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PRATARMĖ
Etninės mažumos ir naujieji imigrantai Europos 
Sąjungos plėtros kontekste: socialiniai iššūkiai ir 
ateities perspektyvos1 

Kristina Šliavaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

Etninių mažumų ir naujųjų imigrantų situacijos analizė įgauna naujų as-
pektų Europos Sąjungos (ES) integracijos ir globalizacijos kontekste: dis-
kutuojama, kaip ES plėtra veikia mažumų integracijos į priimančią visuo-
menę procesus, kaip dėl šių plėtros procesų kinta mažumų identitetai (žr., 
pavyzdžiui, Geddes 2003, Triandafyllidou, Spohn 2003  etc.). Šio leidinio 
tekstuose įvairiais aspektais analizuojama etninių grupių – etninių mažu-
mų ir naujųjų imigrantų – situacija priimančiose visuomenėse. Minėtame 
diskusijų lauke svarbios tampa sąvokos „etninė mažuma“, „imigrantas“, 
„naujasis imigrantas“. Daugelyje mokslinių tekstų, skirtų integracijos klau-
simams, šios sąvokos vartojamos lygiagrečiai (žr., pvz., Geddes 2003) kartu 
numanant, kad minėtos grupės susiduria su panašiais iššūkiais priimančio-
je visuomenėje. Šiame leidinyje autoriai skiria etninių mažumų ir imigran-
tų, naujųjų imigrantų kategorijas, visų pirma siekdami atskleisti šių grupių 
patirčių skirtumus ir panašumus. Jei imigranto ar naujojo imigranto sąvoka 
vartojama turint galvoje grupes, atvykusias į šalį po 2004 m., tai kalbant 
apie ilgalaikę gyvenimo Lietuvoje patirtį vartojamas etninės mažumos ter-
minas. 

Tiek etninių mažumų, tiek naujųjų imigrantų situacijai analizuoti daž-
nai yra pasitelkiama „integracijos“ sąvoka. Mokslininkai sutaria, kad šios 
sąvokos turinys skiriasi priklausomai nuo teorinės prieigos, konteksto, 
valstybės (Beresenevičiūtė 2005, Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008, 
kt.). Bendrąja prasme integracija dažnai yra suprantama kaip procesas, 
vykstantis tam tikros valstybės ribose, kurio pagrindinis tikslas sukurti 
visuomenės socialinį bendrumą, pagrįstą tam tikrom bendrom vertybėm 

1 Pratarmė parengta įgyvendinant mokslo tyrimų projektą „Socialiniai iššūkiai etninių 
mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“. Tyrimą finansavo Lietu-
vos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011). 

 The foreword has been prepared within the framework of research project “Social Chal-
lenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the 
EU”. This research was funded by a grant (No. MIP-029/2011) from the Research Council 
of Lithuania.
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(Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008: 3–4). Tačiau integracijos sampra-
tai pažeriama ir nemažai kritikos. Problematizuodami integracijos sąvoką, 
mokslininkai kelia esminį klausimą – „integracija kur?“ (Vetik, Helemäe 
2011: 18). Todėl siekdami išvengti terminijos dviprasmiškumo, autoriai, 
apibrėždami integraciją, kai kuriais atvejais pasirenka kitokius akcentus. 
Pavyzdžiui, integracija gali būti suprantama kaip nuolatinis nesibaigiantis 
procesas, kurio metu kultūriniai, etniniai, socialiniai skirtumai tampa ne 
tokie svarbūs viešojoje erdvėje bei socialiniuose santykiuose (Thomson, 
Crul 2007 iš Vetik, Helemäe 2011: 18). 
 Mokslininkai sutaria, kad etninių mažumų, naujųjų imigrantų integraci-
jai svarbu ne tik struktūrinės, ekonominės galimybės, pačių individų socio-
kultūrinės charakteristikos (išsilavinimas, kalbinės kompetencijos, amžius, 
lytis ir pan.), bet lygiai taip pat ir bendras kontekstas – vyraujančios visuo-
menėje nuostatos, stereotipai (Beresnevičiūtė 2005; Feldman, Gilmartin, 
Loyal, Migge 2008; Taljūnaitė, Labanauskas 2009 etc.) bei tai, ar valstybė 
gali garantuoti tolerantišką kontekstą, būtiną mažumų, migrantų pilietinei 
įtraukčiai (angl. civic incorporation) (Kivisto 2004). Atkreipiamas dėme-
sys, kad teisinis individo ar grupės statusas tiesiogiai siejasi su integracijos 
procesais: pavyzdžiui, pabėgėlio statusas priimančioje visuomenėje sutei-
kia papildomų socialinių garantijų, o tai turi įtakos ir tolesniems individų 
bei grupių integracijos procesams (Hein 1993). Charles Hirschman (1982) 
teigia, kad nors kalbant apie etninių mažumų ir naujųjų imigrantų integra-
ciją svarbūs tokie kriterijai kaip individų asmeninės savybės, socialinis ir 
kultūrinis kapitalas, ekonominės galimybės, bet pagrindinis dalykas, kuris 
skiria etninių mažumų ir naujųjų imigrantų integracijos tyrimus, yra laiko 
dimensija: imigrantų ekonominės integracijos studijos dažniausiai apsiri-
boja trumpo laikotarpio analize, o etninių mažumų tyrimai apima skirtin-
gas generacijas ir įvertina ilgo laikotarpio procesus (Hirschman 1982: 483). 
 Etninių mažumų ir naujųjų imigrantų integracijos klausimai yra gan iš-
samiai tyrinėti Lietuvos ir užsienio mokslininkų. Latvijos bei Estijos moks-
lininkai plačiai tyrinėja gausiausių grupių – rusų bei rusakalbių – integraciją 
į priimančią visuomenę (Zepa, Šūpule, Kļave, Krastiņa, Krišāne, Tomsone 
2005; Muižnieks (ed.) 2010; Vetik, Helemäe (eds.) 2011 etc.). Etninių grupių 
(etninių mažumų ir imigrantų) integracijos problematika tyrinėta Lietuvos 
sociologų (Kasatkina, Leončikas 2003; Beresnevičiūtė 2005; Beresnevičiū-
tė, Leončikas, Žibas 2009; Kasatkina, Beresnevičiūtė 2010; Okunevičiūtė 
Neverauskienė 2010 etc.). Šio leidinio pagrindas – moksliniai straipsniai, 
parengti įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo tyrimų 
projektą „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų gru-
pėms Lietuvai tapus ES nare“. Projekto tikslas – konceptualizuoti etninius 
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procesus, vykstančius po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, t. y. ištirti 
ir palyginti naujųjų imigrantų (rusų, baltarusių ir ukrainiečių, šių valsty-
bių piliečių, atvykusių į Lietuvą po 2004 m.) ir Lietuvos etninių mažumų 
(rusų, baltarusių, ukrainiečių) integracijos procesus. Pagrindinėmis anali-
zės ašimis pasirinktas etninių grupių dalyvavimas darbo rinkoje ir švietimo 
sistemoje, socialinių paslaugų vartojimas ir socialinių tinklų formavimasis 
(žr. projekto aprašą). Pagrindiniai tyrimo rezultatai pristatomi tyrimo da-
lyvių straipsniuose šiame leidinyje (žr. V. Petrušauskaitės ir V. Pilinkaitės 
Sotirovič, M. Frėjutės-Rakauskienės, K. Šliavaitės, K. Žibo straipsnius). 
 Vita Petrušauskaitė ir Vilana Pilinkaitė Sotirovič straipsnyje „Rusai Lie-
tuvoje: etninės grupės raida ir socialinės integracijos iššūkiai 2001–2011“ 
apžvelgia ir apibendrina pastarojo dešimtmečio mokslinių tyrimų įžvalgas 
bei statistinius duomenis apie rusų etninės grupės demografinę situaciją, 
dalyvavimą švietimo sistemoje ir darbo rinkoje, sveikatos priežiūros situ-
aciją, politinį dalyvavimą. Apibendrindamos vienos etninės grupės raidą 
Lietuvoje ir jai iškylančius iššūkius, autorės kritiškai vertina etninių grupių 
integracinės politikos kryptis Lietuvoje. V. Petrušauskaitės ir V. Pilinkaitės 
Sotirovič teigimu, siekiant įgyvendinti ES migracijos politiką, naujai imi-
gravę užsieniečiai sulaukia didesnio dėmesio nei ilgą laiką čia gyvenančios 
etninės mažumos, manant, kad etninių grupių socialinės integracijos klau-
simai Lietuvoje yra neaktualūs ir nereikalauja specialaus valstybės ar politi-
kų dėmesio. 
 Monika Frėjutė-Rakauskienė straipsnyje „Lietuvos spauda ir visuome-
nės nuostatos apie rusų, ukrainiečių bei baltarusių etnines grupes ir nau-
juosius imigrantus“ aptaria kokybinio Lietuvos spaudos tyrimo pagrin-
dinius rezultatus. Autorė detaliai apžvelgia etninių mažumų bei naujųjų 
imigrantų grupėms (rusams, ukrainiečiams, baltarusiams) skirtų straips-
nių problematiką ir lygina naujausio tyrimo duomenis su 2005–2007  m. 
duomenimis. Duomenų analizėje taikomas palyginimo principas leidžia 
autorei įvardyti pagrindinę problematikos kaitą per analizuojamąjį perio-
dą, taip pat kelti klausimus apie sąsajas tarp spaudos kuriamų vaizdinių ir 
visuomenės nuostatų etninių grupių bei imigrantų atžvilgiu. Įdomi M. Frė-
jutės-Rakauskienės įžvalga, kad spaudoje gausu tekstų, skirtų rusų etninei 
mažumai Lietuvoje, o kalbant apie ukrainiečių ir baltarusių grupes, spau-
doje vyrauja informacija, skirta naujiesiems imigrantams iš šių šalių. 
 Kristinos Šliavaitės tekstas „Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, 
pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)“ skirtas Visagino 
miesto etninių grupių (rusų, ukrainiečių, baltarusių) socialinės integraci-
jos tam tikrų aspektų analizei. Visagino atvejis įdomus tuo, kad daugumą 
miesto gyventojų sudaro sovietmečiu atvykę imigrantai ir jų šeimos, t. y. 
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pirmos ir antros kartos imigrantai. Vis dėlto kalbėdama apie etnines grupes 
Visagine autorė nevartoja imigranto sąvokos: gyvenimo ir darbo dešimt- 
mečiai Lietuvoje leidžia sovietmečiu atvykusius žmones laikyti etninėmis 
mažumomis. Šis atvejis leidžia įvardyti, kas yra svarbu sėkmingai integra-
cijai arba kas veda į integracijos nesėkmes. Kas vyksta, kai uždaromas pa-
grindinis bendruomenės industrinis objektas, kokios „išlikimo“ strategijos 
pasirenkamos individo lygmeniu ir kodėl. Autorė atskleidžia, kad valstybi-
nės kalbos žinios, pilietybė, socialiniai ryšiai buvo įvardijami informantų 
kaip patys svarbiausi siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje.
 Karolis Žibas straipsnyje „Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: 
nuo imigrantų iki ateities piliečių“ aptaria naujųjų imigrantų grupių (rusų, 
baltarusių, ukrainiečių) kokybinio tyrimo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje pa-
grindinius rezultatus. Straipsnyje autorius sėkmingai sieja naujausius em-
pirinius duomenis su migracijos ir integracijos teorijomis. Svarbi autoriaus 
įžvalga, kad socialiniai ir ekonominiai imigracijos veiksniai tiesiogiai veikia 
integracijos procesus priimančioje visuomenėje. Kokybinio tyrimo duome-
nys atskleidžia migracijos motyvų ir strategijų, informantų patirčių prii-
mančioje (Lietuvos) visuomenėje įvairovę. 
 Kiti šio „Etniškumo studijų“ numerio tekstai nebuvo parengti įgyven-
dinant projektą „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų 
grupėms Lietuvai tapus ES nare“, bet yra temiškai susiję ir atskleidžia etni-
nių mažumų, naujųjų imigrantų grupių integracijos procesų kompleksišku-
mą. Andriaus Marcinkevičiaus straipsnis „Etninių grupių konstravimas So-
vietų Sąjungos gyventojų surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje aspektai“ 
skirtas aktualiai ir mažai mūsų šalyje tyrinėtai temai – kaip Sovietų Sąjun-
gos vyriausybė, pasitelkdama visuotinius gyventojų surašymus, konstravo 
etniškumą ir (arba) etnines grupes ir kaip šis konstravimas paveikė rusų 
etninės grupės vaizdinį. Autorius atskleidžia valstybinės politikos ir ideo-
logijos poveikį surašymų rezultatams, šių rezultatų panaudojimo etninių 
procesų suvaldymui aspektus. A. Marcinkevičius vaizdžiai pademonstruo-
ja, kaip politiniai interesai gali daryti įtaką socialinei realybei ir jos suvoki-
mui (-ams) nedemokratinės santvarkos klestėjimo sąlygomis.
 Monika Frėjutė-Rakauskienė ir Kristina Šliavaitė straipsnyje „Rusai, 
lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų są-
sajos“ apžvelgia 2008–2011 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro vykdyto 
tarptautinio projekto ENRI-EAST kiekybinio ir kokybinio tyrimo duome-
nis. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkai atliko kiekybinius ir 
kokybinius tyrimus, kurių vienas iš tikslų buvo išsiaiškinti Lietuvos rusų, 
baltarusių, lenkų etninių grupių identitetų konstravimo tendencijas. Auto-
rės klausia, kiek šių etninių grupių skirtingų kartų atstovams yra svarbios 
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tokios tapatumo dimensijos, kaip tapatinimasis su Europa ar ES, su tam 
tikra valstybe ar su vietove, ar skiriasi tapatumo konstravimo tendencijos 
lyginant šias grupes. Identiteto klausimai mažumų integracijos tyrimuose 
yra aktualūs todėl, kad atskleidžia, kaip pačios grupės konstruoja ir kokiais 
būdais palaiko socialinius saitus su gyvenamosios šalies ar kilmės šalies vi-
suomene. 
 Rasa Erentaitė ir Vilana Pilinkaitė Sotirovič straipsnyje „Lyties aspek-
tas migracijos procesuose: trečiųjų šalių piliečių situacijos Lietuvoje ana-
lizė“ koncentruojasi ties lyties dimensija imigracijos į Lietuvą procesuose 
po Lietuvos įstojimo į ES. Autorės teigia, kad analizuojant trečiųjų šalių 
piliečių imigraciją į Lietuvą vienas iš svarbiausių yra lyties kriterijus. Ana-
lizuodamos kiekybinius ir kokybinius duomenis R.  Erentaitė ir V.  Pilin-
kaitė Sotirovič atskleidžia, kokią įtaką lytis daro skirtingiems imigracijos 
veiksniams, strategijoms ir patirčiai priimančioje visuomenėje. Kita vertus, 
autorės pabrėžia, kad kitos kategorijos – tokios kaip etniškumas, kalba, re-
ligija ir pan. taip pat yra svarbios analizuojant imigracijos ir integracijos 
procesus, t. y. būtinas kompleksinis požiūris į šiuos procesus ir jų analizę.
 Simona Zavratnik straipsnyje „Images of Immigrants in Slovenia: In-
sights from Public Opinion Research“ apžvelgia ir analizuoja 2007 m. Slo-
vėnijoje atlikto visuomenės nuostatų imigrantų atžvilgiu tyrimo duomenis. 
Autorė atskleidžia tam tikrus prieštaravimus visuomenės nuostatose imi-
grantų atžvilgiu: iš vienos pusės, pasisakoma už visuomenės daugiakultū-
riškumą, o iš kitos – imigrantai dažnai siejami su konkurencija darbo rin-
koje ir didelė dalis respondentų pasisako už nuosaikią imigracijos politiką. 
S. Zavratnik, apibendrindama Slovėnijoje atlikto tyrimo duomenis, pasitel-
kia kai kurių mokslininkų siūlomą skirtį tarp rytų ir vakarų Europos šalių 
visuomenėms būdingų nuostatų imigrantų atžvilgiu ir tokiu atveju Lietuva 
bei Slovėnija būtų priskirtinos buvusio sovietinio bloko šalims. 
 Šiame „Etniškumo studijų“ numeryje publikuojamuose tekstuose anali-
zuojamos etninių procesų tendencijos po 2004 m. Akivaizdu, kad sėkmin-
gas mažumų dalyvavimas įvairiuose visuomenės sektoriuose yra apspręstas 
individų asmeninių sąvybių (išsilavinimo, amžiaus, lyties, kt.) (žr. Erentaitė 
ir Pilinkaitė Sotirovič, Šliavaitė, Žibas, Zavratnik šiame leidinyje), tapatumų 
bei ryšių su kilmės ir priimančia šalimi (Frėjutė-Rakauskienė ir Šliavaitė 
šiame leidinyje). Tačiau lygiai taip pat svarbi ir valstybės vykdoma socialinė 
politika etninių mažumų ir imigrantų atžvilgiu (žr. Petrušauskaitė ir Pilin-
kaitė Sotirovič, Žibas šiame leidinyje), visuomenės nuostatos ir žiniasklai-
dos kuriami vaizdiniai (Frėjutė-Rakauskienė šiame leidinyje), ekonominės 
galimybės (žr. Šliavaitė šiame leidinyje). Tyrimai atskleidė, kad valstybės 
vykdoma integracijos politika ar jos nebuvimas (Petrušauskaitė ir Pilinkai-
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tė Sotirovič šiame leidinyje) yra esminiai kuriant visuomenės solidarumą, 
taip pat visuomenės socialinių ir etninių grupių bendrabūvio kokybei. 
 Lietuvoje iki šiol nėra vykdoma kryptinga, kompleksiška etninių mažu-
mų ir naujųjų imigrantų integracijos politika. Nors valstybė taiko tam tikras 
socialinės integracijos priemones naujųjų imigrantų atžvilgiu, bet pačių 
imigrantų požiūriu šios priemonės nėra pakankamos (žr. Žibas šiame leidi-
nyje). Etninių mažumų integracija nėra aktualizuojama politiniu lygmeniu, 
nevykdoma kryptingos integracijos politika, dažnai iškilusius klausimus, 
problemas paliekant savieigai (Petrušauskaitė ir Pilinkaitė Sotirovič šia-
me leidinyje). Pavyzdžiu galėtų būti Visagino atvejis, kai uždarius atominę 
elektrinę ir dėl to vietos bendruomenei iškylant naujiems ekonominiams ir 
socialiniams iššūkiams, Vyriausybė parengė ir taiko įvairias kompensaci-
nes, ekonominės paramos priemones atleistiems elektrinės darbuotojams 
bei Visagino gyventojams, o tai, be jokių abejonių, vertintina pozityviai. Ta-
čiau iš esmės Visagine išlieka tie patys, kaip ir prieš dešimtmetį, su mažumų 
integracija susiję klausimai ir problemos: pažeidžiamumo dėl savo etninės 
kilmės jausena, valstybinės kalbos kompetencijų klausimas, didžiulė emi-
gracija (žr. Šliavaitė šiame leidinyje). Tad ilgalaikė, kompleksiška (apimanti 
ne tik kultūrinius, bet ir socialinius, ekonominius integracijos aspektus), 
strateginė mažumų ir naujųjų imigrantų politika Lietuvoje iki šiol išlieka 
tik siekiamybe.
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Rusai Lietuvoje: etninės grupės raida ir socialinės 
integracijos iššūkiai 2001–2011 m. 1

Vita Petrušauskaitė, Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius 

S a n t r a u k a :  Straipsnyje, apžvelgiant 2001–2011 m. atliktų tyrimų duomenis, aptariami 
pastarojo dešimtmečio rusų etninės grupės adaptacijos bruožai. Politiškai, Lietuvoje dekla-
ruojamas tautinių mažumų integracijos – lygių galimybių užtikrinimo ir etninio tapatumo 
išlaikymo – siekis, bet integracinei politikai ir naujai kylantiems socialiniams iššūkiams ne-
skiriant pakankamai dėmesio, rusų etninės grupės adaptacijoje ryškėja marginalizacijos ir 
asimiliacijos tendencijos. Rusų etninės grupės mažėjimas Lietuvoje ir švietimo įstaigų tinklo 
reorganizacija nulėmė mokyklos rusų dėstomąja kalba, kaip socialinio instituto, įgalinančio 
etniškumo reprodukciją, svarbos mažėjimą. Rusų adaptacijos procesai, įvykus pokyčiams  
švietimo sektoriuje, kaip ir kitose svarbiose valstybės gyvenimo srityse, nėra stebimi – nėra 
duomenų apie skirtingų tautybių vaikų dalyvavimą ir akademinius pasiekimus mokyklose 
lietuvių dėstomąja kalba, etninių grupių dalyvavimą darbo rinkoje, naudojimąsi sveikatos 
priežiūros ir socialinėmis paslaugomis. Etninės tapatybės politiniame lauke suspendavimas 
žymi nelietuvio tapatybės kaip kliūties politiniam dalyvavimui suvokimą ir atspindi egzis-
tuojančią įtampą tarp skirtingų etninių tapatybių Lietuvos visuomenėje. 

PaGrInDInIaI  ŽODŽIaI :  RUSAI LIETUVOJE, INTEGRACINĖ POLITIKA, ETNINĖS GRU-
PĖS RAIDA.

Įvadas

Tėvynė. Va šitas klausimas man labai sunkus. Aš daug galvojau… Aš negaliu savęs vadinti 
rusu iš Rusijos. Taip, aš nuo vaikystės skaičiau rusiškas knygas, žiūrėjau rusiškus animac-
inius filmukus, man pasakojo rusų liaudies pasakas. Aš daug žinau apie šią kultūrą, bet aš 
nesijaučiu, kad Rusija yra mano Tėvynė. Bet tuo pačiu, kai aš galvoju apie Lietuvą – taip, 
aš mėgstu šitą miestą [Vilnių], mėgstu daugybę dalykų, bet čia taip pat... Gal dėl tam tikros 
socialinės jausenos visuomenėje, bet man irgi sunku pasakyt, kad Lietuva – mano Tėvynė, 
dėl to, kad vis tiek tu jautiesi šiek tiek svetimas.
Sergej, 18 metų, Lietuvos pilietis, rusas (Matulionis et al. 2011a).

1  Straipsnis parengtas mokslo tyrimų projekto „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir 
naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ metu. Tyrimą finansavo Lietuvos 
mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).

 The paper has been prepared within the framework of research project “Social Challenges 
for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU”. This 
research was funded by a grant (No.MIP-029/2011) from the Research Council of Lithu-
ania.
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Ne, aš nesijaučiu [diskriminuojamas]. Vienintelis dalykas – dabar, kai įeini į parduotu-
vę, automatiškai kalbi su pardavėja lietuviškai, net jei matai, kad to žmogaus pavardė 
yra nelietuviška. Bet taip yra gerai. O kodėl ne? Taip ir turėtų būti.
Pavel,	41	metų,	Lietuvos	pilietis,	rusas	(Matulionis	et	al.	2011a).

 Rusų etninė grupė Lietuvoje sulaukė gana didelio tiek politikų, tiek tyrėjų 
dėmesio pirmaisiais Nepriklausomybės metais – keičiantis šalies valstybin-
gumo statusui, rusų etninės grupės pritarimas pokyčiams buvo itin svarbus 
tiek dėl dvišalių santykių su Rusija, tiek dėl siekio išvengti etninių konfliktų 
šalies viduje. 1989 m. priimti Pilietybės ir Tautinių mažumų įstatymai, Kons- 
titucijoje įtvirtintas tautinės santarvės principas buvo svarbūs žingsniai sieki-
ant sukurti institucinį pagrindą tautinių mažumų integracijai Lietuvoje. Vis 
dėlto teigiamas tarptautinis tautinių mažumų politikos įvertinimas nebuvo 
paskata ir toliau sėkmingai plėtoti šią politikos sritį – formuojant socialinės 
integracijos politiką Lietuvoje etninėms grupėms praktiškai nebuvo skiriamas 
institucinis dėmesys, o tautinių mažumų integracijos politikos plėtra antruoju 
Nepriklausomybės dešimtmečiu buvo gana atsitiktinė ir paviršutiniška. Svar-
bu pastebėti, kad vykstant intensyviems socialiniams pokyčiams, mažumos 
ir daugumos etninių grupių adaptacija yra nevienoda – tyrėjai pažymi, kad 
kintant socialinėms sąlygoms, etninių grupių nariams kyla naujų tapatumo, 
lojalumo ir kultūrinės kompetencijos išbandymų (Kasatkina ir Leončikas 
2003). Gyventojų skaičiaus mažėjimas, švietimo įstaigų tinklo reorganizacija, 
struktūriniai pokyčiai darbo rinkoje – šie svarbūs procesai etninės daugumos 
(lietuvių) ir etninės mažumos (rusų) grupes palietė nevienodai. Straipsnyje, 
remiantis 2001–2011  m. atliktų tyrimų apžvalga, aptariami naujai kylan-
tys rusų socialinės integracijos iššūkiai, įvertinant tiek Lietuvos vykdomos 
integracinės politikos kryptis, tiek pačios etninės grupės raidą bei dvišalių 
Lietuvos–Rusijos santykių įtaką.   

Lietuvos integracinės politikos samprata ir kryptys 
2001–2011 m. 

Tautinių mažumų politikos susiformavimas ir įtvirtinimas pirmuoju Ne-
priklausomybės dešimtmečiu yra išsamiai tyrinėtas daugelio autorių (Lo-
pata 1998; Sinkevičius 2002; Valevičius ir Kraniauskas 2001; Budrytė 2005, 
2011; Kasperavičius ir Biveinis 2007), todėl daugiau dėmesio bus skirta tik 
pastarųjų metų pokyčių ir politikos raidos apžvalgai. Svarbu pažymėti, kad 
1988–1992  m. susiformavęs teisinis diskursas, nubrėžęs tautinių mažumų 
politikos kryptis, šiuo metu yra atsidūręs tam tikroje teisinėje nebūtyje – iki 
šiol nėra reglamentuotas 2000 m. ratifikuotos Europos Tarybos tautinių ma-
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žumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje, o 
2010 m. nustojus galioti Tautinių mažumų įstatymui (priimtam 1989 m.) da-
bartines tautinių mažumų politikos kryptis apibrėžia tik poįstatyminiai teisės 
aktai (Vyriausybės nutarimais tvirtinamos integracijos programos2). 2010 m. 
reorganizavus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą (TMID), didžio-
ji dalis tautinių mažumų politikos įgyvendinimo priemonių buvo perduota 
Kultūros ministerijai3. Analizuojant bendrą tautinių mažumų politikos raidą, 
svarbu atkreipti dėmesį tiek į politinių procesų tęstinumus, tiek į pastarųjų 
metų pokyčius pilietybės ir švietimo politikoje įvertinant etninės dimensijos 
svarbą įgyvendinant socialinės integracijos politiką Lietuvoje. 
 Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tautinių mažumų teisės apibrėžia-
mos ne tik straipsniais, suteikiančiais teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir 
papročius (37, 45 str.), bet ir 29 straipsniu, nustatančiu asmenų lygiateisiš-
kumo principą (Konstitucinis Teismas 2006a). Šios konstitucinės nuostatos 
buvo įtvirtintos nebegaliojančiu Tautinių mažumų įstatymu (1989) ir Lietu-
vos Respublikos lygių galimybių įstatymu (2003) bei pakartotos kituose įsta-
tymuose. Instituciškai šioms dviems politikos kryptims – teisei į kultūrinio 
savitumo išsaugojimą ir lygių galimybių užtikrinimui – atstovauja Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas (iki 2010 m.), Kultūros ministerija (nuo 
2010 m.) ir iš dalies – Lygių galimybių skyrius Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje4. Kartu su siekiu užtikrinti tautinių santykių darną, šios dvi po-
litinės kryptys buvo pakartotos ir visose iki šiol priimtose tautinių mažumų 
integracijos strategijose. Lygios galimybės tautinių mažumų integracijos pro-
gramose yra aktualizuojamos ne tik akcentuojant apsaugą nuo diskriminaci-
jos rasės ar etniniu pagrindu, bet ir aiškinant integracijos sąvoką, integraciją 
apibrėžiant kaip „tautinio tapatumo išlaikymą ir kartu gebėjimą įsilieti į dau-
gumos kultūrą ir visuomenę“ (LR Vyriausybė 2004, 2007). 
 Valevičius ir Kraniauskas (2001: 91), analizuodami teisinį diskursą, 

2  Žr. LR Vyriausybė, 2004; 2007; LR Vyriausybė, 2000; 2008; LR Kultūros ministerija, 2012. 
3  Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2009 m. gruodžio 31 d. valstybinę tautinių santykių 

darnumo politiką formavo ir įgyvendino per Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą. 
Vadovaujantis 2009  m. birželio  10  d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.  634 „Dėl Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvių grį-
žimo į tėvynę informacijos centro reorganizavimo“ (Žin., 2009, Nr.77-3177), nuo 2010 m. 
sausio 1 d. Kultūros ministerija perėmė klausimų, susijusių su tautinių mažumų politikos 
įgyvendinimu, koordinavimą.

4 1999  m. tuometis TMID vadovas Remigijus Motuzas, pristatydamas Lietuvos tautinių 
mažumų politiką pabrėžė, kad „Vyriausybės politika vykdoma dviem pagrindinėmis 
kryptimis. Viena nukreipta į tautinėms mažumoms priklausančių asmenų tautinio iden-
titeto ir kultūrinio savitumo išsaugojimą. Antra nacionalinės politikos šioje srityje kryp-
tis – integruoti tautinėms mažumoms priklausančius piliečius į Lietuvos socialinį, politi-
nį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.“ (Motuzas 2000: 15)
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skirstantį visuomenę į atskiras kategorijas ir formuojantį „mažumos“ 
modalinės raiškos galimybes, pabrėžia, kad etninės mažumos kategori-
ja šiuolaikinės Lietuvos politikoje atsiranda 1988–1989 m. kaip politinio 
konflikto reguliavimo instrumentas, padedantis paskirstyti politinę ir 
socialinę galią tarp skirtingų etninių grupių. Viešosios politikos doku-
mentuose įtvirtintas integracijos apibrėžimas, aiškiai atskiriantis etninės 
mažumos ir etninės daugumos kultūras bei įtvirtinantis etninių grupių 
galių skirtumus, yra nacionalinės valstybės kūrimo išdava, t.  y. lietuvių 
etninės grupės siekio įtvirtinti savo galią kitų politinio proceso dalybų 
atžvilgiu. Šis siekis visų pirma pasireiškia aktyvia valstybinės kalbos po-
litika – priemonėmis, padedančiomis įtvirtinti lietuvių kalbos vartojimą 
viešajame gyvenime (Kasperavičius ir Biveinis 2007; Vainiutė 2010). Ki-
tas politinio konflikto laukas – tai etninės daugumos ir etninių mažumų 
kultūrų santykis visuomeninės ir valstybės gyvenime. Etninės daugumos 
sutapatinimas su visuomene, t.  y. lietuvių etninės grupės prilyginimas 
Tautai (piliečių bendruomenei), Nepriklausomybės pradžioje buvo gana 
dažnas politiniame diskurse (Senn 1992; Laurėnas 2003; Kasperavičius ir 
Biveinis 2007; Budrytė 2011) ir atspindėjo siekį perskirstyti politinę galią 
etninės diferenciacijos pagrindu. 
 Lietuvos valstybė, nepaisant radikalesnių siūlymų Sąjūdžio laikotar-
piu (Budrytė 2011), kūrėsi tautinės santarvės pagrindu (Konstitucijos 
preambulė 1992). Etninės daugumos ir etninių mažumų santykių suba- 
lansavimui svarbią reikšmę turi 2006  m. lapkričio  13  d. Konstitucinio 
Teismo nutarimas, kuriame aiškinant Konstitucijoje įtvirtintą pilietybės 
institutą, pabrėžiama, kad nors Lietuvos valstybė kūrėsi etninės tautos  – 
lietuvių tautos pagrindu, pilietinę Tautą (valstybinę bendruomenę) sudaro 
Lietuvos valstybės piliečių visuma, nesvarbu, ar jie priklauso titulinei nacijai 
(yra lietuviai), ar tautinėms mažumoms. Tautą, kuriančią Lietuvos valstybę 
ir turinčią aukščiausią suverenią galią, sudaro piliečių, o ne etninės daugu-
mos visuma. Toks Tautos apibrėžimas nepaneigia lietuvių tautos svarbos 
formuojant valstybinę Lietuvos bendruomenę ir nekvestionuoja lietuvių 
kalbos, kaip valstybinės kalbos, statuso (Konstitucinis Teismas 2006a). Vis 
dėlto, kaip matyti iš žemiau pateikiamo aiškinimo, Tautos kultūra nėra toly-
gi lietuvių etninės tautos kultūrai:

Nuolatinis gyvenimas valstybėje tam tikrą įstatyme numatytą laiką bei valstybinės kalbos 
mokėjimas yra būtinos prielaidos užsieniečiui ar asmeniui be pilietybės integruotis į visuomenę, 
suvokti Tautos mentalitetą ir jos siekius, valstybės konstitucinę santvarką, susipažinti su Tau-
tos ir valstybės istorija, kultūra, papročiais ir tradicijomis, pasirengti prisiimti atsakomybę už 
valstybės dabartį ir ateitį (Konstitucinis Teismas 2004a, 2004b, 2006b).
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Vertinant Lietuvos tautinių mažumų integracijos politiką galima paste-
bėti, kad Nepriklausomybės pradžioje buvusios svarbios įtampos dėl
valstybinės kalbos bei etninės daugumos ir etninių mažumų kultūrų san-
tykio iki šiol aktualizuojamos pagrindžiant integracijos politikos poreikį. 
Nors tyrimų duomenys rodo, kad lietuvių kalba Nepriklausomybės laiko-
tarpiu sėkmingai įsitvirtino viešojoje erdvėje (Beresnevičiūtė 2005: 103; 
Leončikas 2007: 88, Ramonienė 2010 ir kiti), tautinių mažumų politikoje 
lietuvių kalbos mokymas tebėra laikomas svarbiausia integracijos priemo-
ne – 2005–2010 m. tautinių mažumų integracijos programose šiai priemo-
nei buvo skiriama daugiausia programose numatytų lėšų (LR Vyriausybė 
2004)5. Lietuvių kalbos mokymas, kaip viena svarbiausių integracijos prie-
monių, yra įtvirtintas ir vykdant Europos socialinio fondo remiamus pro-
jektus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) įgyvendinamoje 
socialinės integracijos politikoje – iš dešimties 2006–2008 m. įgyvendin-
tų tautinėms mažumoms skirtų projektų, devyni kaip vieną iš priemonių 
numatė lietuvių kalbos kursus (Europos Taryba 2012). Vyriausybės pro-
gramose naudojama integracijos, kaip dalyvavimo „daugumos kultūroje ir 
visuomenėje“, samprata prieštarauja kituose teisės aktuose6 įtvirtintai inte-
gracijos, kaip asmenų dalyvavimo valstybės politiniame, socialiniame, eko-
nominiame ir kultūriniame gyvenime, sampratai bei Konstitucinio Teismo 
(2006a) išaiškinimui dėl etninės daugumos ir pilietinės visuomenės bei 
valstybės atskyrimo.  
 Nors tautinių mažumų integracijos programose be lietuvių kalbos mo-
kymo, „gebėjimams įsilieti į daugumos kultūrą ir visuomenę“ yra numatyta 
tik viena priemonė („organizuoti renginius, skirtus lietuvių kultūrai ir tra-
dicijoms puoselėti tose savivaldybėse, kuriose kompaktiškai gyvena tautinės 
mažumos“7), tokia tautinių mažumų integracijos samprata plačiąja prasme 
yra taikoma ir kitose valstybinės politikos srityse. Vertinant bendrąsias švie-
timo, socialinės integracijos, sveikatos programas, galima pastebėti, kad tau-
tinių mažumų dalyvavimas valstybės gyvenime nelaikomas išskirtiniu, reika-
laujančiu atsižvelgimo į galimus skirtingus poreikius – Kultūros ministerijos 
kuruojamos integracijos programos laikomos pakankamomis lygių galimy-
bių dalyvauti valstybės gyvenime užtikrinimui. Tai patvirtina ir integracijai 

5  Lietuvių kalbos mokymas tebelieka aktualus daliai Lietuvoje gyvenančių kitakalbių, 
ypač  – naujai atvykstantiems migrantams ir, iš dalies  – Visagine gyvenančių etninių 
grupių atstovams, kurie dėl buvusio miesto ekonominio uždarumo iki šiol neturėjo 
poreikio vartoti lietuvių kalbos kasdieniniame gyvenime (žr. kitus šio Etniškumo studijų 
straipsnius). Vis dėlto, svarbu pabrėžti, kad absoliučiai daugumai Lietuvoje gyvenančių 
etninių grupių narių lietuvių kalba yra tapusi viena pagrindinių vartojamų kalbų. 

6  Žr. LR Seimas (2009), LR Seimas (2011b), LR Seimas (1991 [2004]).
7  Žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2004, 2007.
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skirtas priemones įgyvendinančių institucijų sąrašas – daugiausia priemonių 
įgyvendina Kultūros ministerija (iki 2010 m. – TMID) ir Valstybinė lietu-
vių kalbos komisija, Švietimo ir mokslo ministerija dalyvavo įgyvendinant 
tik keturias priemones (iš 40) (LR Vyriausybė 2004). Sveikatos apsaugos ir 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tautinių mažumų integracijos pro-
gramose visai nedalyvavo, nors minėti Europos socialinio fondo remiami 
projektai galėtų bent iš dalies būti laikomi valstybinės tautinių mažumų inte-
gracijos į valstybės ekonominį ir socialinį gyvenimą dalimi. 
 Pokyčiai švietimo sistemoje, ypač 2011 m. priimtas Švietimo įstatymo 
pakeitimas (LR Seimas 2011a), sukėlęs pakartotinus tautinių mažumų at-
stovų protestus8, buvo bene karščiausia pastarųjų metų politinių debatų 
apie tautinių mažumų padėtį tema. Priimti įstatymo pakeitimai nustatė 
didesnį lietuvių kalbos mokymo valandų skaičių ir įvedė dvikalbį ugdymą 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose mokyklose, kuriose ugdymo 
procesas organizuojamas tautinės mažumos kalba, bei numatė nuo 2013 m. 
suvienodinti gimtosios ir valstybinės lietuvių kalbos egzaminų reikalavi-
mus. Šie pakeitimai buvo numatyti jau 2002 m. patvirtintose Tautinių ma-
žumų švietimo nuostatose (LR Švietimo ir mokslo ministerija 2002, 2005a), 
o reformos būtinybė buvo grindžiama tiek pasiekimų skirtumais tarp mo-
kyklų, kuriose mokymo procesas organizuojamas lietuvių ir tautinių ma-
žumų kalbomis, tiek siekiu išvengti „segregavimo ir izoliavimo požymių 
iš esmės vienkalbiame mažumų mokyme“ (Švietimo ir mokslo ministerija 
2011). Vis dėlto, svarbu pažymėti, kad siekis reformuoti 1992 m. sukurtą 
tautinių mažumų švietimo sistemą9, nebuvo tolygiai atspindėtas ugdymo 
programose mokyklose, kuriose ugdymas organizuojamas lietuvių kalba. 
Tyrimai rodo, kad nemaža dalis tautinių mažumų vaikų mokosi mokyklo-
se lietuvių kalba (Leončikas 2007), bet jų poreikiams „daugumos“ moky-
klose iki šiol nebuvo skirtas pakankamas dėmesys (Petrušauskaitė 2011). 
Kitakalbių vaikų kalbinė integracija mokyklose yra numatyta tik migra-
vusiems vaikams, kuriems suteikiama galimybė lankyti vienerių metų 
išlyginamąjį lietuvių kalbos kursą (LR Švietimo ir mokslo ministerija 
2005b), o kitakalbiai vaikai, neturintys migracijos patirties lietuvių dės-
tomosios kalbos mokyklose, mokosi pagal bendrąsias lietuvių kalbos 
ugdymo programas, atskirai nevertinant galimų specialiųjų poreikių, 

8  Protestai Vilniuje vyko 2011 m. rugsėjo 2 d., 2011 m. rugsėjo 24 d. ir 2012 m. kovo 17 d., 
žr. pranešimus spaudoje: Bernardinai.lt (2011, rugsėjo 2 d.); BNS (2011, rugsėjo 24 d.), 
Alfa.lt (2012, kovo 17 d.), pakartotiniai piketai prieš Lietuvos Švietimo įstatymo pake-
itimus vyko ir Lenkijoje (Lankininkaitė 2011, balandžio 14 d.).  

9  Tautinių mažumų švietimo nuostatos buvo išdėstytos Lietuvos Respublikos Kultūros ir 
švietimo ministerijos 1992  m. gruodžio  22  d. nutarime Nr.  76 „Dėl tautinių mažumų 
mokyklų integravimosi į Lietuvos Respublikos švietimo sistemą nuostatų“. 
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kylančių dėl daugiakalbystės. Galimybė mokytis gimtosios kalbos mo-
kyklose, kuriose ugdymo procesas vykdomas kita mokomąja kalba, yra 
vienintelė priemonė, skirta tautinių mažumų vaikų poreikiams. Priešingai 
nei vaikams, besimokantiems mokyklose tautinių mažumų dėstomosiomis 
kalbomis, ir migrantams, tautinių mažumų vaikams lietuvių dėstomosios 
kalbos mokyklose nėra numatytas didesnis mokinio krepšelis (LR Vyriau-
sybė 2001) – jų integracija į švietimo sistemą nėra laikoma išskirtine, rei-
kalaujančia atsižvelgimo į skirtingus poreikius. Tai, kad tautinių mažumų 
dalyvavimas švietimo sistemoje (išskyrus tautinių mažumų mokyklose) 
neretai yra sutapatinamas su integracija į daugumos kultūrą, atspindi ir 
2010 m. atlikto ugdymo turinio tyrimo rezultatai (Reingardė, Vasiliauskai-
tė, Erentaitė 2010). 
 Įtampa dėl Lietuvos pilietinės tautos ir etninės lietuvių tautos tapatinimo 
nagrinėjamu laikotarpiu atsispindėjo ir pilietybės politikoje – 2002 m. pri-
imtame Pilietybės įstatyme dvigubos pilietybės galimybė buvo numatyta tik 
lietuvių kilmės asmenims, o kitų tautybių Lietuvos piliečiai šios galimybės 
neturėtų (LR Seimas 2002). Toks etninių ribų brėžimas formuojant pilietinę 
Tautą – valstybinę bendruomenę, 2006 m. Konstitucinio Teismo sprendimu 
buvo pripažintas kaip prieštaraujantis Konstitucijai, pabrėžiant, kad „visi Lie-
tuvos Respublikos piliečiai, kad ir kokia būtų jų etninė kilmė, pagal Konstitu-
ciją yra lygūs; jų negalima diskriminuoti arba teikti privilegijų dėl jų etninės 
kilmės, tautybės“. Nors Konstitucinio Teismo nutarime daug dėmesio buvo 
skirta dvigubos pilietybės, kaip išimties atvejo, aiškinimui, svarbi nutarimo 
dalis buvo skirta nelietuvių kilmės asmenų teisei į Lietuvos Respublikos pi-
lietybės išsaugojimą ir nuo 1991 m. teisės aktuose vartotos „repatrijavimo“ 
sąvokos, paremtos etniniu kriterijumi, atmetimui (Konstitucinis Teismas 
2006a, Leončikas 2007). Nepaisant Konstitucinio Teismo nutarimo, 2008 ir 
2010 m. Seime buvo priimti Pilietybės įstatymo pakeitimai, dvigubą piliety-
bę leidžiantys išsaugoti tik lietuvių kilmės asmenims, išvykusiems į Europos 
Sąjungos ar NATO šalis (LR Seimas 2008, 2010), kuriuos abu kartus vetavo 
Prezidentas, argumentuodamas sprendimą tiek draudimu išplėsti dvigubos 
pilietybės institutą, tiek asmenų lygiateisiškumo pažeidimu.    
 Dešimtmečiais tebesitęsiantys konfliktai tarp etninės daugumos ir etni-
nių mažumų bei tautinių mažumų integracinės politikos teisinė nebūtis 
(integracijos samprata yra apibrėžiama tik poįstatyminiais aktais) žymi šios 
politinės srities apleistumą. Nepaisant palyginti nedidelio į Lietuvą imigra-
vusių užsieniečių skaičiaus, jų integracijos į Lietuvos visuomenę teisinei 
bazei pastaraisiais metais buvo skiriamas didesnis dėmesys, bet tai lėmė 
ne tiek šalies politikų geranoriškumas, kiek Europos Sąjungos migracijos 
politikos įgyvendinimas Lietuvoje (Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 
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pakeitimai 2009 ir 2011 m. (LR Seimas 2009, 2011)). Menkas politikų dė-
mesys tautinių mažumų politikai, neretai argumentuojant, kad tautinių 
mažumų klausimas Lietuvoje buvo „išspręstas“ 1989 m. priimtu Pilietybės 
įstatymu, ne tik palieka integracijos procesus savieigai, bet ir sukuria gali-
mybes etninių klausimų radikalizavimui politiniame lauke, taip pat sudaro 
prielaidas aktyvesniam užsienio šalių dalyvavimui valstybės gyvenime.

Rusų etninės grupės raida

Demografiniai pokyčiai

Rusų etninės grupės narių skaičius Lietuvoje mažėja nuo pat Nepriklau- 
somybės atkūrimo – lyginant su 1989 m. surašymo duomenimis, 2011 m. 
Lietuvoje rusų etninės grupės narių skaičius sumažėjo 49 proc. (nuo 344,5 
tūkst. 1989 m. iki 176,9 tūkst. 2011 m.). Per pirmąjį dešimtmetį (1989–2001) 
rusų etninės grupės narių skaičius sumažėjo 36,2 proc. (bendras gyventojų 
skaičius per tą patį laikotarpį sumažėjo 5 proc., lietuvių etninėje grupėje – 
1  proc.) (Kasatkina ir Leončikas 2003: 39). Per antrąjį dešimtmetį, rusų 
skaičiaus mažėjimas buvo lėtesnis ir labiau atspindėjo bendras gyventojų 
skaičiaus mažėjimo Lietuvoje tendencijas – lyginant su 2001 m. surašymo 
duomenimis, 2011 m. rusų etninės grupės narių skaičius sumažėjo 19,5 proc. 
(bendras gyventojų skaičius per tą patį laiką sumažėjo 12,6  proc., lietuvių 
etninėje grupėje  – 11,9  proc.) (Lietuvos statistikos departamentas 2002, 
2012a). Rusai, kaip ir 2001 m., išliko trečia gausiausia etnine grupe Lietuvoje 
ir 2011 m. sudarė 5,8 proc. gyventojų. Vienareikšmiškai vertinti tokio rusų 
gyventojų skaičiaus sumažėjimo priežastis yra sudėtinga. Leončikas (2007: 
38) aptardamas 2001 m. surašymo duomenis, teigia, kad galimos rusų etninės 
grupės skaičiaus kaitos priežastys yra mažėjantis gimstamumas (būdingas 
aukštesnio išsilavinimo žmonėms), jaunų ir mobilių žmonių emigracija bei 
asimiliacija. 
 Mažėjantį gimstamumą rusų etninėje grupėje žymi 2001 m. gyventojų 
surašymo duomenys  – rusų etninės grupės gyventojų dalis iki 20 metų 
buvo mažesnė negu bendras šalies vidurkis, o vyresnių nei 55 metų dalis – 
didesnė už šalies vidurkį (Leončikas 2007: 149). Mažėjančio gimstamumo 
tendencijas atskleidžia 2009–2010 m. ENRI-East tyrimas (Matulionis et al. 
2011a). Didžioji dalis atsitiktinės atrankos metu apklaustų rusų (50,5 proc.) 
buvo vyresni nei 50 metų, o 74 proc. respondentų nurodė gyvenantys namų 
ūkiuose, kuriuose nėra vaikų iki 15 metų amžiaus. Šiuo metu naujesni duo- 
menys pagal tautybę ir amžiaus grupes nėra prieinami, todėl patikimus 
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apibendrinimus apie natūralios gyventojų kaitos pobūdį per paskutinius 
dešimt metų rusų etninėje grupėje bus galima daryti tik gavus 2011  m. 
surašymo duomenis.
 Remiantis ENRI-East tyrimo duomenimis (Matulionis et al. 2011a), 
galima pastebėti, kad 2009–2010  m. potencialios migracijos nuosta-
tos rusų etninėje grupėje yra labiau išreikštos nei tarp visų Lietuvos 
gyventojų (atitinkamai 52,4  proc. ir 29,3  proc.); didesnė santykinė da-
lis norinčių emigruoti respondentų buvo tik baltarusių etninėje grupėje 
(58 proc.). Migracija, kaip viena iš pagrindinių prisitaikymo prie socialinių 
ir ekonominių pokyčių strategijų, minima ir tarp Visagino etnografinės 
studijos respondentų (rusų bei rusakalbių) (Šliavaitė 2005: 161–162). 
Nors migracijos veiksniai yra labai įvairūs ir veikia keliais lygmenimis 
(Sipavičienė ir Stankūnienė 2011: 326), svarbu atkreipti dėmesį į keletą 
veiksnių, galinčių turėti įtakos stipresnėms rusų etninės grupės potencia- 
lios migracijos nuostatoms – tai didesnė rusų etninės grupės narių nedarbo 
rizika (Kasatkina ir Leončikas 2003: 45; Beresnevčiūtė 2005: 140), neigia-
mas socialinio statuso kaitos vertinimas Nepriklausomybės laikotarpiu 
(Kasatkina ir Leončikas 2003: 273) ir ryškėjanti socialinė nelygybė etninės 
grupės viduje. 2009–2010 m. ENRI-East tyrimo duomenimis, gana didelė 
dalis (38 proc.) rusų respondentų priskyrė save žemam socialiniam sluok-
sniui, o lenkų ir baltarusių respondentų grupėse tokius atsakymus pasi- 
rinko atitinkamai 31,7 ir 18,6 proc. apklaustųjų. Rusų etninėje grupėje buvo 
ir didžiausia santykinė respondentų dalis savo socialinį statusą įvertinusi 
aukščiausiais balais – 20,4 proc. rusų respondentų (lenkai – 3,2 proc.; bal-
tarusiai – 9,3 proc.), o viduriniajam socialiniam sluoksniui save priskyrė 
tik 38,2 proc. rusų (lenkų – 63,1 proc., baltarusių – 70,6 proc.) (Matulionis 
et al. 2011a). Lietuvos rusų migracija iš dalies sutampa su bendromis mi-
gracijos tendencijomis – kaip galimas migracijos tikslo šalis rusai neretai 
nurodo ne tik Rusiją, bet ir Vakarų Europos valstybes. ENRI-East (2009–
2010) duomenimis, pagrindinėmis galimos migracijos tikslo šalimis rusų 
respondentai įvardijo Rusiją (29,3 proc.), Jungtinę Karalystę (16,1 proc.) ir 
JAV (10,9 proc.) (Matulionis et al. 2011 a.)
 Kalbant apie rusų etninės grupės demografinius pokyčius, svarbu 
aptarti ir asimiliacijos į daugumos visuomenę procesus, kurie yra vieni 
svarbesnių etninių procesų posovietinėje erdvėje (Laitin 1998; Leončikas 
2007: 45). Asimiliacinei motyvacijai, kaip ir motyvacijai migruoti, įtakos 
turi daugialypiai ir įvairūs veiksniai, kuriuos vienareikšmiškai išskirti yra 
sudėtinga. Leončikas (2007: 29–33) kaip svarbiausius asimiliacinei moty-
vacijai įtaką darančius veiksnius išskiria kultūrinę ir socialinę distanciją 
tarp etninių grupių, socialinio mobilumo galimybę ir socialinio statuso 
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kaitą, o empiriškai asimiliacijos požymius siūlo matuoti remiantis ne tik 
lietuvių kalbos mokėjimu, bet ir lietuviško švietimo sektoriaus pasirinkimu, 
etninių markerių (pvz., asmenvardžių) pasikeitimu ir identifikacija su dau-
gumos grupe. Svarbią įtaką asimiliacijos motyvacijai ir galimybėms turi 
ir daugumos visuomenės nuostatos bei galimos kliūtys asimiliacinei elg-
senai. Analizuodamas asimiliacijos procesus, Leončikas (2007: 66) pastebi, 
kad mokyklas lietuvių dėstomąja kalba dažniau renkasi rusų kilmės, o ne 
lenkų kilmės mokiniai (kilmę šiuo atvejų suprantant kaip identifikacijos 
ir kultūros pobūdį, kuriuo pasižymi mokinio pirminiai socialiniai ryšiai – 
šeima). Nors Leončikas (2007: 115–116) pabrėžia, kad mokyklas lietuvių 
dėstomąja kalba dažniau renkasi tie nelietuviai, kurie patiria ar siekia so-
cialinio mobilumo, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad, anot autoriaus, 
„gausėja rusų Lietuvoje socialinę atskirtį rodančių ženklų: rusai pasižymi 
didesniu nei kitos etninės grupės diskriminacijos pojūčiu, prasčiausiai ver-
tina savo socialinę padėtį bei mobilumo perspektyvas šioje visuomenėje“. 
Remiantis 2005–2010  m. atliktų tyrimų duomenimis, galima pastebėti, 
kad rusų etninėje grupėje išryškėja skirtingi etniniai procesai – iš vienos 
pusės, stebimas asimiliacinis elgesys, sietinas su socialiniu mobilumu, 
iš kitos pusės, stebimi ryškėjantys socialinės atskirties požymiai. Dary-
tina prielaida, kad aukštesnysis rusų etninės grupės sluoksnis užima tam 
tikras pozicijas, kurios užtikrina ir socialinį stabilumą, ir etninio identiteto 
pastovumą, o žemos socialinės padėties sluoksniai gali pasirinkti skirtingas 
strategijas. Viena vertus, jie gali neturėti su kilmės bendruomene siejančių 
ir etniškumą reprodukuojančių mechanizmų ir dėl to sparčiai asimiliuotis, 
kita vertus, jiems gali trūkti individualių (kalbos įgūdžių, išsilavinimo) ar 
socialinių (ryšių, pažinčių tinklo) išteklių asimiliacijai, todėl galima mar-
ginalizacijos rizika (Leončikas 2007; Matulionis et al. 2011a).

Švietimas

Rusų tautybės gyventojų skaičiaus mažėjimas Lietuvoje didžiausią įtaką turėjo 
rusų dalyvavimo švietimo sistemoje pokyčiams. Mažėjant rusų etninės grupės 
narių skaičiui, ženkliai keitėsi ir mokinių skaičius, besimokančių rusų kalba 
Lietuvos mokyklose10. Per pastarąjį dešimtmetį (2001–2011) mokinių, besi-
mokančių rusų kalba, skaičius sumažėjo daugiau negu dvigubai (59,6 proc.), 
o bendras mokinių skaičius per tą patį laikotarpį sumažėjo 27,8 proc. (žr. 2 
lentelę). Švietimo statistiniai duomenys rodo, kad 2010–2011 m. m. lietuvių 

10 Lenkų mokomosios kalbos atveju pastebima kiek kitokia tendencija: mokinių skaičius 
mokyklose lenkų mokomąja kalba nuo 1990–1991 m. iki 2000–2001 m. augo atitinkamai 
nuo 2,3 proc. iki 3,5 proc. visų Lietuvos mokinių, vėliau pradėjo mažėti.
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kalba mokyklose mokėsi 92,6 proc. visų mokinių, rusų kalba – 3,9 proc., len-
kų kalba – 3,3 proc. visų mokinių (žr. 1 lentelę). Mažėjant mokinių skaičiui, 
mažėjo ir bendrojo lavinimo mokyklų skaičius. Lyginant mokyklas pagal tris 
pagrindines mokomąsias kalbas (žr. 3 lentelę), galima pastebėti, kad mokyklų 
skaičius 2000–2011 m. mažėjo netolygiai. Santykinai daugiausiai sumažėjo 
mokyklų su mokomąja rusų kalba (beveik per pusę – 49,2 proc.), panašiai 
mažėjo ir mokyklų su mokomąją lietuvių kalba (42,2 proc.), o mokyklų su 
lenkų mokomąja kalba skaičius sumažėjo tik trečdaliu (33 proc.). 
 Švietimo tinklo reforma, esant tokiam mokinių skaičiaus mažėjimui, buvo 
būtina, bet jos įgyvendinimas buvo ir tebėra prieštaringai vertinami tiek vi-
suomenėje, tiek etninių grupių viduje (Jonušaitė, Misiovič ir Merkys 2006; 
Kleinauskaitė ir Blinstrubas 2006; Frėjutė-Rakauskienė 2009: 98–103). Teri-
toriškai labiau išsibarsčiusiai rusų etninei grupei, mažėjant mokinių skaičiui, 
buvusį mokyklų tinklą išlaikyti buvo sudėtingiau nei teritoriškai labiau kon-
centruotai lenkų bendruomenei. Nors perėjimas į lietuvių dėstomosios kal-
bos mokyklas neretai siejamas su didesnėmis socialinio mobilumo galimy-
bėmis (Leončikas 2007), rusų etninės grupės nariai mokyklų reorganizacijos 
procesą vertino gana nepalankiai. 2005–2006 m. atlikto tyrimo duomenimis, 
65,5 proc. rusų mokyklas pasirinkusių respondentų sutiko su teiginiu, kad 
tautinių mažumų mokyklos yra kryptingai uždarinėjamos (tarp lenkų mo-
kyklas pasirinkusių respondentų šį atsakymo variantą pasirinko 44,6 proc. 
respondentų, tarp lietuvių mokomosios kalbos mokyklas besirenkančiųjų – 
14,9  proc. apklaustųjų). Kritiškas mokyklų reorganizacijos proceso verti-
nimas nebūtinai yra susijęs su priešinimusi pačiai reformos būtinybei – tai 
gali atspindėti ir reformos pobūdžio kritiką. Reorganizuojant mokyklų rusų 
mokomąja kalba tinklą, galimybė įgyti išsilavinimą rusų kalba buvo ženkliai 
apribota (atskiruose miestuose ir gyvenvietėse neliko nė vienos mokyklos 
rusų mokomąja kalba), o alternatyvi galimybė mokytis rusų kalba  lietuvių 
mokomosios kalbos mokyklose (organizuojant dvikalbį ugdymą ar atskiras 
klases rusų kalba) nebuvo įgyvendinta. 
 Atliktų tyrimų duomenys rodo rusų etninės grupės narių norą gerai 
mokėti tiek rusų, tiek lietuvių kalbas. Pavyzdžiui, 2007–2009  m. atlikto 
tyrimo „Miestai ir kalbos“ duomenimis, Vilniaus ir Klaipėdos miestuose 
pusė (49 proc.) respondentų nurodė, kad leidžia ar norėtų leisti savo vaikus 
į dvikalbę mokyklą, Kaune tokių buvo trečdalis (34 proc.) (Kalėdienė 2010: 
74). Panašias tendencijas parodė ir kitas tyrimas: 75,5 proc. apklaustų rusų 
respondentų teigė, kad jiems svarbu, jog jų vaikai įgytų išsilavinimą gim-
tąja kalba, o tarp lenkų respondentų taip teigė 68,9 proc. (Matulionis et al. 
2011a). Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma Lietuvos rusų akcentuoja ir 
mokymo lietuvių kalba reikalingumą. 2007–2009 m. tyrime dauguma rusų 
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respondentų nurodė, kad pageidautų vaikus leisti į dvikalbę mokyklą, ku-
rioje mokoma rusų ir lietuvių kalbomis (Klaipėdoje ir Vilniuje – 49 proc., 
Kaune – 33 proc.). Įdomu pastebėti, jog Kaune didesnė dalis rusų pageidau-
tų, kad jų vaikai mokytųsi dvikalbėje lietuvių-anglų mokykloje (56 proc.) 
(Brazauskienė 2010: 112). 
 Rusų etninės grupės adaptacijai prie naujai kylančių iššūkių švietimo sri- 
tyje buvo skiriama gana nedaug dėmesio. Mokinių skaičiaus mažėjimas ir 
mokyklų reorganizacijos procesas nulėmė mokyklos rusų dėstomąja kalba, 
kaip socialinio instituto, įgalinančio rusų etniškumo reprodukciją, svarbos 
mažėjimą. Neatmestina tikimybė, kad susikurs alternatyvūs rusų etninės 
tapatybės reprodukcijos socialiniai institutai (nevyriausybinės organizaci-
jos, sekmadieninės mokyklos, kultūros centrai ir kt.), tačiau šiam perėjimui 
daugiau dėmesio turėtų būti skiriama ir valstybės lygiu. Nors mokyklas 
lietuvių kalba dėstomąja kalba renkasi gana nemaža dalis rusų mokinių 
tėvų, šis pasirinkimas ne visuomet gali būti nulemtas socialinio mobilumo 
siekių – didelę įtaką gali daryti ir mokyklų tinklo reorganizacija, kai tiesiog 
nelieka pasirinkimo galimybės (gyvenamojoje vietovėje nelieka mokyklos 
rusų mokomąja kalba). Siekiant užtikrinti Švietimo įstatyme numatytos 
teisės mokytis gimtosios kalbos įgyvendinimą, daugiau dėmesio turėtų 
būti skiriama ugdymo organizavimui mokyklose lietuvių dėstomąja kalba. 
Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ir kitakalbių vaikų adaptacijos bei 
jos įtakos skirtingų tautybių vaikų akademiniams pasiekimams stebėjimui.

Darbo rinka

Lietuvoje patikimų statistinių duomenų apie tautinių mažumų padėtį dar-
bo rinkoje nėra daug (nuo 2004 m. Statistikos departamentas nebeskelbia 
duomenų apie tautinių mažumų nedarbą), bet remiantis atliktų tyrimų 
rezultatais galima išskirti pagrindines rusų etninės grupės integraci-
jos darbo rinkoje tendencijas. Tyrėjai pastebi, kad struktūriniai darbo 
pokyčiai (perėjimas nuo pramoninės gamybos prie paslaugų ekonomikos, 
ekonominės krizės ir jų pasekmės) pastaraisiais dešimtmečiais darė 
didžiausią poveikį etninių grupių padėčiai darbo rinkoje. Specifiniai 
etninės grupės bruožai labiau vertinami kaip antrinio pobūdžio priežastys, 
apsunkinančios nelietuvių integraciją į darbo rinką (Okunevičiūtė 
Neverauskienė, Gruževskis ir Moskvina 2007: 34), nors pastebimi ir etninės 
hierarchijos formavimosi elementai, ypač dėl lietuvių kalbos vartojimo 
darbo aplinkoje pobūdžio. 
Hazans (2010: 127), analizuodamas etninių grupių padėtį Latvijos darbo 
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rinkoje, siūlo išskirti keturis svarbius integracijos darbo rinkoje aspektus, 
kuriais remiantis bus apžvelgiamas rusų etninės grupės dalyvavimas darbo 
rinkoje Lietuvoje:
 1) Pagrindiniai darbo rinkos rezultatai – įsidarbinimas (dalyvavimo 

darbo rinkoje bei nedarbo rodikliai) ir atlyginimo dydžiai. Aukštas 
etninių grupių nedarbo lygis ar žemas gaunamo darbo užmokesčio dy-
dis nurodo galimas dalyvavimo darbo rinkoje kliūtis.
2) Dalyvavimo darbo rinkoje skirtumų tarp etninių grupių įvertini-
mas, atsižvelgiant į žmogiškojo kapitalo (išsilavinimo, profesinės kvali-
fikacijos), demografines ir geografines charakteristikas.
3) Segmentacijos darbo rinkoje įvertinimas  – etninių grupių pasi- 
skirstymas skirtingose profesijose ir darbo sektoriuose.
4) Tarpetninių kontaktų intensyvumas ir socialinės distancijos tarp 
skirtingų etninių grupių tyrimai. 

 Beresnevičiūtė (2005: 59–60), apžvelgdama 2001 m. surašymo ir 2002–
2003 m. statistinių tyrimų duomenis, pažymi, kad bedarbių dalis etninių 
mažumų grupėse viršijo bendrąjį Lietuvos vidurkį. Šie duomenys, anot 
Beresnevičiūtės (2005: 59), „byloja apie pastarojo dešimtmečio pokyčius, 
lėmusius prastesnę etninių mažumų padėtį darbo rinkoje,“ kadangi anks- 
tesni tyrimai rodė, jog lietuvių ir rusų situacija darbo rinkoje buvo panaši, 
o tyrimo autoriai (Aasland 1998) tai aiškino aukštesniu rusų išsilavinimo 
lygmeniu. Naujesni duomenys apie tautinių mažumų dalyvavimo darbo 
rinkoje ir nedarbo rodiklius nėra prieinami, todėl nėra galimybių įvertinti, 
kokį poveikį etninėms grupėms darbo rinkoje turėjo tiek ekonominio 
augimo laikotarpis, tiek nuo 2008 m. prasidėjusi ekonomikos krizės situa- 
cija. Tyrimai Latvijoje (Hazans 2010: 139) rodo, kad ekonomikos augimo 
laikotarpiu tiek dalyvavimo darbo rinkoje, tiek gaunamų pajamų rodik-
liai tarp skirtingų etninių grupių išsilygino, bet prasidėjusi ekonomikos 
krizė skirtingas etnines grupes paveikė nevienodai  – etninių mažumų 
grupių darbuotojai susidūrė su didesne nedarbo rizika nei latviai. 
 Apie etninių grupių gaunamas pajamas prieinami tik riboti duomenys 
(duomenų apie tik iš darbinės veiklos gaunamas pajamas nėra). 2001 m. 
atliktame tyrime, vertindami vidutines savo šeimos mėnesio pajamas, rusų 
respondentai dažniausiai pažymėdavo 901–1200 Lt stulpelį, o lietuvių res- 
pondentai tuo metu dažniau nurodydavo kiek aukštesnes (1201–1400 Lt) 
mėnesines pajamas (Kasatkina ir Leončikas 2003: 249). 2009–2010 m. at-
likto ENRI-East tyrimo duomenimis, rusų respondentų vidutinės mėnesio 
pajamos pasiskirstė panašiai kaip baltarusių respondentų ir buvo kiek 
aukštesnės negu lenkų, bet palyginamų duomenų apie lietuvių gaunamas 
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pajamas nėra (žr. 4 lentelę) (Matulionis et al. 2011a; 2011b; 2011c).
 Vertinant etninių mažumų dalyvavimo darbo rinkoje rodiklius, būtina 
įvertinti skirtingų veiksnių įtaką užimtumo rodikliams, ypač išsilavinimo, 
amžiaus bei gyvenamosios vietos specifikos (bendras nedarbo lygis mieste/
regione). Leončikas (2007: 38), analizuodamas 2001 m. surašymo duomenis 
pastebi, kad darbingo amžiaus žmonės rusų etninėje grupėje santykinai senes-
ni negu kitose grupėse, todėl darbo rinkoje gali susidurti su persikvalifikavimo, 
tarp jų ir skirtingų kalbų įvaldymo, sunkumais. Gana aukštas rusų išsilavinimo 
lygis (Kasatkina ir Leončikas 2003: 47) galėjo padėti užsitikrinti geresnę padėtį 
darbo rinkoje, bet pastaraisiais metais ryškių išsilavinimo skirtumų nebefik-
suojama. Išsilavinimo skirtumų tarp etninių grupių mažėjimas gali būti sie-
jamas ir su aukštos kvalifikacijos rusų emigracija iš Lietuvos (Brazauskienė 
2010: 112; Kasatkina ir Beresnevičiūtė 2010: 14; Šliavaitė, 2005). Geografiniai 
veiksniai rusų nedarbo lygiui didelės įtakos neturėtų daryti  – didžioji rusų 
etninės grupės dalis gyvena miestuose, kuriuose nedarbo rodikliai yra žemesni 
už šalies vidurkį (išskyrus Panevėžį) (Statistikos departamentas 2002: 190–193; 
Lietuvos statistikos departamentas 2012b).
 Analizuodama etninių grupių dalyvavimo skirtinguose visuomenės 
užimtumo sektoriuose (viešajame, privačiame ir nevyriausybiniame) tyrimo 
rezultatus, Beresnevičiūtė (2005: 116) teigia, kad visuomenės užimtumo sek-
toriuose galima stebėti „ne tik vertikaliųjų socialinių netolygumų (nelygybės) 
aspektus, bet ir horizontaliuosiuos socialinės integracijos aspektus, t.  y. 
netolygių tarpgrupinių [tarpetninių] socialinių ryšių aspektus“. Lietuvių 
ir nelietuvių dalyvavimas skirtinguose visuomenės užimtumo sektoriuose 
skiriasi  – viešajame sektoriuje dominuoja etninė dauguma, o privatusis ir 
nevyriausybinis sektoriai sudaro palankesnes sąlygas įvairių etninių grupių 
narių karjeros trajektorijoms. Taip pat pastebimai skiriasi ir etninių mažumų 
grupių narių dalyvavimas darbo rinkoje  – etninių mažumų grupių nariai 
dažniau nei lietuviai užima žemesnės kvalifikacijos reikalaujančias pareigas, 
pasižymi mažesnėmis pajamomis, didesniais nedarbo rodikliais ir prastes-
niu pasiekto socialinio statuso vertinimu (Beresnevičiūtė 2005: 107). Autorė 
pažymi, kad „Lietuvos visuomenėje nepastebima specifinių etninių grupių 
organizacijų modelių (etninėms grupėms būdingi tie patys ar panašūs socia-
linio dalyvavimo kanalai), bet viešojoje erdvėje pastebimai dominuoja dau-
gumos etninė grupė (Beresnevičiūtė 2005: 111). Tai nulemia ne tik mažesnis 
etninių grupių narių skaičius, bet ir jų turimi ištekliai bei vyraujantis socia- 
linis kontekstas, kuris apibrėžia skirtingus galimybių laukus. 
 Kalbinės fragmentacijos tendencijos, kai aiškiai skiriasi kalbos var-
tojimo pobūdis darbovietėje, Lietuvoje nėra ryškios, jos daugiau paste-
bimos monoetninėje darbo aplinkoje  – viešajame sektoriuje dažniausiai 
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bendraujama lietuvių kalba, o dalyje privačių įmonių bei nevyriausybinių 
organizacijų  – etninių mažumų kalbomis (Beresnevičiūtė 2005: 102–106). 
Tyrimų duomenys rodo, kad tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose 
su klientais dažniausiai yra bendraujama lietuvių kalba, darbo vidaus kon-
taktuose kiek dažniau yra vartojamos ir etninių mažumų kalbos, ypač ben- 
draujant su bendradarbiais; su vadovais dažniau bendraujama lietuvių ka-
lba (Beresnevičiūtė 2005; Brazauskienė 2010: 118). Rusų kalba darbo vidaus 
kontaktuose (bet ne bendraujant su klientais) kiek dažniau yra vartojama Vil-
niuje ir Klaipėdoje nei Kaune (Brazauskienė 2010: 118). Tyrėjai pastebi, kad 
lietuvių kalba Nepriklausomybės laikotarpiu sėkmingai įsitvirtino viešojoje 
erdvėje – „viešojoje erdvėje didesnę reikšmę turi etninės daugumos kalba, 
nepaisant regiono etninės struktūros“ (Beresnevičiūtė 2005: 103).
 Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, nepaisant dažno kalbos 
vartojimo, 42  proc. rusų tautybės respondentų nurodė besijaučiantys 
nevisaverčiai dėl to, kad (gerai) nemoka lietuvių kalbos (Brazauskienė 
2010: 118). Tokiai jausenai įtakos turi ir daugumos nuostatos  – tyrėjai 
pastebi, jog visuomenės požiūris į su akcentu kalbantį kitatautį per pastarąjį 
dvidešimtmetį smarkiai pasikeitė (Leončikas 2007; Kasatkina ir Leončikas 
2003). Atgimimo laikotarpiu ir Nepriklausomybės pradžioje, „kitatautis, 
kalbantis lietuviškai, buvo pagarbos ir susižavėjimo objektas. Lietuviai 
nepaprastai vertindavo kitataučių pastangas, net jei tai būdavo viso labo 
pasisveikinimas ar nereikšminga frazė“ (Leončikas 2007: 109). Šis požiūris 
pasikeitė nepastebimai  – akcentas ėmė funkcionuoti kaip nelietuvių 
atpažinimo priemonė, galinti apsunkinti kitataučių adaptaciją Lietuvoje. 
Remiantis „Miestai ir kalbos“ tyrimo (2007–2009) duomenimis, akcentą 
savo kalboje pastebi dauguma rusų respondentų, bet teigė „ypatingų 
problemų dėl to neturį, tik nepatogiai jaučiasi bendraudami su lietuviais,“ o 
daliai tyrimo respondentų (nepakankamos) lietuvių kalbos žinios yra kliūtis 
siekiant gauti norimą darbą (Brazauskienė 2010: 118). Peržvelgus darbo 
skelbimus galima pastebėti, kad reikalavimas „nepriekaištingos lietuvių kal- 
bos žinios“ yra gana dažnas ieškant biuro administratorių, vadybininkų ir 
kitų specialistų. Etninių tyrimų instituto 2009–2012 m. atlikti visuomenės 
nuostatų tyrimai taip pat nurodo lietuvių kalbos svarbą darbovietėje – su 
lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis vienoje darbovietėje nenorėtų 
dirbti 13–19 proc. Lietuvos gyventojų, nors socialinė distancija su rusais ar 
kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis yra žymiai mažesnė (žr. 1 pav.). 
 Lietuvos socialinės integracijos politikoje etninė dimensija yra nemato-
ma  – tautinių mažumų situacija darbo rinkoje nestebima, todėl sunku 
įvertinti rusų etninės grupės padėtį. Ypač trūksta duomenų apie dalyvavi-
mo darbo rinkoje skirtumus – nedarbo lygį skirtingų etninių grupių viduje, 
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pajamų iš darbinės veiklos skirtumus. Turimi negausūs duomenys žymi 
galimus etninių mažumų dalyvavimo darbo rinkoje sunkumus (didesnis 
nedarbo lygis, žemesnės gaunamos pajamos), bet pastebimi ir pozityvūs 
veiksniai – nedarbo lygis didžiuosiuose miestuose, kuriuose gyvena didžioji 
dalis rusų, yra mažesnis nei šalies vidurkis, santykinai aukštas išsilavinimo 
lygis rusų etninėje grupėje (bent jau iki 2001 m.). Kalbinės fragmentacijos 
tendencijos Lietuvoje nėra ryškios – rusai viešojoje erdvėje ir darbovietėje 
dažniau vartoja lietuvių nei rusų kalbą, bet daugumos nuostatos dėl lietuvių 
kalbos vartojimo, ypač dėl aukštai iškeliamos lietuvių kalbos žinių kartelės 
ir akcento, kaip nelietuvių atpažinimo priemonės svarbos, kelia įtampą 
daliai rusų etninės grupės narių ir apsunkina jų integraciją į darbo rinką.

Sveikata

Kauno medicinos universiteto atliktų tyrimų duomenys (HBSC ir Fin-
BALT tyrimai) rodo, kad lietuvių ir tautinių mažumų (rusų, lenkų) sveika-
tos rodikliai mažai skiriasi ir daugiausiai susiję su socialiniais bei kaimo/
miesto sveikatos netolygumais (Šumskas 2009). Pristatydamas Suaugusiųjų 
Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimų rezultatus (FinBALT 1994–2006), 
Šumskas (2009) pažymi, kad stebimi skirtumai (pvz., rusų vyrai savo gy-
venimo kokybę vertino kiek prasčiau nei lietuviai ar lenkai, bet lenkų ir 
rusų moterys savo gyvenimo kokybę vertino geriau nei lietuvių moterys; 
lenkų vyrai dažniau nei kitų tautybių vyrai vartojo alkoholį, ir t.  t.) yra 
menki ir labiau sietini su socialinės klasės bei gyvenamosios vietos skirtu-
mais (miestas/kaimas) nei tautybės veiksniais. 
 Didelių skirtumų tarp etninių grupių nenustatyta ir Tarptautinio mokykli- 
nio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo (HSBC) metu (Biomedicininių 
tyrimų institutas 2006). Tyrimo išvadose teigiama, kad Lietuvos mokyklose be-
simokantys rusų bei lenkų tautybių paaugliai elgiasi ir jaučiasi panašiai kaip ir 
lietuvių tautybės paaugliai, o nustatyti gyvensenos ir sveikatos rodiklių (ban-
dymo rūkyti, svaigintis alkoholiu, savo sveikatos bei laimingumo vertinimas 
ir kt.) tautiniai skirtumai nėra dideli (Biomedicininių tyrimų institutas 2006). 
Tyrėjai pažymi, kad lietuvių, rusų ir lenkų mokyklų mokinių gyvensenos ir 
sveikatos skirtumus didele dalimi sąlygoja mokyklų psichosocialinės aplinkos 
skirtumai, bet atkreipia dėmesį į tai, kad skiriasi rusų ir lenkų mokinių padėtis 
skirtingos mokomosios kalbos mokyklose: lenkų ir rusų mokomosios kalbos 
mokyklose kitataučiai mokiniai pasižymi dažniau pozityvia nei negatyvia 
gyvensena ir sveikata, o lietuvių mokomosios kalbos mokyklose, priešingai, 
kitataučiai mokiniai dažniau pasižymi negatyvia nei pozityvia gyvensena ir 
sveikata (Biomedicininių tyrimų institutas 2006).
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Politinis dalyvavimas ir atstovavimas

Analizuojant rusų etninės grupės dalyvavimą Lietuvos politikos lauke ir at- 
stovavimą jam galima pastebėti tiek asimiliacijos, tiek marginalizacijos ten-
dencijas. Rusų etninės grupės dalyvavimas politinėje arenoje nėra ryškus – 
Lietuvos rusų politinės partijos rinkimuose surenka palyginti nedaug balsų, 
o rusų etninės grupės narių atstovavimas ne etniniu pagrindu sukurtose 
partijose yra palyginti menkas. Politinė mobilizacija etniniu pagrindu tarp 
Lietuvos rusų yra palyginti nežymi – dvi etniniu pagrindu sukurtos politi-
nės partijos Lietuvos rusų sąjunga (įsteigta 1995 m. Vilniuje) ir Rusų aljansas 
(įsteigta 2002 m. Klaipėdoje) rinkimuose surenka palyginti nedaug balsų ir 
sėkmingiau dalyvauja savivaldybės tarybų (Vilniaus ir Klaipėdos miestuo-
se) nei Seimo rinkimuose. Rinkimuose į Seimą ar Europos Parlamentą šios 
partijos paprastai sudaro koalicijas su kitomis partijomis arba šių partijų 
nariai yra įtraukiami į kitų partijų rinkiminius sąrašus, bet partijų bendra-
darbiavimas nėra ilgalaikis ir neretai apsiriboja bendra rinkimine kampanija 
(nors pastaraisiais metais stebimas kiek glaudesnis Rusų aljanso ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos bendradarbiavimas – šios partijos rinkimuose kartu 
dalyvauja nuo 2008 m.). Tyrėjai pastebi, kad etninės mažumos, kaip politi-
nio identiteto modalumo reprezentavimą (Valevičius ir Kraniauskas 2001), 
aktyviau įgyvendina Lietuvos lenkų rinkimų akcija, kuri geriau pasirodo ir 
rinkimuose, o rusų politinės partijos susiduria su politinio identiteto krize 
(Frėjutė-Rakauskienė 2011). 
 Lietuvos rusų politinės mobilizacijos etniniu pagrindu stoką galima 
bent iš dalies paaiškinti ankstesnių tyrimų duomenimis (Matulionis et al. 
2011a; Kasatkina ir Leončikas 2003), atskleidžiančių, kad Lietuvos rusų 
tapatybei svarbesnis dėmuo yra savos socialinės padėties vertinimas, taip 
pat profesija, amžiaus grupė, lytis nei etniškumo dėmuo11. Tikėtina, kad 
Lietuvos rusų politinei elgsenai didesnę įtaką turi būtent šie veiksniai, 
kurie ir nulemia vienos ar kitos partijos pasirinkimą rinkimų metu. Lie-
tuvos rusų rinkėjų aktyvumas yra panašus kaip ir visų Lietuvos rinkėjų – 
2008 m. Seimo rinkimuose teigė dalyvavę 54,2 proc. Lietuvos rusų (Matu-
lionis et al. 2011a), o bendras Lietuvos rinkėjų aktyvumas tuo metu buvo 
48,6 proc. (Vyriausioji rinkimų komisija 2008). Vis dėlto galima pastebėti 

11  ENRI-East 2009–2010 m. duomenimis: Lietuvos lenkams apibrėžiant savo tapatybę, 
etninė tapatybė buvo antra pagal svarbumą po turimos profesijos. Lenkų respondentų 
pasirinktų kategorijų apibrėžiant savo tapatybę pasiskirstymas: 23,9 proc. svarbiausia kat-
egorija pasirinko esamą ar buvusią profesiją, 21,8 proc. – tautybę (Lietuvos lenkas), po 
kurių sekė kitos kategorijos – lytis (11,7 proc.), amžius (11,7 proc.) ir religija (11,1 proc.) 
(Matulionis et al. 2011b).
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gana žymių skirtumų tarp Lietuvos rusų balsavimo ir oficialių rinkimų 
rezultatų – Lietuvos rusai, rečiau nei kiti rinkėjai, buvo linkę balsuoti už 
dešiniosios pakraipos partijas, laimėjusias 2008  m. rinkimus (Tėvynės 
sąjungą  – krikščionis demokratus, Liberalų ir centro sąjungą, Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdį ir kt.) ir savo balsus atidavė partijoms „Tvar-
ka ir teisingumas“, Darbo partijai bei Lietuvos socialdemokratų partijai. 
Už Lietuvos lenkų rinkimų akciją, rinkimuose dalyvavusią kartu su Rusų 
aljansu, teigė balsavę 8,1 proc. rusų respondentų, o Lietuvos rusų sąjunga 
apklausos metu nebuvo išskirta ir galėjo patekti tarp atsakymų „Kita“ (žr. 
5 lentelę). Oficialiais rinkimų duomenimis, Lietuvos rusų sąjunga šiuose 
rinkimuose surinko 0,9 proc. balsų. 
 Didesnė parama kairiosioms partijoms tarp Lietuvos rusų buvo stebi-
ma ir ankstesnių rinkimų metu (Jurkynas 2004) – iš parlamentinių par-
tijų daugiausiai Lietuvos rusų balsų pritraukdavo Lietuvos demokratinė 
darbo partija (LDDP)12 – 1996 m. tyrimo duomenimis už LDDP balsus 
buvo linkę atiduoti 13,1 proc. Lietuvos rusų (5,6 proc. lietuvių), o už Tė-
vynės sąjungą – Lietuvos konservatorius būtų balsavę tik 9,7 proc. rusų 
(26,3 proc. lietuvių) (Krupavičius 2000: 47). Rusų parama tautinių mažu-
mų partijoms tiek 1996 m., tiek 2008 m. rinkimų metų buvo gerokai ma-
žesnė nei kitoms parlamentinėms partijoms (1996 m. už Lietuvos tautinių 
mažumų aljansą teigė balsuosiantys 8,6 proc. rusų rinkėjų) (Krupavičius 
2000: 47). Lietuvos rusų paramą kairiosioms politinėms partijoms tyrėjai 
neretai sieja su vertybiniu ekskomunistiniu/antikomunistiniu konfliktu, 
apibrėžusiu rinkėjų politinę elgseną 1990–1997  m. rinkimų laikotarpiu 
(Jurkynas 2004: 283) – dešiniosios partijos tuo laikotarpiu politinei mo-
bilizacijai naudojo gana aštrią antikomunistinę ir prieš Rusiją nukreiptą 
retoriką, kuri, tikėtina, buvo nepriimtina daliai rusų rinkėjų13. Vis dėlto 
Jurkynas (2004) pastebi, kad šis pereinamojo laikotarpio konfliktas nuo 
2000 m. ėmė vaidinti mažesnę reikšmę politinei rinkėjų mobilizacijai, o 
politiniame lauke imti atspindėti daugiau socialinio ekonominio pobū-
džio konfliktai, tokie kaip kaimo/miesto, rinkos ekonomikos laimėtojų/
pralaimėtojų ir kiti14. Partijos, 2008 m. rinkimų metu gavusios daugiausiai 

12 2001 m. susijungė su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP).
13 1995–1996 m. viešosios nuomonės apklausos rodė, jog pozityviai komunistinę sistemą 

vertino 44,6  proc. lietuvių, 74,5  proc. lenkų, 70,1  proc. baltarusių ir 64,8  proc. rusų 
(Krupavičius 2000: 29). 

14 Vis dėlto Žvaliauskas, Butkevičienė, Vaidelytė (2009) pažymi, kad socioekonominiai kon-
fliktai iki šiol nerado tvirto atgarsio tarppartinėje konkurencijoje dėl menko politinių 
partijų nusiteikimo politizuoti visuomenėje kylančius konfliktus, o ekskomunistinė/
antikomunistinė skirtis iki šiol išlieka svarbiausia politinio lauko ašimi. Išliekančią 
ekskomunistinės/antikomunistinės skirties svarbą pažymi ir Norkus (2011). 
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Lietuvos rusų rinkėjų balsų, – „Tvarka ir teisingumas“ bei Darbo partija, – 
siejamos su kairiuoju populizmu, agreguojančiu socialinį nepasitenkinimą 
dėl pernelyg lėto ekonominės gerovės augimo (Laurėnas 2004; Norkus 2011) 
ir mobilizuojančiu rinkos ekonomikos pralaimėtojų balsus. Lietuvos rusų 
rinkėjams kairysis populizmas gali būti patrauklus būtent dėl šio socioeko-
nominio konflikto iškėlimo į politinį lauką – 2001–2002 m. atlikto tyrimo 
duomenimis 44  proc. respondentų rusų (didžiausia dalis iš visų apklausų 
etninių grupių) manė, kad per pastaruosius 10 metų jie nusileido visuomenės 
hierarchijos laipteliais (Kasatkina ir Leončikas 2003: 273)
 Lietuvos rusų paramą kairiosioms politinėms partijoms bent iš dalies 
galima paaiškinti ir tuo, kad būtent šių partijų rinkiminiuose sąrašuose yra 
daugiau nelietuvių atstovų ir į šių partijų vadovybes dažniau yra įtraukia-
mi nelietuvių tautybės atstovai (žr. Žvaliauskas 2000). 1996–2008  m. tiek 
vienmandatėse, tiek daugiamandatėje rinkimų apygardoje, etninių mažumų 
atstovai į Seimą dažniau patekdavo kairiųjų partijų ir koalicijų sudėtyje, o 
dešiniosios partijos į rinkiminius sąrašus nelietuvių tautybės atstovus įtrauk-
davo rečiau (žr. 6 lentelę). Vertinant 1996–2008 m. rinkimų rezultatus, gali-
ma pastebėti, kad etninių mažumų atstovų išrinkimui į Seimą didelę įtaką 
turėjo dešinės–kairės svyravimai – rinkimus laimint kairiosioms politinėms 
partijoms ir koalicijoms, į Seimą patekdavo daugiau etninių mažumų atsto-
vų. Vis dėlto nepaisant šių svyravimų, tyrėjai pastebi, kad „ilgainiui Seimas 
tampa vis homogeniškesnis etninės kilmės atžvilgiu: kiekviename naujame 
Seime vis mažiau etninių mažumų narių,“ o dalis kandidatų pasirenka nie-
ko nenurodyti anketos grafoje „tautybė“ (Beresnevičiūtė 2005: 60). Vertinant 
rusų etninės grupės atstovavimą, 2008–2012 m. kadencijos Seimo sudėtis yra 
išskirtinė – pirmą kartą nuo 1990 m. kandidatų anketose nė vienas išrink-
tas Seimo narys nenurodė esąs rusų tautybės (Viktor Uspaskich, išrinktas į 
Seimą 2008 m. ir po 2009 m. Europos parlamento rinkimų atsisakęs Seimo 
nario mandato, kandidato anketoje tautybės nenurodė) (žr. 7 lentelę).
 Siekiant politinės sėkmės, rusų etninė tapatybė politiniame lauke nere-
tai suspenduojama. Beresnevičiūtė (2005: 115) pastebi, kad tiek politiniame 
lauke, tiek „viešajame sektoriuje dominuoja etninė dauguma, kuri, viena 
vertus, homogenizuota šio sektoriaus aplinką, silpnina etniškumo raišką 
ir paverčia jį nominaliąja (daugumos etninės grupės) bei sykiu nemato-
ma etnine kategorija“. 1996–2011 m. tiek Seime, tiek savivaldybių tarybose 
etninių mažumų reprezentavimas nebuvo proporcingas – lietuvių tautybės 
atstovai sudarydavo 80–95 proc. Seimo ir 83–89 proc. savivaldybių tarybų 
narių, rusų tautybės atstovai – 0–5 proc. Seimo ir 1–2 proc. savivaldybių 
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tarybų narių15, o dalis kandidatų (apie 4–10 proc.) pasirinkdavo nenurodyti 
savo tautybės (žr. 7 ir 8 lenteles). Politiniame lauke etninė tapatybė suspen-
duojama dažniau nei surašymų metu  – 2001 ir 2011  m. surašymų metu 
tautybės nenurodydavo tik apie 1 proc. Lietuvos gyventojų. Pasirinkimas 
neakcentuoti savo etninės tapatybės politiniame lauke gali atspindėti ne-
lietuvio tapatybės kaip kliūties politiniam dalyvavimui suvokimą ir žymėti 
egzistuojančias įtampas tarp skirtingų etninių tapatybių Lietuvos visuome-
nėje.  

Rusų etninė grupė Lietuvos–Rusijos dvišalės politikos 
kontekste 

Tyrėjai, analizuodami pastarųjų dvidešimties metų Baltijos šalių ir Rusi-
jos santykius, pastebi, kad nepaisant optimistinių prognozių, politinės 
įtampos tarp šalių išliko praktiškai visose strateginių interesų srityje (Ehin 
ir Berg 2009; Ragauskas 2011). Tikėtasi, kad Baltijos šalių įstojimas į Euro-
pos Sąjungą, suteiks galimybę iš esmės perstruktūruoti šalių kaimyninius 
santykius (Ehin ir Berg, 2009: 4). Vis dėlto toks santykių pagerėjimas tarp 
Rusijos ir Baltijos šalių, kokio buvo tikėtasi, neįvyko – ir po įstojimo į Euro-
pos Sąjungą tarp šalių netrūko įtampų ne tik diplomatijos bei ekonomikos, 
bet ir karinėje srityse. Rimvydas Ragauskas (2011), apžvelgdamas Lietuvos 
ir Rusijos santykių perspektyvą teigia, kad egzistuojantys esminiai nesu-
tarimai, neleidžia normalizuoti dvišalio politinio dialogo ir veda abi šalis 
į nuolatinę konfrontaciją. Vienu esminių iššūkių šiuolaikiniams Rusijos–
Lietuvos dvišaliams santykiams tyrėjai įvardija Rusijos ir Baltijos šalių 
tapatybių konfliktą:

Baltijos šalių ir Rusijos posovietinio laikotarpio tautinės tapatybės16, kartu su jas 
konstruojančiais istoriniais naratyvais, yra nesuderinamos, ir netgi, viena kitai 
prieštaraujančios. [...] Baltijos šalių ir Rusijos valstybingumą pagrindžiantys na-
ratyvai yra paremti teiginiais, kurie yra tarpusavyje nesuderinami. Skirtumai yra 
ne detalėse, bet susiję su pagrindiniais valstybingumą grindžiančiais teiginiais – 
t. y., skirtingais Antrojo pasaulinio karo, Raudonosios armijos vaidmens, sovie-

15 2001 m. surašymo duomenimis lietuvių tautybės gyventojai sudarė 83,5 proc. Lietuvos 
Respublikos gyventojų, 2011 m. duomenimis – 84,2 proc. gyventojų. 2001 m. surašymo 
duomenimis rusų tautybės gyventojai sudarė 6,3 proc. Lietuvos gyventojų, 2011 m. duo-
menimis – 5,8 proc. gyventojų.

16 Tyrėjai pažymi, kad jie remiasi konstruktyvistine tarptautinių santykių studijų kryptimi, 
kuri akcentuoja idėjų (ideational) struktūrų svarbą tarpvalstybiniuose santykiuose. Vals-
tybių konstruojamos tautinės tapatybės (per švietimo, atminties politiką) yra svarbi šių 
idėjų struktūrų dalis, veikianti tarptautinės politikos erdvėje (Ehin ir Berg 2009: 2). 
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tinio režimo ir jo griūties vertinimais, skirtingu Baltijos šalių valstybingumo nu-
traukimo ir jo atkūrimo aplinkybių vertinimu. (Ehin ir Berg 2009: 1; 9)
 

 Toks konstruojamų tautinių tapatybių nesuderinamumas kelia iššūkį 
Baltijos šalyse gyvenantiems rusų etninės grupės nariams, kurie savo etninės 
tapatybės konstravimo procese susiduria su būtinybe integruoti abiejų valstybių 
tautinių tapatybių elementus. Frėjutė-Rakauskienė (2011: 106–107), analizuo-
dama rusų etninės tapatybės bruožus Lietuvoje pastebi, kad tarp visų kartų 
rusų vyrauja gana stiprus lokalinis identitetas – kokybinio tyrimo respondentai 
pabrėžė, kad jie save labiau tapatina su Lietuva (jaunesniosios ir viduriniosios 
kartos atstovai) ar miestu, kuriame gyvena (vyresnės kartos respondentai) nei 
su Rusija. Su Rusija jaučiamas daugiau kultūrinis nei geografinis ryšys, tapati-
namasi per rusų kultūrą, kalbą, stačiatikybę (Frėjutė-Rakauskienė 2011: 100). 
Vis dėlto nepaisant to, kad, anot Frėjutės-Rakauskienės (2011), rusai Lietuvoje 
yra gana gerai integravęsi į Lietuvos visuomenę, o etninės tapatybės suvoki-
mai varijuoja tarp skirtingų kartų ir Lietuvoje gimusių ar į Lietuvą atvykusių 
rusų (t. y., nėra mobilizuotos etninės tapatybės, kai skirtumai tarp skirtingų 
respondentų yra nepastebimi ar menki), istorinių įvykių vertinimas (ypač Rusi- 
jos vaidmens Antrojo pasaulinio karo metu) jungia įvairaus amžiaus informan-
tus tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje:

Svarbu atkreipti dėmesį į Rusijos pergalės Antrajame pasauliniame kare ir 
Gegužės 9-osios svarbą visų kartų rusų savimonėje. Gegužės 9-osios šventės svar-
ba ir Lietuvoje, ir Latvijoje rodo, kad rusų etninės grupės (mažumos) ir lietuvių 
bei latvių daugumos suvokimas (kultūrinis, istorinis) yra paralelinis ir neturi 
sąlyčio taškų. (Frėjutė-Rakauskienė 2011: 107)

 
 Toks gretutinis, nesuderinamas istorinių įvykių interpretavimas ma-
žumos ir daugumos grupėse, nors šiuo metu Lietuvoje nekelia didesnių 
įtampų, turi potencialo tapti rimtesnių politinių konfliktų priežastimi – 
2010  m. gegužės  9  d. Vilniuje vykusias Pergalės dienai skirtas eitynes 
lydėjo protestai ir politikų išsakoma kritika17. Panaši įtampa pastebima 
ir Latvijoje (prieštaringai vertinamos Raudonosios armijos veteranų (or-
ganizuojamos gegužės 9-ąją) ir Rygos SS legiono veteranų (vykstančios 
kovo 16-ąją) eitynės), o 2007 m. Estijoje protesto akcijos prieš paminklo 
sovietų kareiviams demontavimą Taline virto kelias dienas trukusiomis 
riaušėmis. Poreikiui derinti Rusijos ir Lietuvos istorinius naratyvus kons-
truojant Lietuvos rusų etninę tapatybę iki šiol nebuvo skirtas pakanka-

17 Žr. Gališanskis ir Černiauskas (2010, gegužės 9); Beniušis (2010, balandžio 28); Beniušis 
(2010, gegužės 6). 
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mas institucinis dėmesys kultūrinės integracijos politikoje18.
 Baltijos šalių ir Rusijos tarptautinių santykių analizės kontekste rusų etni-
nė grupė Baltijos šalyse neretai pozicionuojama kaip galimas grėsmės šalti-
nis – ypač Latvijoje ir Estijoje, Lietuvoje ši grėsmė matoma kaip mažesnė dėl 
ne tokio ženklaus rusų tautybės žmonių skaičiaus šalyje ir išspręsto politinės 
integracijos (ypač pilietybės) klausimo. Nepaisant kiek palankesnės Lietuvos 
situacijos, abejonės rusų lojalumu Lietuvos valstybei yra keliamos: „reikia iš-
siaiškinti priežastis, kodėl tam tikra rusų dalis nėra lojali valstybei, kurioje 
gyvena: ar tai lemia šeimos auklėjimas, ar mokykla, ar Rusijos propaganda, 
ar sunki ekonominė situacija, ar netinkama vietinės valdžios pozicija ir poli-
tika rusų atžvilgiu ir t. t.,“ o tokios abejonės pagrindu laikomas net ir sunkiai 
apibrėžiamas „už Rusijos ribų gyvenančio ruso psichologinis tipas“ (Geo-
politikos studijų centras 2009). Pagrindinės priemonės, kurios Geopolitikos 
studijų centro ekspertų yra įvardijamos kaip galimas Lietuvos atsakas Rusijos 
vykdomai kultūrinei politikai, yra būtinybė stiprinti „nacionalinę pilietinę ta-
patybę, pasąmonėje neatskiriant rusų mažumos nuo pagrindinės nacijos“ ir 
kokybiškos politikos (taip pat ir informacinės) rusų atžvilgiu svarba:

Šiuo metu atskirų buvusių SSRS šalių tautinėje politikoje negatyvaus yra dau-
giau nei pozityvaus: ji yra labiau gynybinė ir kiršinanti nei integracinė. Kad 
būtų efektyvi, ji turi tapti labiau subalansuota (pavyzdžiui, filmuose ar laido- 
se apie stalinizmo nusikaltimus turi būti pabrėžiama, kad ne mažiau už ki-
tus nuo jo kentėjo ir patys rusai; vertinant sovietinės okupacijos istoriją reikia 
aiškiai atriboti ją nuo sovietinių kareivių žygdarbio kovojant su nacizmu ir t. t.). 
(Geopolitinių studijų centras 2009)

 
 Nepaisant gana silpnos Lietuvos tautinių mažumų integracijos politikos 
(politiniame lauke šioms problemoms skiriamas gana mažas dėmesys, kultūrinė 
integracija neretai apsiriboja tik priemonėmis tautinio tapatumo išlaikymui, 
nesvarstant integracinių tapatybių (Lietuvos rusas, Lietuvos lenkas) formavimo 
krypčių), lankstus kalbų vartojimas ir viešajame gyvenime dažniau pasirenka-
ma lietuvių kalba (Ramonienė 2010), dalyvavimas lietuviškojoje informacinėje 
erdvėje (Ramonaitė, Malinkevičius ir Degutis 2007) bei socialinio pasitikėjimo 
lygmenys (Krupavičius 2000) ir etninių įtampų neakcentavimas (žr. 2 pav.) 
žymi gana aukštą etninių mažumų grupių lojalumo ir adaptacijos laipsnį bei 
integracijos į viešąją erdvę nuostatas (Beresnevičiūtė 2005). Vis dėlto integraci-
jos, kaip baigtinio („išspręsto“) proceso, samprata ir potencialių įtampų tarp 

18 Išimtimi galima laikyti Lietuvos ir Rusijos istorikų bendradarbiavimą rengiant bendrą 
keliatomį Antrojo pasaulinio karo dokumentų rinkinį „Lietuva ir SSRS Antrojo pasau-
linio karo metais“, bet šiame darbe didesnis dėmesys skiriamas tarpvalstybinių santykių 
analizei, o ne rusų etninės grupės padėties sovietiniu laikotarpiu pozicionavimui.
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mažumos ir daugumos grupių ignoravimas ne tik palieka galimybes etninių 
įtampų radikalizavimui, bet ir atveria erdvę aktyvesniam užsienio šalių daly-
vavimui Lietuvos valstybės gyvenime. 

Rusijos užsienio politikos kultūros politika 

Pastaraisiais metais tarptautinių santykių analitikai vis daugiau dėmesio ski-
ria Rusijos užsienio politikos kultūros politikos (soft power) analizei, taip pat 
ir santykiams su rusų ar rusakalbių grupėmis kaimyninėse valstybėse (Pelens 
2009; Maliukevičius 2008). Pastebimas Rusijos užsienio politikos perorien-
tavimas nuo karinės/ekonominės galios įtvirtinimo, prie rusų kultūros plėtros 
finansavimo regione (nors visos galios formos išlieka aktualios siekiant Rusi-
jos strateginių interesų regione). Pagrindinė parama užsienyje veikiančiomis 
rusų organizacijoms teikiama per fondo „Russkij Mir“ veiklą  – Lietuvoje 
Šiaulių universitete ir Lietuvos edukologijos universitete įsteigti Rusų kalbos ir 
kultūros centrai, teikiama parama veikiančioms nevyriausybinėms organizaci-
joms (Motuzaitė 2012, kovo 21). Tarptautinio tyrimo „Humanitariniai Rusijos 
užsienio politikos aspektai Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje ir Baltijos šalyse“ 
(2009) ekspertai pažymi, kad trys svarbiausi Rusijos humanitarinės politikos 
analizuojamose valstybėse akcentai yra kalba, istorijos vertinimas ir religija 
(Pelens 2009; Geopolitinių studijų centras 2009). Nerijus Maliukevičius (2009: 
210), analizuodamas Rusijos informacinės politikos aspektus pastebi, jog 
„Rusija net neslepia, kad vienas pagrindinių tikslų, kuris turėtų būti pasiektas 
remiant rusų žiniasklaidą ir nevyriausybines organizacijas Lietuvoje, yra Rusi-
jos propaguojamos istorijos interpretavimo versijos plėtra šalyje,“ ypač Antrojo 
pasaulinio karo įvykių vertinimas.
 Vis dėlto Rusijos kultūros politikos efektyvumas yra vertinamas 
nevienareikšmiškai. Tiek Lietuvos, tiek Rusijos tyrėjai pripažįsta, kad Rusi-
jos vykdomos paramos tėvynainiams politika kol kas neduoda siekiamų 
rezultatų (Pelens 2009; Смирнов 2012). Baltijos tyrimų instituto (Ima- 
nuelio Kanto Baltijos federacinis universitetas) direktorius Vadim Smirnov 
pastebi, kad „iki šiol Rusijos vykdyta švelniosios jėgos politika Baltijos šalyse 
pasižymėjo nesistemingumu ir buvo, nebijokime to pasakyti, nepakanka-
mai efektyvi“ (Смирнов 2012). Apibendrindami atlikto tyrimo „Humani-
tariniai Rusijos užsienio politikos aspektai Gruzijoje, Moldovoje, Ukraino- 
je ir Baltijos šalyse“ rezultatus, prie panašios išvados prieina ir Baltijos 
šalių mokslininkai, pažymėdami, kad rusų tėvynainių paramos politika 
Lietuvoje dar nėra visiškai išplėtota, nors paskutiniais metais stebimas jos 
suintensyvėjimas (Pelens 2009: 300–301).
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Išvados

Menkas politinis dėmesys skiriamas Lietuvos tautinių mažumų integraci-
jos politikai – nesutvarkyta teisinė bazė, tinkamo institucinio atstovavimo 
nebuvimas ir sudėtingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas įgyvendinant 
integracijos programas  – atspindi ne tik vyraujančią politinę nuostatą, 
kad tautinių mažumų integracijos klausimas buvo „išspręstas“ 1989  m. 
Pilietybės įstatymu, bet ir požiūrį, kad etninės grupės turėtų iš esmės ne-
siskirti (neturėti skirtingų poreikių) nuo „daugumos“ visuomenės. Nepai-
sant gana aukšto rusų etninės grupės lojalumo ir adaptacijos laipsnio Lie- 
tuvos visuomenėje, valstybės lygiu neskiriant dėmesio naujai kylantiems 
iššūkiams  – asimiliacijos/marginalizacijos tendencijoms, teisės į tauti-
nio tapatumo išsaugojimą užtikrinimui, dalyvavimo valstybės gyvenime 
netolygumams ir kt.,  – nestebint ir nereguliuojant adaptacijos proceso 
krypčių, išlieka etninių įtampų radikalizavimo grėsmė.
 Pastarojo dešimtmečio pokyčiai rusų etninėje grupėje, ypač mažėjantis 
gyventojų skaičius, turėjo didelę reikšmę rusų etninės grupės raidai ir 
adaptacijos pobūdžiui Lietuvoje. Pati ryškiausia tokio gyventojų mažėjimo 
pasekmė  – mažėjantis mokyklų rusų dėstomąją kalba tinklas ir vaikų, 
besimokančių rusų kalba, skaičius. Šie pokyčiai turėjo įtakos mokyklos, 
kaip tautinio tapatumo tęstinumo instituto, reikšmės mažėjimui, o rusų 
tautybės mokinių dalyvavimas lietuviškajame švietimo sektoriuje žymėjo 
stiprėjančias asimiliacijos tendencijas. Mokyklų reorganizacijos procesas, 
nors ir nebuvo pagrindinė šių pokyčių priežastis, o daugiau atspindėjo de-
mografinius pokyčius ir siekį optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, tautinių 
mažumų narių buvo vertinimas gana kritiškai. Pertvarkant mokyklų tinklą 
mažai dėmesio buvo skiriama konstitucinės teisės į tautinio tapatumo 
išsaugojimą ir Švietimo įstatyme numatytą teisės mokytis gimtosios kalbos 
užtikrinimui mokyklose lietuvių dėstomąja kalba.
 Duomenys apie tautinių mažumų dalyvavimą švietimo sektoriuje, 
ypač tokie svarbūs rodikliai kaip skirtingų tautybių vaikų pasiekimų, 
aukščiausio pasiekto išsilavinimo skirtumai, dalyvavimas aukštojo ir 
profesinio išsilavinimo sektoriuose nėra renkami, todėl nėra galimybės 
įvertinti etninių grupių raidos skirtumus ir panašumus. Adaptacijos proce- 
sai nėra stebimi ir kitose svarbiose valstybės gyvenimo srityse: praktiškai 
nėra duomenų apie tautinių mažumų narių dalyvavimą darbo rinkoje, 
naudojimąsi sveikatos ir socialinėmis paslaugomis. Nepaisant sukurtos 
teisinės ir institucinės bazės – Lygių galimybių įstatymo, antidiskriminacinių 
programų ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos,  – lygių galimybių 
politika, ypač skirtingų etninių grupių atžvilgiu, išlieka daugiau deklaraty-
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vaus pobūdžio. Tautinių mažumų integracijos programose lygių galimybių 
užtikrinimui praktiškai nėra skiriama dėmesio, o vykdomosios valdžios 
lygmeniu atsakingų institucijų bendradarbiavimas yra tik formalus – Lygių 
galimybių skyrių turinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tautinių 
mažumų integracijos programų įgyvendinime nedalyvauja.
 Vertinant rusų etninės grupės dalyvavimą ir atstovavimą politiniame lauke, 
stebimos etninės tapatybės suspendavimo tendencijos  – dalis savivaldybių 
tarybų ir Seimo narių pasirenka nenurodyti savo tautybės arba nurodo daugu-
mos – lietuvio – etninę tapatybę. Nors galima daryti prielaidą, kad nelietuvių 
kilmės žmonių pasirinkimas priimti lietuvio tapatybę žymi pilietinės dimen-
sijos lietuvio tapatybėje atsiradimą (Leončikas 2007), rusų etninės grupės 
atveju, ko gero, svarbesnis yra nesprendžiamas tapatybių konfliktas, kurį 
nurodo dvišalius Lietuvos–Rusijos santykius analizuojantys tyrėjai. Įtampos, 
kylančios dėl būtinybės derinti iš esmės prieštaringas dviejų šalių posovieti- 
nio laikotarpio tautines tapatybes, atspindinčias skirtingą istorinių įvykių ir 
valstybingumą pagrindžiančių naratyvų vertinimą, yra svarbi kliūtis rusų 
etninės grupės atstovavimui politiniame lauke. Lietuvos ruso  – integracinės 
tapatybės, derinančios abiejų etninių grupių tapatybių elementus, – formavi-
mas šiuo metu yra paliktas savieigai, o kultūrinės integracijos politika Lietu-
voje apsiriboja tautinės tapatybės išsaugojimui  skirtų priemonių (pvz., bukletų 
apie Lietuvos tautines mažumas leidybos) finansavimu. Stiprėjanti Rusijos 
kultūros politikos plėtra Baltijos šalyse, nors šiuo metu ir yra vertinama kaip 
gana neefektyvi, gali užpildyti Lietuvos kultūros politikos paliktą vakuumą ir 
stiprinti savitos rusų tapatybės versijos plėtrą Lietuvoje. 
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1 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita mokyklose pagal mokomąsias kalbas 2001–2011  m. 
(mokinių skaičius)

2000–2001 % 2004–2005 % 2005–2006 % 2006–2007 %

Iš viso mokinių 580390 538418 519530 496788

Mokosi lietuvių kalba 517214 89,1 491495 91,3 475851 91,6 457200 92

Mokosi rusų kalba 40978 7,1 27155 5,1 25037 4,8 22122 4,5

Mokosi lenkų kalba 21940 3,8 19507 3,6 18363 3,5 17193 3,5

2007–2008 % 2008–2009 % 2009–2010 % 2010–2011 %

Iš viso mokinių 472349 464638 435809 418812

Mokosi lietuvių kalba 436158 92,3 429335 92,4 403712 92,6 387976 92,6

Mokosi rusų kalba 19867 4,2 19676 4,2 17578 4 16564 3,9

Mokosi lenkų kalba 16041 3,4 15064 3,2 14170 3,3 13946 3,3

Šaltiniai: Lietuvos statistikos metraštis, 2004, p. 217 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/statistika/svieti-
mas%28213-234%29.pdf);
Lietuvos statistikos metraštis, 2008, p. 115 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/statistika/LSM_2008.pdf);
Lietuvos statistikos metraštis, 2009, p. 114 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/statistika/LSM_2009.pdf);
Lietuvos švietimas skaičiais. Bendrasis lavinimas, 2010, p. 34 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/
Bendrasis%20lavinimas_2010.pdf);
Lietuvos švietimas skaičiais. Bendrasis lavinimas, 2010, p. 33 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/
skaiciai_Bendrasis%20ugdymas%202011.pdf).

2 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita mokyklose pagal mokomąsias kalbas 2001–2011 m. 
(mokinių skaičiaus mažėjimas lyginant su 2000–2001 m. m., proc.)

2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005

Iš viso mokinių 100 -0,3 -1,8 -3,8 -7,2

Mokosi lietuvių kalba 100 0,4 -0,5 -2 -5

Mokosi lenkų kalba 100 -1 -2,9 -6,3 -11

Mokosi rusų kalba 100 -8,1 -17,3 -25,3 -33,7

2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011

Iš viso mokinių -10,5 -14,4 -18,6 -19,9 -24,9 -27,8

Mokosi lietuvių kalba -8 -11,6 -15,7 -17 -21,9 -25

Mokosi lenkų kalba -16,3 -21,6 -26,9 -31,3 -35,4 -36,4

Mokosi rusų kalba -38,9 -46 -51,2 -52 -57,1 -59,6

Šaltiniai: Lietuvos statistikos metraštis, 2004, p. 217 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/statistika/svieti-
mas%28213-234%29.pdf);
Lietuvos statistikos metraštis, 2008, p. 115 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/statistika/LSM_2008.pdf);
Lietuvos statistikos metraštis, 2009, p. 114 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/statistika/LSM_2009.pdf);
Lietuvos švietimas skaičiais. Bendrasis lavinimas, 2010, p. 34 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/
Bendrasis%20lavinimas_2010.pdf);
Lietuvos švietimas skaičiais. Bendrasis lavinimas, 2010, p. 33 (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/
skaiciai_Bendrasis%20ugdymas%202011.pdf).
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3 lentelė. Mokyklų skaičiaus kaita pagal mokomąsias kalbas 2001–2011 m.

Bendrojo lavinimo mokyklos 
(su suaugusiųjų mokymo 

centrais, švietimo centrais, 
teikiančiais bendrąjį ugdymą, 
privačiomis mokyklomis ir kt. 
teikiančiomis bendrąjį ugdymą

2000–
2001

2003–
2004

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

2011–
2012

Pokytis 
2011 m.
lyginant

su
2000 m.
(proc.)

Mokomoji kalba – lietuvių 2031 1616 1300 1279 1254 1195 1186 1170 -42,4%

Mokomoji kalba – lenkų
- Mišrios mokyklos su klasėmis 
lenkų kalba 
Iš viso mokyklų, kuriose 
mokoma lenkų kalba:

74
47

121

83
40

123

62
35

97

62
36

98

63
36

99

62
33

95

55
26

81

55
26

81

-25,7%
-44,7%

-33%
Mokomoji kalba – rusų
- Mišrios mokyklos su klasėmis 
rusų kalba 
Iš viso mokyklų, kuriose 
mokoma rusų kalba:

68
60

128

58
44

102

43
39

82

41
38

79

38
41

79

36
38

74

36
31

67

36
29

65

-47%
-51,6%

-49,2%                          

Šaltinis. Švietimo ir mokslo ministerijos informacija (atsiųsta Etninių tyrimų instituto prašymu, 2012 06 06).

4 lentelė. Atsakymai į klausimą „Įvertinę visus pajamų šaltinius, prašome pasakyti, kokios 
Jūsų vidutinės netto pajamos per mėnesį (po mokesčių, „į rankas“)?“ (proc.)

Iki 800 Lt 801–1250 Lt 1250–2000 Lt 2001 Lt ir 
daugiau N/N

Rusai 34,6 25,2 20,4 8,8 11,6 
Lenkai 43 22,5 13,2 5,7 16

Baltarusiai 32,5 24,8 19,6 8,8 12,6
Šaltinis. Matulionis et al. 2011a; 2011b; 2011c.

5 lentelė. 2008 m. spalio 12 d. rinkimų rezultatai (ENRI-East apklausos (2009–2010 m.) ir 
oficialūs VRK duomenys)

Lietuvos rusai:
Už kurią partiją 

balsavote? (N=432, %)

Oficialūs rinkimų 
rezultatai (VRK 

duomenys, % nuo 
galiojančių biuletenių)

Partija „Tvarka ir teisingumas“ 18,2 12,7
Koalicija „Darbo partija ir jaunimas“ 17,8 9
Lietuvos socialdemokratų partija 13,7 11,7
Lietuvos lenkų rinkimų akcija 8,1 4,8
Tėvynės Sąjunga – krikščionys demokratai 5,1 19,7
Tautos prisikėlimo partija 3,5 15,1
Liberalų ir centro sąjunga 2,8 5,3
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 0,7 5,7
Kita 3,7 -
Nežino/Neatsakė 26,4 -

Šaltinis. Matulionis et al. 2011a; Vyriausioji rinkimų komisija, 2008. 
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6 lentelė. Tautinių mažumų atstovų Seime partinė priklausomybė 1996–2008 m.
1996 m. spalio 

20 d. Seimo 
rinkimai

2000 m. spalio 
8 d. Seimo 
rinkimai

2004 m. spalio 
10 d. Seimo 

rinkimai

2008 m. spalio 
12 d. Seimo 

rinkimai
Vienmandatės 

apygardos 4 6 4 3

2 – TS–LK
1 – LLRA
1 – LDDP

1 – Lietuvos 
socialdemokratų 

partija

2 – LLRA
2 – Naujoji 

sąjunga (social-
liberalai)
1 – LDDP

1 – išsikėlė pats

2 – LLRA
 1 – Darbo 

partija
 1 - A. Brazausko 
ir A. Paulausko 

koalicija „Už 
darbą Lietuvai“

3 – LLRA

Daugiamandatė 
apygarda 2 7 3 1

1 – TS–LK
1 –LDDP 

5 – A. Brazaus-
ko socialdemo-
kratinė koalicija

2 – Naujoji 
sąjunga (social-

liberalai) 

2 – Darbo partija
1 –TS–LK 1 - TS–LK

Šaltinis. Vyriausios rinkimų komisijos informacija, http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/rinkimai/rinkimai-pagal-
data.html.

 
7 lentelė. Lietuvos Respublikos Seimo etninė sudėtis, 1996–2012 m. (skaičiais)

1996 m. 
spalio 20 d. Seimo 

rinkimai

2000 m. 
spalio 8 d. Seimo 

rinkimai

2004 m. 
spalio 10 d. Seimo 

rinkimai

2008 m.
spalio 12 d. Seimo 

rinkimai
Lietuviai 113 119 129 134
Lenkai 3 6 1 3
Rusai 2 7 3 -
Žydai 1 - 1 1
Baltarusiai - - 2 -
Nenurodė 18 9 5 3

Šaltinis. Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija (atsiųsta Etninių tyrimų instituto prašymu 2012 09 20). 
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8 lentelė. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų sudėtis pagal tautybę 1997–2011 m. 
(skaičiais ir proc.)

Tautybė
1997 m. kovo 
23 d. savivaldybių 
tarybų rinkimai

2000 m. kovo 
19 d. savivaldybių 
tarybų rinkimai

2002 m. gruodžio 
22 d. savivaldybių 
tarybų rinkimai

2007 m. vasario 
25 d. savivaldybių 
tarybų rinkimai

2011 m. vasario 
27 d.
savivaldybių 
tarybų rinkimai

Skaičiais % Skaičiais % Skaičiais % Skaičiais % Skaičiais %

Lietuvis(-ė) 1273 87,3 1350 86,4 1351 87,1 1288 83,1 1354 88,7

Lenkas (-ė) 42 2,9 45 2,9 42 2,7 63 4 71 4,7

Nenurodė 112 7,7 122 7,8 114 7,3 158 10,2 64 4,2

Rusas (-ė) 18 1,2 32 2 37 2,4 34 2,2 27 1,8
Ukrainietis 
(-ė) 6 0,4 6 0,4 6 0,4 4 0,3 3 0.2
Baltarusis 
(-ė) 4 0,2 2 0,1 3 0,2 0 0 3 0,2

Kitos 4 0,2 5 0,3 7 0,4 3 0,2 4 0,3

Viso 1459 1562 1560 1550 1526 100

Šaltinis.	Vyriausiosios	rinkimų	komisijos	informacija	(atsiųsta	Etninių	tyrimų	instituto	prašymu	2012	09	20);	
2011  m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų narių rinkimai. Savivaldybių tarybų sudėtis pagal lytį, amžiaus 
vidurkį, tautybę, http://www.vrk.lt/2011_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rinkimu_diena/stat2.html (prieiga 
2012 06 18).

1 pav. Visuomenės nuostatų tyrimai: „Su kuo iš išvardintų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte dirbti vie-
noje darbovietėje?“ (proc.)

Šaltinis. Etninių tyrimų instituto visuomenės nuostatų apklausos (2009–2012), 
http://www.ces.lt/veikla-2/ziniasklaidos-stebesena/visuomenes-nuomones-apklausos/.

6,6 5,8 
4,3 3,9 

7,7 6,9 
6 

3,7 

17,8 

12,6 

18,8 

16,5 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2009 2010 2011 2012

 

Rusai Kita gimtąja kalba nei Jūs kalbantys asmenys Lietuvių kalbos nemokantys asmenys



ru s a i  l i E t u voj E :  E t n i n ė s  g ru pė s  r a i Da  i r  s o c ia l i n ė s  i n t E g r ac i j o s  i š šū k ia i  2 0 0 1 – 2 0 1 1  m .

49

2 pav. Rusų ir lietuvių respondentų nuomonių apie socialines įtampas Lietuvoje palyginimas

Šaltinis. Matulionis et al. 2011a; Pilinkaitė Sotirovič ir Žibas 2011.
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Atsakymai  į klausimą „Kiek įtampos, Jūsų nuomone,
yra tarp išvardytų grupių Lietuvoje 2010−2011 m.?“ (proc.)
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Russians in Lithuania: Development of an Ethnic Group 
and Challenges of Social Integration 2001–2011

Vita Petrušauskaitė, Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

S u m m a r y:  This article provides an overview of data about the characteristics of Russian 
adaptation over the last decade based on research conducted in 2001–2011. Politically, the 
goals of minority integration in Lithuania seek to ensure equal opportunity and guarantee 
the upkeep of ethnic identity. However, due to the lack of attention given to integration po-
licies and newly emerging social challenges, marginalization and assimilation are becoming 
more evident in the adaptation tendencies of the Russian ethnic group. Due to the decrease 
of the number of Russians in Lithuania and the reorganization of the network of educational 
institutions, the importance of schools with instruction in Russian as a social institution 
enabling the reproduction of ethnicity has been diminishing. With regards to education 
reforms, as well as other important spheres of state life, processes of Russian adaptation are 
not sufficiently monitored – there is no data concerning the participation of non-Lithuanian 
children and their academic achievements in Lithuanian schools, the participation of ethnic 
groups in the labour market, or their access to health care and other social services. A sus-
pension of ethnic identity in the political field signals that non-Lithuanian identities tend to 
be perceived as obstacles for political participation and reflect the existing tensions between 
different ethnic identities in Lithuania’s society.

k e y w O r D S :  RUSSIANS IN LITHUANIA, INTEGRATION POLICY, ETHNIC GROUP.
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Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungos 
gyventojų surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje 
aspektai1

Andrius Marcinkevičius 
Vilniaus universitetas

S a n t r a u k a .Straipsnyje tiriama sovietų Lietuvos visuomenės etninė struktūra 
atsižvelgiant į veiksnius, kurie darė įtaką etninių grupių konstravimui Sovietų Sąjungos 
politikoje ir ypač visuotiniuose gyventojų surašymuose. Keliamas klausimas, kokiu mastu 
šis vaizdinys buvo susijęs su etninių grupių tapatumo raiškos tikrosiomis galimybėmis ir 
sovietinės valdžios pageidaujamos visuomenės kūrimu. Atsakymo ieškoma, analizuojant 
sovietinių respublikų titulinių grupių, rusų ir kitų etninių grupių statuso santykį, šio santykio 
įforminimą surašymuose. Surašymai šiame straipsnyje traktuojami ne tik kaip informacijos 
šaltiniai, bet ir kaip bolševikų partijos nacionalinės politikos atspindys valstybinės statis-
tikos sistemos lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, apibendrinama, kokie iškilo valdžios institucijų 
interesai bei lūkesčiai surašymų metu ir kokie esminiai kriterijai lėmė etninių kategorijų 
konstravimą daugianacionalinėje, vienai politinei ideologijai pakančioje valstybėje. Kons- 
tatuojama, kad sovietų Lietuvos gyventojų etninės sudėties duomenys atspindi ne tuometės 
visuomenės etnokultūrinės raiškos įvairovę, bet totalitarinio režimo toleruotas etninės 
identifikacijos ribas. Daroma išvada, kad etninių grupių konstravimo surašymuose aspektai 
lėmė rusų vaizdinio supaprastinimą ir prisidėjo prie istoriškai nevienalytės Lietuvoje rusų 
grupės stereotipiško vertinimo lietuvių visuomenėje sovietmečiu. 

Pa G r I n D I n I a I  Ž O D Ž I a I :		SOVIETŲ SĄJUNGA, ETNIŠKUMAS, ETNINĖ POLITIKA, GY-
VENTOJŲ SURAŠYMAI, ETNINIŲ GRUPIŲ KONSTRAVIMAS.

Surašymai kaip etninės politikos įgyvendinimo atspindys 

Visuotiniai gyventojų surašymai daugumoje dabartinių pasaulio valstybių 
yra vertinami kaip vienas iš išsamiausių visuomenės struktūros analizės 
šaltinių. Vyriausybės remiasi jų duomenimis, įgyvendindama socialinės, 
ekonominės arba kultūrinės politikos prioritetus. Šie duomenys plačiai 
taikomi moksliniuose tyrimuose ir masinio informavimo priemonėse. Kita 

1 Straipsnis parengtas mokslo tyrimų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradi-
cija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ metu. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, 
sutarties Nr. VAT-19/2010.  
 This research was funded by a grant (No.VAT-19/2010) from the Research Council of 
Lithuania. 
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vertus, surašymai turi savo istoriją, kuri atspindi ilgalaikę visuomenės aps- 
kaitos metodinių prieigų kaitą. Ne išimtis yra etniškumo, tapusio svarbiu 
komponentu surašymų struktūroje, fiksavimo praktikos. Šios praktikos 
ne sykį evoliucionavo iki XXI a. pradžios daugumoje pasaulio šalių, kin-
tant jose politinėms, socialinėms ir ekonominėms santvarkoms, kultūros 
bei švietimo politikai ir pan. Tad skirtingas etniškumo, etninių grupių ar 
etninių kategorijų konstravimo praktikas atspindi imperinių ir tautinių, 
autoritarinių ir totalitarinių valstybių gyventojų surašymai. Ypač pas-
tarosiose valstybėse etniškumas buvo pasirenkamas dažniausiai ne lais-
va individų valia, bet konstruojamas valstybiniu lygmeniu vyraujančių 
politinių lūkesčių ir ideologijos. 
 Ne tik visuomenėje, bet ir mokslinėse studijose surašymų duomenys 
dažnai vertinami traktuojant etniškumą kaip prigimtinių duotybių indi- 
vidams visumą arba laike nekintančią socialinę kategoriją. Šis požiūris 
tampa pernelyg siauras, kai etniškumo sampratos ar etninių grupių tapa-
tumo pokyčių tyrinėjimai apima ilgą laikotarpį. Žinomų Vakarų Europos 
šalių, JAV ir Rusijos mokslininkų darbuose tiriamas surašymų santykis su 
vyraujančia valstybine politika. Amerikiečių sociologas Benediktas An-
dersonas viename iš savo veikalų apibūdino statistikos reikšmę įtvirtinant 
ir plečiant valstybinę kontrolę, taip pat įvardijo surašymus kaip vieną iš 
pirminių kolonijinės valstybės funkcionavimo mechanizmų (Anderson 
1999: 189). Pasak tyrinėtojo iš Rusijos Valerijaus Tiškovo, reikšmingas ne 
tik formalus surašymo tikslas, bet surašymas kaip socialinis ir kultūrinis 
reiškinys. Panašiuose tyrimuose dera kelti klausimą, kaip surašymai yra 
susiję su visuomenės arba jos grupių tapatumo formavimo(si) procesu, ideo- 
logija, kova už valdžią ir resursus (Тишков 2003: 179). 
 Lietuvos etninių grupių istorijos tyrimuose plačiai remiamasi surašymų 
duomenimis. Rečiau atkreipiamas dėmesys į tai, kad surašymų, įvykusių 
dabartinės Lietuvos teritorijoje nuo XIX  a. pabaigos iki XXI  a. pradžios, 
duomenys yra skirtingų politinių ir ekonominių santvarkų, socialinio 
ir kultūrinio konteksto atspindžiai. Antai trys surašymai (1923, 2000 ir 
2011 m.) įvyko politinio suvereniteto sąlygomis. Penkis sykius gyventojų ap-
skaita buvo atliekama praradus valstybingumą, kai surašymų eigai dirigavo 
išoriniai politiniai veikėjai su savo lūkesčiais: kartą Rusijos imperijos (1897), 
keturis kartus – Sovietų Sąjungos sudėtyje (1959, 1970, 1979 ir 1989 m.). Svar-
bu atsižvelgti, kaip kito šių surašymų metu etninių grupių identifikavimas ir 
eksponavimas duomenų suvestinėse. Juolab kad XX a. Lietuvos visuomenės 
etninę struktūrą ne kartą keitė dramatiškų istorinių įvykių pasekmės (du pa-
sauliniai karai, aneksija ir sovietizacija, sovietinės represijos ir deportacijos, 
lenkų ir vokiečių repatriacija, ginkluota rezistencinė kova ir pan.). 
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 Mažiausiai ištirti sovietmečio surašymai, kurie yra labiausiai politizuo-
tos Lietuvos istorijoje gyventojų apskaitos atspindys. Kiek paradoksalu, 
kad sovietmečio atmintis visuomenėje pasižymi, atsižvelgiant į individualų 
santykį, trauminėmis arba nostalgijos nuotaikomis, o surašymų duomenys 
vertinami kaip vienas iš objektyviausių lietuviško tapatumo gyvastingumo 
XX  a. antroje pusėje įrodymų. Šis vertinimas yra stereotipinis, ypač tais 
atvejais, kai lyginami skirtingų istorinių laikotarpių duomenys. Menkai 
tiriama, kaip etniškumo konstravimo sovietmečiu principai paveikė vi-
sos Lietuvos visuomenės etninės struktūros, o ne atskirų grupių rodiklius. 
Kokie duomenys liko vykdytojų neįtraukti (sąmoningai ar ne) į surašymų 
programą? Sovietų Sąjungai netinka imperijos ar tautinės valstybės 
apibrėžimai. Surašymai čia fiksavo etninių problemų sprendimus, pasiek-
tus bolševikinės politikos priemonėmis. Abejotina, ar šių priemonių komp- 
leksas tolygiai apibūdintinas „sovietizacijos“ ir „rusifikacijos“ sąvokomis. 
Ar pastaroji sąvoka nėra per siaura etninių procesų esmei ir pasekmėms 
sovietų Lietuvos apibūdinti? Ar rusai čia suvoktini išimtinai kaip imigrantų 
iš įvairių Sovietų Sąjungos regionų gyventojų grupė? 
 Šio straipsnio tikslas – ištirti, kokią įtaką sovietų Lietuvos visuomenės 
etninės struktūros vaizdiniui darė etninių grupių konstravimo princi-
pai Sovietų Sąjungos politikoje ir konkrečiai visuotiniuose gyventojų 
surašymuose. Gilinamasi, kiek šis vaizdinys buvo susijęs su etninių grupių 
tapatumo raiškos tikrosiomis galimybėmis, didžiausią dėmesį skiriant 
titulinių grupių ir rusų statuso analizei. Atsižvelgiant į tai, pirmasis straips- 
nio skyrius skirtas Sovietų Sąjungos etninės politikos esminių gairių aptari- 
mui, antrasis – šios politikos poveikio sovietų Lietuvos etninei struktūrai 
apibūdinimui. Įprastos nūdienos tyrimuose sąvokos „etniškumas“ ar 
„etninės grupės“ sovietinių valstybinių ar mokslo institucijų dokumentu-
ose nebuvo vartojamos. Šiame straipsnyje jos vartojamos kaip sovietmečiui 
būdingų sąvokų „nacionalizmas“, „nacionalinės grupės“, „nacijos“ arba 
„etnosai“ atitikmenys. Sykiu yra aptariamas vadinamųjų sovietinių nacijų 
sampratos konstravimas. Straipsnyje remiamasi archyviniais dokumentais 
ir skelbtais šaltiniais, lietuviška ir užsienio šalių istoriografija, socialinių 
mokslų veikalais. Didžioji dalis sovietmečio statistinės informacijos buvo 
skirta tik tarnybiniam naudojimui. Viešai skelbtos valdžios institucijų pa- 
laimintos duomenų suvestinės, nors tai nereiškia, kad šių institucijų nedom-
ino etninių grupių rodikliai. Surašymų rengimo ir vykdymo gairės buvo 
formuojamos Maskvoje, todėl Lietuvos SSR statistikos valdyba veikė pagal 
Centrinės statistikos valdybos nurodymus. Surašymų agitacinė medžiaga 
buvo smarkiai angažuota politiškai, o viešas jos svarstymas arba kritika – 
neįmanomi. Antra vertus, ši medžiaga vaizdžiausiai atspindi politinį ir 
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ideologinį foną, kuriame vyko Sovietų Sąjungos gyventojų apskaita. 
 Solidžiausias įdirbis tyrinėjant etnopolitinius ir etnosocialinius proce-
sus Sovietų Sąjungoje, įskaitant sovietinių nacijų konstravimą surašymuose, 
priklauso JAV ir Rusijos mokslininkams. Jų darbuose ypač plačiai 
nagrinėjamas laikotarpis nuo 1923 iki 1939 m., kai Vladimiras Leninas ir 
Josifas Stalinas įgyvendino esminius bolševikų nacionalinės politikos prin-
cipus. Šis dėmesys nėra atsitiktinis, nes minėtais principais, išskyrus kai 
kurias vėlesnes modifikacijas, rėmėsi dauguma vėlesnių Sovietų Sąjungos 
lyderių. Viena iš žinomiausių per pastarąjį dešimtmetį minėtos politikos 
interpretacijų akademiniame diskurse tapo žinomo amerikiečių istoriko 
Terio Martino „pozityvios diskriminacijos“ koncepcija (Martin 2000; 
Мартин 2010). Etniškumo ir etninių procesų Sovietų Sąjungoje aspektus 
yra tyrinėjęs R. Brubakeris (Brubaker 1994) ir kt. Šiai tematikai Rusijoje 
daug dėmesio skyrė minėtasis V. Tiškovas (Tishkov 1997; Тишков 2003; 
2008). Istorikai A. Vdovinas ir A. Mileris savo darbuose, pasitelkdami nau-
jas tyrimų prieigas, apmąsto rusiškojo nacionalizmo statusą Rusijos im-
perijoje ir Sovietų Sąjungoje, jo poveikį kitų etninių grupių tapatybės raidai 
(Вдовин 2004; Миллер 2008). Istorikės iš Prancūzijos Ž. Kadjо tyrimams 
būdinga novatoriška etninių grupių konstravimo sovietmečio surašymuose 
analizė (Кадио 2002; Cadiot 2005). Išvardytų tyrinėtojų darbai galbūt nėra 
tiesiogiai susiję su etninių procesų sovietų Lietuvoje problematika, bet jie 
yra vertingi aiškinant ir interpretuojant jų kilmę, permąstant stereotipus ir 
ieškant naujų sovietmečio interpretacijos metodologinių prieigų. 

Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungoje: politika ir 
surašymai 

Etniškumas, kitaip nei numatė Rusijos bolševikų ideologinė programa iki 
1917  m. Spalio perversmo, išliko svarbiu visuomenės skirstymo į grupes 
požymiu visu Sovietų Sąjungos gyvavimo laikotarpiu. T.  Martinas Sovietų 
Sąjungos etninę politiką įvardija novatoriška, unikalia ir neturinčia analogų 
pagal pritaikymo mastus tuometiniame pasaulyje. Jos esmę atspindėjo 
RKP(b) lyderių įsitikinimas, kad jeigu sovietų valdžia leis tautoms naudotis 
nacionalinėmis formomis, t.  y. ribotu mastu patenkins nacionalizmo reika-
lavimus, tai sykiu sugebės suardyti nacionalinių judėjimų vienybę ir ne- 
utralizuoti nacionalinių lozungų patrauklumą masėms, taip pat palaipsniui su-
kurti sąlygas klasinių skirtumų išryškėjimui ir bolševikinės ideologijos recepci-
jai. Po perversmo bolševikai, įžvelgdami pakilias nacionalines nuotaikas bu-
vusios Rusijos imperijos pakraščiuose, etninę savimonę skelbė neišvengiamu 
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visuomenės raidos etapu pakeliui į internacionalizmą, o tautų susiliejimą manė 
esant įgyvendinamą visiškai išlaisvinant engiamas tautas (Мартин 2010: 167). 
V.  Lenino įsitikinimu, nerusų nacionalizmą labiausiai skatino Rusijos im-
perijos politikos pasekmės ir iš to kilęs nepasitikėjimas didžiarusiais. RKP(b) 
didžiarusišką nacionalizmą paskelbė didesniu pavojumi negu engiamų tautų 
nacionalizmą ir traktavo jį šitaip iki pat XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžios. 
Tikėtasi, kad nuolaidi politika nerusų atžvilgiu buvusiuose Rusijos imperijos 
pakraščiuose pritrauks į Sovietų Sąjungos pusę ne tik vietos gyventojus, bet ir 
jų tėvynainius iš besiribojančių šalių, taip pat padidins socialistinės revoliucijos 
„eksporto“ galimybes (Мартин 2010: 167; Миллер 2008). 
 Kita vertus, Rusijos bolševikų lyderiams, kitaip nei nepriklausomų Baltijos 
ir kitų Europos šalių vyriausybėms, buvo iš principo nepriimtina kultūrinės au-
tonomijos idėja, traktuojama jų kaip potencialaus etninių grupių separatizmo 
šaltinis. Jie ieškojo kitokių etninių interesų užtikrinimo, tiksliau tariant – šio 
reiškinio regimybės, formų. 1921 m. kovą įvykusiame X RKP(b) suvažiavime 
J. Stalinas, kuris buvo atsakingas partijoje už tautinius klausimus, siūlė kurti 
tautines teritorines autonomijas Rusijos valstybės sudėtyje. Jo siūlymas sukėlė 
tuomet dar formaliai nepriklausomų kitų socialistinių respublikų (ypač 
Ukrainos ir Gruzijos) atstovų, kaltinusių RKP(b) „nedėmesingumu naciona-
liniam klausimui“ ir raginusių kurti federacinę valstybę, pasipiktinimą. V. Leni-
nas po konsultacijų su šiais atstovais parėmė nepriklausomų valstybių sąjungos, 
kilusios esą iš laisvo tautų apsisprendimo teisės, modelį. 1922 m. gruodį buvo 
įkurta būtent Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga, o ne Rusijos federacinė 
respublika ir pan. V. Leninas teikė prioritetą sovietinės santvarkos įtvirtinimui 
respublikose, o jų formalų statusą laikė antraeiliu dalyku. Antra vertus, esminiai 
nacionalinės politikos svertai po V. Lenino mirties atiteko J. Stalinui. Šis nepa-
naikino sąjunginių respublikų, bet ir neatsisakė tautinių teritorinių autonomijų 
principo plėtotės (plačiau žr. Вдовин 2004; Миллер 2008; Тишков 2008). 
 Tautinės teritorinės autonomijos svarbiausius principus atspindėjo 1923 m. 
RKP(b) priimtos rezoliucijos. Jos skelbė, kad centrinė valdžia rems žemesniu 
lygmeniu tik tokias etniškumo formas, kurios neprieštaraus centralizuotos 
sovietų valstybės egzistavimui. Pasak T.  Martino, faktiškai buvo remiamos 
4 tautiškumo formos: tautinės teritorijos, tautinės kalbos, tautiniai elitai ir 
tautinės kultūros. Minėtos teritorijos buvo kuriamos siekiant neutralizuoti vie- 
tos gyventojų asimiliaciją, kurios sklaida, kaip tuomet manyta, gali nulemti 
etninių konfliktų paaštrėjimą. Tautinėse teritorijose dominuojančių (titulinių) 
tautų kalboms buvo suteiktas oficialių kalbų statusas, tautinio elito atstovai 
rengiami ir įtraukiami į aukštus postus partijoje, pramonės, švietimo ir kitose 
įstaigose. Sykiu pristabdyta rusų migracija į Užkaukazės, Vidurinės Azijos ir 
kitas sovietines respublikas. Minėtai procesai tapo viešai įvardijami valsty- 
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bingumo suteikimu caro ir rusų engtoms tautoms. Psichologiniu atžvilgiu jie 
turėjo įtikinti gyventojus, kad sovietų valdžia yra „sava“, o ne primesta išorės 
jėgų ar juolab rusų tautos. Pasitelkiant tautinį folklorą, kostiumus, muziką, 
teatrą, literatūrą, paminklus, istorinius naratyvus ir kitas priemones, buvo ku-
riamos socialistinių nacijų etniškumo formos. Iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio 
pradžios tautinių teritorijų tinklas Sovietų Sąjungoje buvo smarkiai išplėstas 
„į apačią“ (autonomijos, apygardos, kaimo tarybos ir kolūkiai), o vietos 
etniškumo formų skatinimo priemonės padėjo pamatus „grįžimo prie šaknų“ 
(rus. коренизация) politikai. T. Martinas įvardija šią RKP(b) politiką interna-
cionaliniu nacionalizmu arba „pozityvia diskriminacija“ (Мартин 2010: 22). 
 Viena iš RKP(b) tautinės politikos legitimacijos formų tapo etninių grupių 
sąrašo fiksavimas visuotinių gyventojų surašymų metu. Minėtų sąrašų sudary-
mas tapo sudėtingu uždaviniu surašymų rengėjams, nes etninių grupių skaičius 
Sovietų Sąjungoje nuolat augo, etninei kilmei tapus vienu iš esminiu individo 
charakteristikos požymių. Ilgiausias sąrašas (iš viso 190 tautybių) užfiksuotas 
1926 m., kai vienu iš pagrindinių surašymo tikslų tapo siekis nustatyti gyventojų 
etnografinę sudėtį (rus. племянной состав). Tąsyk gyventojams buvo patei-
kiamas klausimas apie tautybę, pasitelkiant kitokią sąvoka (rus. народность) 
nei vėlesniuose surašymuose (rus. национальность). Pasak Ž.  Kadjo, tarp 
statistikos ir kitų mokslo sričių atstovų vyko diskusija, ar tautybės nustatymo 
pagrindu turėtų būti laisvas individų apsisprendimas, ar derėtų rengėjams 
suteikti teisę nustatyti esą objektyvų tautybių skaičių. Šiuo atveju statistikų no-
ras atsižvelgti į atsakymų įvairovę sutapo su RKP (b) vadovybės pageidavimais. 
Ji buvo suinteresuota surinkti išsamius duomenis apie etnines grupes, kurių 
teisių gynimas galėjo būti dingstimi centrinei valdžiai įsikišti į lokalius reika-
lus. Siekiant išvengti nesibaigiančio sąrašo, buvo sudarytas uždaras tautybių 
sąrašas, bet palyginti liberalaus pobūdžio (t. y. jis buvo toks ilgas, kad dvylikai iš 
jų neatstovavo nei vienas individas). Tautybių sąrašus šio ir vėlesnių surašymų 
metu rengdavo mokslo institucijos ir Centrinė statistikos valdyba Maskvoje. 
Jie ilgainiui ne kartą buvo koreguojami, pripažįstant arba atimant iš kai kurių 
tautų teisę į socialistinės nacijos ar kultūros formą (Кадио 2002: 190–193). 
 Tautybių sąrašo periodiškos korekcijos buvo susijusios su Sovietų Sąjungos 
tautinės politikos tikslų kaita. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje J. Sta-
linas, atsižvelgdamas į tarptautinės politikos aktualijas (nacionalsocialistų 
įsitvirtinimas Vokietijoje, prielaidų pasauliniam karui brendimas ir pan.), 
ėmė vis labiau teikti pirmenybę socializmo kūrimo vienoje šalyje koncepcijai, 
ieškoti prieigų Sovietų Sąjungos piliečių ideologinei konsolidacijai, patriotizmo 
ir bendro tapatumo ugdymui. Pozityvios diskriminacijos politika šių pokyčių 
fone tapo neparanki ir išvirto į represijas prieš uoliausius jos įgyvendintojus. 
Sykiu pakito centrinės valdžios požiūris į etninę asimiliaciją. Dabar jau J. Sta-
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linui atrodė, kad valstybėje, kurioje rusai sudarė absoliučią gyventojų daugumą, 
rusų kalba ir kultūra buvo tinkamiausi minėto ugdymo instrumentai. Jis viešai 
paskelbė, kad yra įveiktas nepasitikėjimas rusais ir didžiarusišku šovinizmu. 
Rusai vis dažniau tapo įvardijami „pirmaisiais tarp lygių“ „draugiškoje 
sovietinių tautų šeimoje”. Įgyvendinant XX a. ketvirtajame dešimtmetyje in-
dustrializacijos planus buvo atsisakyta neigiamo požiūrio į rusų migraciją kitų 
sovietinių respublikų kryptimi. Jų skaičius už RFTSR ribų minėtu laikotarpiu 
išaugo dvigubai. Sykiu buvo ženkliai demontuota tautinių teritorinių vienetų 
piramidė (ypač žemiausiu lygmeniu). Vadinamąjį valstybingumą išsaugojo 
tik santykinai gausios etninės grupės kompaktiško susitelkimo vietose. Be to, 
J. Stalinas ne kartą leido sau viešai pasvarstyti apie tautybių skaičių valstybėje. 
Tokie svarstymai jo vienvaldystės stiprinimo stadijoje ir didžiųjų represijų fone 
buvo vis labiau suvokiami pavaldinių imperatyvia prasme (Вдовин 2004: 100–
103). 
 Ž.  Kadjо lūžiniu tašku etninių grupių klasifikacijoje įvardija 1939  m. 
surašymą, kai valstybės pageidaujamas etninių grupių atstovavimo teritori- 
nius vienetus principas triumfavo prie klasikinę etnografinę gyventojų 
apskaitą. 1926 m. surašymo rengėjams buvo svarbi istorinė projekcija, kuria 
siekta rekonstruoti kuo platesnę tautų, patyrusių esą pražūtingos caro politikos 
padarinius, mozaiką (Кадио 2002: 198–200). V. Tiškovo manymu, 56 tomai 
šio surašymo duomenų buvo grandiozinės socialinės utopijos sukurti socia- 
listines nacijas iš istorinės rusų valstybės gyventojų etnokultūrinės įvairovės 
pamatas (Тишков 2003: 183). 1939 m. surašymo rengėjams buvo aktualesni 
akultūracijos (asimiliacijos) procesai, kurie esą turėjo paklusti valstybės ad-
ministraciniam suskirstymui. Tad vienas iš esminių šio surašymo tikslų buvo 
fiksuoti būtent tautų, kaip socialistinių nacijų, skaičių. Siekiant jo, buvo nuolat 
atliekamas tautybių sąrašo atnaujinimas. Centrinė statistikos valdyba etnografi- 
jos ir lingvistikos institutams pavedė iki 1939 m. sudaryti sąrašą, neviršijantį 
60 tautybių. Šis pavedimas rėmėsi J.  Stalino kalbos, paskelbtos įvado forma 
1936 m. Konstitucijos redakcijoje, akcentais. Tarp jų buvo teiginys esą Sovietų 
Sąjungoje gyvena apie 60 etninių grupių (rus. нации, национальных групп, 
народностей) (Кадио 2002: 198). Tokie konstravimo principai de facto iš 
didelės dalies gyventojų atėmė galimybę nevaržomai apibrėžti savo etninę 
priklausomybę. Kitaip tariant, gyventojai turėjo teisę tapatintis tik su valstybės 
pripažįstamomis socialistinėmis nacijomis. 
 Kaip pažymi T.  Martinas, pozityvios diskriminacijos sąlygomis tautinė 
priklausomybė tapo vienu iš svarbiausių individualaus kapitalo elementu, 
kuris galėjo esmingai palengvinti priėjimą prie įvairių resursų (teisė į žemę, pa-
reigos administracijoje ir pan.) Kintant politiniam kursui, daugelyje tautinių 
teritorinių vienetų vyko grupių, kurioms grėsė tapti etnine mažuma, mobi-
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lizacija (Мартин 2010). Kitaip tariant, J.  Stalinas Sovietų Sąjungoje sukūrė 
dirbtinę etninių grupių hierarchiją, surašymuose bei Konstitucijoje įtvirtino 
tautinių teritorinių vienetų ir juos atstovaujančių tautybių subordinaciją. Jis 
braižė šių vienetų ribas, atrinkdamas esą vertas valstybingumo tautas. Minėtoje 
hierarchijoje aukščiausiu statusu naudojosi sąjunginių respublikų titulinės 
tautos, bet sykiu buvo įteisintos autonominės respublikos, sritys ir apygardos, 
kurių gyventojų teisės buvo net formaliai mažesnės nei sąjunginių respublikų. 
V. Tiškovo manymu, tautiniam partiniam elitui sąjunginėse ir autonominėse res- 
publikose buvo būdingas siekis didinti titulinės etninės grupės atstovų skaičių 
smulkesnių etninių grupių sąskaita (Тишков 2003: 183). R. Brubaker teigimu, 
tautybė Sovietų Sąjungoje buvo ne tik statistinė kategorija. Ji tapo privalomu 
individų teisinio statuso elementu, fiksuojamu pasuose ir kituose dokumentuo- 
se. Sykiu tautiškumas tapo socialine kategorija, skirtinga nuo valstybingumo ir 
pilietybės (Brubaker 1994: 49, 53). 

Sovietų Lietuvos etninė struktūra: tarp teritorinio ir 
kultūrinio etniškumo 

Sovietų Sąjungos vyriausybės tautinės politikos, kuri buvo vykdoma iki Ant- 
rojo pasaulinio karo, principai įgijo didelę reikšmę fiksuojant sovietų Lietu-
vos gyventojų etninę sudėtį. Ši reikšmė ypač aiškiai matoma analizuojant 
ne atskirų ar didžiausių skaičiumi etninių grupių rodiklius, o visą etninių 
grupių spektrą. Nesiekiant kvestionuoti surašymų sovietų Lietuvoje esminių 
rodiklių, išlieka svarbu atkreipti dėmesį, kad etninių grupių duomenys iš šių 
surašymų suvestinių turėtų būti skaitomi ne tik pažodžiui, bet ir atsižvelgiant 
į politinį bei ideologinį foną. Sovietmetis nėra šiuo atžvilgiu išskirtinis. Paly-
ginimui, savitas fonas egzistavo tarpukario Lietuvoje, kurios vyriausybė siekė 
1923 m. surašymo metu ne tik suskaičiuoti visus gyventojus, bet įsitikinti, 
kad jos renčiamas valstybinis pastatas lietuvių tautai turėjo svaraus pagrindo. 
Pagal šią logiką gausių etninių mažumų buvimas neatitiko tautinės valstybės 
interesų (plačiau žr. Kasatkina, Marcinkevičius 2008: 23–37). Surašymų 
sovietų Lietuvoje vykdytojai veikiausiai kruopščiai atliko savo darbą, kiek tai 
priklausė nuo jų pačių galimybių. Antra vertus, etninių grupių spektras buvo 
konstruojamas Maskvoje pagal centrinės valdžios lūkesčius. Šis veiksnys vei-
kiausiai neturėjo didelės įtakos lietuvių ir kitų stambių etninių grupių rodik-
liams, tačiau smarkiai lėmė, kiek ir kokių etninių grupių užfiksuota mažesnių 
narių skaičiumi. Vertinant šį skaičių būtina atsižvelgti, kad dalis individų 
(ypač pokario atvykėlių) atstovavo vadinamosioms socialistinėms nacijoms 
ir veikiausiai kitaip nei dauguma vietinių gyventojų suvokė etniškumą.
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 Sąjunginės respublikos statuso priskyrimas sudarė prielaidas ne tiek visiems 
sovietų Lietuvos gyventojams, kiek lietuviams patekti į socialistinių nacijų 
hierarchijos viršūnę ir būti matomiems savo tautiniame teritoriniame vie- 
nete surašymų metu. Juolab, kad pirmasis pokario surašymas įvyko politinio 
„atšilimo“ laikotarpiu. Nors 1956 m. XX SSKP suvažiavime įvykęs J. Stalino 
politikos pasmerkimas nereiškė centrinės valdžios su Nikita Chruščiovu 
priešakyje atsitraukimo nuo esminių jo tautinės politikos principų, bet stip- 
rino vietininkiškumo nuotaikas sąjunginėse respublikose. Brežnevinio 
„sąstingio“ metu, sietino su žymia rusų ir rusakalbių imigracija, įvykusi 
rusų kalbos plėtra partiniame aparate, ekonomikos ir švietimo srityse, 
darė poveikį visuomenei, bet tai vargu ar leidžia tvirtinti, kad sovietų Li-
etuvos gyventojus ketinta asimiliuoti etniniu pagrindu (t.  y. paversti ru-
sais). Sovietinio tapatumo konstravimo ideologija iš tiesų buvo nukreipta į 
visuomenės pilie-tinio lojalumo ir asimiliacinių procesų skatinimą rusų ka-
lbos bei kultūros pagrindu, tačiau praktikoje taip ir nelikvidavo etniškumo 
raiškos regioniniu lygmeniu. 
 Etniškumas kaip socialistinė forma išliko tam tikru mastu būtinas ir 
toleruotinas iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 m. Šiuolaikinėje Lie- 
tuvos istoriografijoje ir visuomenėje sovietmečio surašymų duomenys 
dažnai vertinami kaip patikimas lietuvių atsispyrimo sovietizacijai, tapa- 
tinamai dažniausiai su rusifikacija, įrodymas. Iš tiesų derė-
tų kalbėti apie sudėtingesnius procesus, kuriuose etninės gru-
pės atsidūrė nelygiavertėje padėtyje, surašymai pateikdavo 
supaprastintą ar net pageidaujamą šios padėties atspindį. Socia- 
listinių nacijų architektai manipuliavo grupėmis, kurios tarpu-
savyje smarkiai skyrėsi pagal etninės savimonės laipsnį. Vie- 
nais atvejais centrinei valdžiai teko stebėti, kad etninių grupių naciona- 
lizmas nesiveržtų iš nustatytų ideologinių rėmų, kitais  – netgi dirb-
tinai skatinti individų tapatinimąsi su viena ar kita nacija2. Be to, jau 
iki XX  a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigos buvo pasiekta, kad indivi-

2 Pastaroji tendencija ypač išryškėjo jungiant etnokultūriškai mišrius regionus į stambius 
teritorinius vienetus. Vienas iš pavyzdžių – Kazachijos, Uzbekijos, Kirgizijos, Turkmėni-
jos ir Tadžikijos sovietinių respublikų įkūrimas XX a. trečiame dešimtmetyje. Ankstes-
niais istoriniais laikotarpiais teritorijos tokiais pavadinimais neegzistavo. Jų gyventojai 
1897 m. Rusijos imperijos gyventojų surašymo metu buvo priskirti turkų-totorių kalbi-
nėms grupėms. RKP(b) tautinė politika privertė gyventojus tapatintis su jiems skirtomis 
teritorijomis, t. y. būti uzbekais ar tadžikais, vartoti šias sąvokas viešose veiklos sferose. 
Vietos politikams ir intelektualams prireikė daug laiko susitarti, ar, pavyzdžiui, „uzbekas“ 
apibrėžia keletą uzbekų nomadų genties, nukariavusios Centrinės Azijos regionus prieš 
500 metų, palikuonis, ar žymiai gausesnę miesto ir kaimo žmonių grupę, kuri kalbėjo 
įvairiais turkų kalbos dialektais (Халид 2011: 34–46). 
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dų etniškumas būtų apsprendžiamas ne laisvu jų pasirinkimu, o įrašais 
tėvų pasuose3.
 Tad išlieka svarbus klausimas, kaip vertinti surašymuose pateikiamą 
sovietų Lietuvos etninių grupių spektrą, atsižvelgiant į politikos ir tapa-
tumo santykį. Manytina, kad vadinamųjų Pabaltijo sovietinių respublikų 
gyventojų dauguma, nors patyrusi nuostolius represijų, masinių trėmimų 
ir rezistencinės kovos metais, iš likusios Sovietų Sąjungos išsiskyrė 
visuomenės nevaržomo tapatybės puoselėjimo dvidešimtmečio patirtimi. 
Tai pasakytina ne tik apie titulines etnines grupes. Autoritarinis valdymas 
Baltijos šalyse iki 1940 m. ribojo etninių mažumų politines teises, kai ku-
riais atvejais naikino prielaidas jų kultūrinei autonomijai ir diskriminavo 
dalį iš jų švietimo gimtąja kalba srityje, bet iš principo neprieštaravo šių 
mažumų kultūrinei raiškai. Sovietmečiu ši raiška buvo uždrausta, tačiau 
minėta dvidešimtmečio patirtis veikiausiai neišnyko iš individų atminties 
akimirksniu. Kitas dalykas, kad dalies etninių grupių sudėtis smarkiai pa-
kito sovietinio tapatumo atstovų atvykimo sąskaita. Vieno pavadinimo 
grupėje, įskaitant rusus, „susipynė“ skirtingi tapatumai. Surašymai sa-
vaime dar neatspindi panašių niuansų, todėl derėtų akcentuoti, kad viena 
etninių grupių dalis de facto labiau atitiko socialistinės nacijos apibrėžimą, 
kita dalis  – mažiau. Šiuo atžvilgiu sovietų Lietuvos visuomenės etninė 
struktūra buvo nevienasluoksnė. Ji iš dalies atspindėjo istoriškai ilgalaikių 
etninių procesų pasekmes, o tarprespublikinės migracijos padariniai tapo 
reikšmingu šios struktūros kaitos veiksniu, lėmusiu gerokai ilgesnio etninių 
grupių sąrašo nei tarpukariu fiksavimą (tiesa, viešai nebuvo skelbiamos 
išsamios šio sąrašo versijos). 
 Lietuva į sovietmečio surašymų akiratį pateko tuomet, kai centrinės 
valdžios pripažįstamų etninių grupių skaičius tapo didesnis nei 1939 m., 
nors ir nepasiekė 1926  m. apskaitos masto. 1959  m. Sovietų Sąjungoje 

3 Apie tai byloja žinomos Rusijos disidentės Liudmilos Aleksejevos šeimos istorija: „Mano 
mergautinė pavardė Slavinskaja gali būti ir rusiška, ir lenkiška, ir netgi žydiška. Mano tėvo 
mama buvo žydė, o tėvas lenkas. Jų santuoka įvyko katalikų bažnyčioje. Mano mamos tė-
vas buvo ukrainietis, jos mama – estė. Jie tuokėsi rusų stačiatikių cerkvėje. Mano senelis 
lenkas nekalbėjo jidiš, o močiutė žydė – lenkiškai. Mano senelis ukrainietis nekalbėjo es-
tiškai, o senelė estė – ukrainietiškai. Visi jie kalbėjo rusiškai. Nežiūrint į kraujo susimai-
šymą, mano tėvus auklėjo pagal rusiškas tradicijas. Vaikystėje jie skaitė Puškiną, Gogolį ir 
Tolstojų; rusų buvo jų gimtoji kalba, kitomis kalbomis jie nekalbėjo. Sąvoka tautybė (rus. 
национальность) teisiškai niekur nefigūravo iki XX a. trečio dešimtmečio, kai sovietiniams 
piliečiams ėmė išduoti pasus. Kiekvienas turėjo įvardyti savo etninę kilmę ir mano tėvai 
pasakė, kad jie yra rusai. Jie laikė save rusais ir buvo rusais, nes tokiais save laikė. Kai man 
sukako šešiolika metu ir reikėjo įgyti pasą aš neturėjau pasirinkimo – turėjau pasirinkti tėvų 
pasuose nurodytą tautybę. Aš neturėjau jokio juridinio pagrindo įvardyti save lenke, žyde, 
ukrainiete ar este. Laimei, aš pati save laikiau ruse“ (Алексеева 2006: 53–54).  
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surašymo metu buvo įvardytos 126 etninės grupės, 1970  m.  – 122, 
1979 m. – 123, 1989 m. – 128 (Национальный состав населения... 1989: 
3). 1923  m. visuotiniame Lietuvos gyventojų surašyme figūravo „tik“ 25 
etninės grupės (Lietuvos gyventojai 1925: XXXIV). Šio straipsnio auto-
riaus skaičiavimais, 1959 m. Lietuvoje užfiksuoti ne mažiau kaip 83 etninių 
grupių atstovai, 1970 m. – 99, 1979 m. – 112, 1989 m. – 96. Kita vertus, 
1959 m. ne mažiau kaip 200 narių turėjo 24 etninės grupės, 1970 m. – 26, 
1979 m. – 33, 1989 m. – 36 (Всесоюзная перепись населения 1959, 1970, 
1979, 1989 гг.). Šios grupės santykinai skirstytinos į tris kategorijas. Pirmai 
priskirtinos istorinės Lietuvos etninės grupės. Tarp jų (be lietuvių) – lenkai, 
vokiečiai, žydai, latviai, baltarusiai, rusai, totoriai, karaimai ir čigonai. Į 
antrą kategoriją įskaičiuotini atvykėliai iš įvairių Sovietų Sąjungos tautinių 
teritorinių vienetų (Kaukazo, Altajaus, Uralo ir kitų regionų). 1989  m. 
surašymo duomenimis, gausiausios tokių atvykėlių skaičiumi buvo rusų, 
ukrainiečių, kazachų, tadžikų, turkmėnų, kirgizų, uzbekų, armėnų, gruzinų, 
azerbaidžaniečių, moldavų, estų, karelų, čiuvašų, mordvių, baškirų, marių, 
komių, udmurtų, osetinų, lezginų ir kt. grupės. Trečiai ir pačiai negau-
siausiai narių skaičiumi kategorijai priklausė etninės grupės, atstovavusios 
užsienio valstybėms. Tarp jų gausiosios – bulgarų, graikų, rumunų, suomių, 
korėjiečių, vengrų, čekų ir kt. (Lietuvos TSR gyventojai... 1980: 169–171, 
taip pat žr. 1 lentelę). 
 Minėti etninių grupių sąrašai prisidėjo prie internacionalistinės 
visuomenės sovietų Lietuvoje vaizdinio plėtotės, bet jų nederėtų vertinti 
kaip adekvataus šių grupių kultūrinės raiškos atspindžio. Nors sovietinėje 
ideologijoje buvo teigiamas visų tautų lygiateisiškumas, faktiškai jos nesi- 
naudojo lygiomis teisėmis. Dar J.  Stalino imtas įgyvendinti tautinės 
teritorinės autonomijos principas lėmė, kad daugumoje teritorinių vienetų 
svarbiausiomis etninėmis grupėmis tapo rusai ir dominuojančios tautos 
atstovai (Estijoje – estai, Kazachstane – kazachai, Gruzijoje – gruzinai ir 
pan.). Tad Lietuvos atveju, likusiosios etninės grupės neturėjo lygių ar 
panašių galimybių su rusais ir lietuviais dalyvauti mokslo bei įsidarbinimo 
srityse, disponuoti kultūrinio tapatumo puoselėjimui būtinais instru-
mentais (pavyzdžiui, steigti tautines mokyklas gimtąja kalba, integruotis 
visuomenėje gimtosios kalbos pagrindu ir pan.). Analogiškai į tokias teises 
negalėjo pretenduoti lietuviai, kurie gyveno Sovietų Sąjungoje už savo tau-
tinio teritorinio vieneto ribų. 
 Esminiais asimiliacijos procesų sąjunginėse respublikose skatinimo ins- 
trumentais tapo rusų kalba, rusų kultūra ir gyvensenos būdas, tačiau 
nevisiškai korektiška šių procesų esmę apibūdinti rusifikacijos sąvoka. Dau-
guma etninių grupių sovietų Lietuvoje balansavo tarp dviejų kalbinių arba 
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socialistinių nacijų kultūrų  – „rusiškos“/„rusakalbiškos“ ir „lietuviškos“. 
Suprantama, kad šių polių poveikis buvo netolygus, bet tai nepaneigia pa-
ties principo. Daugumai atvykėlių stigo motyvacijos adaptuotis lietuvių 
visuomenėje, bet sykiu nepavyko visiškai atsiriboti nuo tarpetninių 
kontaktų, išskyrus tokius anklavus kaip kariniai miesteliai ir Sniečkus 
(dabar Visaginas) arba etniškai mišrus Vilniaus kraštas. Didžiausią 
poveikį individų etninio tapatumo kaitai darė rusų ir kitų etninių grupių 
dvikalbystės formavimasis, kuris lėmė nerusų tautybės gyventojų, laikiusių 
rusų kalbą gimtąja (rusakalbių), skaičiaus augimą. Šių žmonių dėka galėjo 
šiek tiek išaugti ir titulinių etninių grupių narių skaičius. Antai Lietuvoje, 
be lietuvių, nuolat išliko stabilus ir itin aukštas rusų, mokančių lietuvių 
kalbą, nuošimtis (1989 m. – 33,4 proc.). 
 Asimiliacinių procesų pobūdis ir pasekmės sovietų Lietuvos visuomenėje, 
įskaitant prielaidą apie etninių grupių dalies narių lietuvėjimą, išlieka 
išsamiau tyrinėtina problema. Tikėtina, kad aukščiau išvardytos aplinkybės 
skatino dalį žmonių priimti jiems patogesnį tapatumą. R. Brubakerio many-
mu, teritorinės autonomijos principas įteisino titulinių etninių grupių kal- 
bos stiprinimą, tačiau ne tiek rusų kalbos, kurią režimas stiprino kaip lin-
gua franca, o kitų nerusiškai kalbančių ir nedominuojančių etninių grupių 
sąskaita. Neišnyko etninio pobūdžio takoskyra įvairiose užimtumo sferose. 
Rusai, nepaisant jiems palankaus priėjimo prie darbo vietų, kurios režimo 
buvo laikomos strategiškai svarbios, ir privilegijų, kuriomis jie mėgavosi 
dėl išskirtinio valstybės mastu rusų kalbos statuso, dažnai piktinosi 
centrinės valdžios programomis, skirtomis stiprinti švietimo ir profesines 
titulinių tautybių galimybes. Šių atstovai savo ruožtu piktinosi suvaržymais 
užimtumo srityse, kurios buvo rezervuotos jų respublikose rusams ar ru-
sakalbiams imigrantams (Brubaker 1994: 58; Фурман, Задорожнюк 2004: 
98–99). 
 Koks gi buvo rusų vaizdinio surašymuose santykis su tikraisiais etni- 
niais procesais? Rusai, ypač po Antrojo pasaulinio karo, ideologijos buvo 
aukštinami kaip pažangiausia Sovietų Sąjungos tauta, bet jų eksponavimas 
etninių grupių sąrašuose surašymų metu nebuvo toks pabrėžtinas kaip Rusi-
jos imperijoje, kur jie buvo įrašomi į gubernijų suvestines visuomet pirmai-
siais. Sovietmečiu gyvavo tarprespublikinės migracijos kaip broliškos pa-
galbos socialistinėms nacijoms išraiškos mitas. Čia rusai sudarė gausiausią, 
bet ne vienintelę migrantų grupę. Sovietų Sąjungos tautų bendrame 
sąraše rusai kaip gausiausia etninė grupė buvo vaizduojami pirmoje vie- 
toje. Už jų rikiuodavosi sąjunginių respublikų ir žemesnio statuso tautinių 
teritorinių vienetų dominuojančios etninės grupė bei užsienio valstybes 
atstovaujančios etninės grupės. Sąjunginių ir autonominių respublikų lyg-



63

E t n i n i ų  g ru pi ų  ko n s t r av i m a s 
s o v i E t ų  s ąj u n g o s  g y v E n t oj ų  su r a š y m u o s E :  ru sų  va i z D i n i o  l i E t u voj E  a s pE k ta i

meniu etninės grupės buvo išvardijamos nuo gausiausių narių skaičiumi 
iki mažiausių. 1979 m. Lietuvoje pagal šį principą rikiavosi iš eilės lietu-
viai, rusai, lenkai, baltarusiai, ukrainiečiai, žydai, totoriai, latviai, vokiečiai, 
čigonai, uzbekai, azerbaidžaniečiai ir t. t. (Lietuvos TSR gyventojai... 1980: 
169–170). Rusai atstovavo grupei, kurios rodiklių kaitai išskirtinę reikšmę 
turėjo migracinis veiksnys, leidęs pralenkti skaičiumi tokią istorinę Lietu-
vos etninę grupę kaip lenkai. 1959 m. jų skaičius Lietuvoje siekė 231 014 
(8,5 proc.), 1970 m. – 267 989 (8,6 proc.), 1979 m. – 303 493 (8,9 proc.), 
1989 m. – 334 500 (9,4 proc.). Palyginimui, 1923 m. Lietuvoje (be Vilniaus 
ir Klaipėdos krašto) buvo užfiksuota 50 460 rusų (2,5 proc.). 
 Svarbu atsižvelgti ne tik į tai, ką atskleidžia surašymų duomenys, bet ir 
papildomus veiksnius, svarbius šių duomenų interpretacijai. Antai lyginant 
rusų statistinius rodiklius, skirtingais istoriniais laikotarpiais dažnai nutyli-
mas jų tapatumo kaitos klausimas. Rusai sovietų Lietuvoje negali būti suvo-
kiami kaip rusai nepriklausomoje Lietuvoje arba vadinamose Rusijos im-
perijos lietuviškose gubernijose. Sovietmečio atvykėliai ėmė dominuoti ne 
tik skaičiumi tarp kitų rusų, bet ir siekė primesti jiems sovietinę ideologiją 
iki 1940  m. puoselėto tapatumo sąskaita. Tai lėmė dalies rusų senbuvių, 
a priori nepriimtinų sovietiniam režimui pagal klasinius ir idėjinius 
požymius (inteligentų, dvasininkų, nevyriausybinių organizacijų narių ir 
kt.) pasitraukimą į Vakarus. Kita dalis senbuvių dėl aktyvaus dalyvavimo 
tarpukario Lietuvos visuomeniniame gyvenime ar įgyto socialinio statuso 
tapo represijų ir trėmimų aukomis. Tragiškas likimas ištiko nemažai rusų, 
gyvenusių laikinojoje sostinėje Kaune ir kituose šalies miestuose. Mažiau 
šiuo atžvilgiu nukentėjo senbuviai, vertęsi žemdirbyste ir amatais periferi-
joje. Nors daugelis iš jų prisitaikė prie sovietinio režimo, rusai sovietų Li-
etuvoje nesudarė vienalytės gyventojų grupės, apibūdintinos viena sąvoka 
(autochtonais, migrantais, okupantais ir pan.). Surašymuose nebuvo ke-
liamas tikslas pateikti diferencijuoto rusų vaizdinio. Priešingai, kategori-
jos (pvz., religinė priklausomybė), kurios padėtų atsekti rusų senbuvių 
kitoniškumo pėdsaką sovietų Lietuvos visuomenėje, buvo eliminuotos iš 
surašymų. Bėgant laikui neabejotinai mažėjo prielaidos šio kitoniškumo 
fiksavimui, nes senbuvių palikuonys gyveno kitokioje aplinkoje nei jų tėvai 
ir protėviai. 
Tad sovietų Lietuvoje dėl tarprespublikinės migracijos poveikio susi-
formavo naujas rusų visuomenės segmentas. Būtent šių rusų atstovau-
jama kultūra, vertybės bei gyvensenos būdas buvo įvardijami sektinomis 
raiškos formomis ir turėjo pasitarnauti sovietinės visuomenės kūrimui kitų 
gyventojų etninių kultūrų smerkimo, draudimo bei naikinimo sąskaita. 
Surašymų duomenys vaizdžiai bylojo apie rusų migracijos į Lietuvą mastą 
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ir pasitarnavo rusų vaizdinio kaitai lietuvių visuomenės savimonėje, pas-
tariesiems sovietizaciją vis labiau siejant ne tik su politiniu režimu, bet 
ir konkrečia etnine grupe – rusais. Istoriko V. Tininio teigimu, daugiau-
siai rusų ir rusakalbių į Lietuvą atvyko 1970–1974 m. (beveik 40 tūkst.) ir 
1975–1979 m. (apie 31 tūkst.). 1960–1989 m. iš viso atvyko apie 733 tūkst. 
žmonių (vid. 24,5 tūkst. per metus). Iš jų nuolat gyventi Lietuvoje pasiliko 
207 568 žmonės. Socialinės padėties atžvilgiu, tarp atvykusiųjų buvo dide-
lis nuošimtis karininkų, pramonės specialistų ir darbininkų (Tininis 2007: 
522). Pagrindiniu imigracijos objektu tapo miestai. 1923 m. rusų nuošimtis 
Lietuvos miestuose siekė 15,4 proc., kaimuose – 82 proc., 1959 m. – atitinka-
mai 77,0 proc. ir 23,0 proc. Jau 1959 m. rusai sudarė kaip niekuomet is-
torijoje didelę gyventojų dalį Vilniuje (29,4 proc.), Klaipėdoje (35,7 proc.), 
Šiauliuose (13,1 proc.), Kaune (11,7 proc.), Panevėžyje (11,5 proc.) ir kituo- 
se miestuose. Išskirtiniu jų susitelkimo židiniu dėl atominės elektrinės 
statybos tapo Sniečkus (dabar Visaginas), kuriame rusai XX a. aštuntajame 
dešimtmetyje sudarė du trečdalius gyventojų. Be to, kolektyvizacija, urba- 
nizacijos ir industrializacijos plėtra pokariu lėmė palyginti sparčią sovietų 
Lietuvos gyventojų migraciją iš kaimų į miestus. Dėl šio proceso, naikinusio 
tradicinį gyvenimo būdą periferijoje, sunyko dalis rusų senbuvių židinių.
 Tuometinių įvykių liudininkai tvirtina, kad gyventojų surašymų duo- 
menys sovietų Lietuvoje, neatitiko sovietų pareigūnų lūkesčių. Paaiškėjus, 
kad 1979 m. lietuviai sudarė apie 80,4 proc. visų gyventojų, Lietuvos SSR 
Centrinės statistikos valdybos viršininkas B. Dubasovas buvo iškviestas su 
gyventojų surašymo pažyma pas LKP CK antrąjį sekretorių V. Charazovą. 
Pastarasis, pasak valdybos viršininko pavaduotojo R.  Adlio, pareiškė esą 
užfiksuotas per didelis lietuvių nuošimtis. V.  Charazovas pakartojo šią 
frazę kelis kartus, bet galiausiai neliepė taisyti rodiklių. Spėjama, kad tokį 
sprendimą iš dalies lėmė LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 
reakcija į surašymo duomenis. Jis padėkojo telefonu B.  Dubasovui už 
atliktą darbą ir pagyrė už labai gerus skaičius, kuriais jis esąs patenkintas 
(Bazys 2000). 1990  m. vasario  14 d. Lietuvos SSR valstybinio statistikos 
komiteto ataskaita apie 1989  m. surašymo rezultatus byloja, kad rusų ir 
kitų tautybių atstovų imigracija į Lietuvą tęsėsi iki pat Sąjūdžio užuomazgų. 
Dokumente pažymima, kad „dėl migracijos prieaugio gyventojų skaičius 
vidutiniškai per metus didėja 10 tūkstančių […]. 1988 m. tarp atvykusių 
iš kitų respublikų rusai sudarė 45 proc., lietuviai – 18 proc., baltarusiai – 
11 proc., ukrainiečiai – 11 proc., žydai – 0,7 proc., kitų tautybių atstovai – 
14  proc. 1959–1969  m. vidutiniškai per metus atvykdavo 4,7 tūkstančio, 
1970–1978 m. – 7,3 tūkstančio, 1979–1988 m. – 10,0 tūkstančių“ (LCVA, f. 
R-363, ap. 18, b. 1603d, l. 112).
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 Vis dėlto etninių grupių vaizdinys surašymuose ne visuomet atspindėjo 
subtilesnių nei migracija procesų padarinius. Ligšioliniai tyrimai rodo, 
kad rusais surašymų metu dėl individualių motyvų dažnai užsirašinėjo 
mažesnių etninių grupių atstovai. Vienas iš tokių pavyzdžių  – 1979  m. 
vokiečių, emigravusių iš Sovietų Sąjungos į Vakarų Vokietiją, apklausos 
duomenys, paskelbti latvių istoriko R.  Karklinio. Šie duomenys liudijo, 
kad tautybės keitimo atvejus tarp vokiečių dažnai lėmė individų augimas 
be tėvų, taip pat mišrios santuokos, Antrojo pasaulinio karo ir valstybių 
sienų pokyčių padariniai, negatyvus atstovaujamos etninės grupės įvaizdis, 
karjeros ir geresnių gyvenimo sąlygų siekis. Viena iš minėtos apklausos 
respondenčių minėjo, kad jos vyras dvejojo, su kokia etnine grupe tapa-
tintis. 1970 m. surašymo metu jis įvardijo save vokiečiu, 1979 m. – rusu. 
Jo tėvai mirė iš bado Sibire, o jį patį vaikų prieglaudoje įregistravo kaip 
rusą. Mišriose santuokose su rusų tautybės atstovais, vokiečiai dažnai pa-
sirinkdavo ne tik sutuoktinį, bet ir jo tautybę. Šiose santuokose gimę įvairių 
etninių grupių vaikai irgi savaip didino rusų skaičių. Dėl negatyvaus ar net 
pašiepiančio vokiečių įvaizdžio Sovietų Sąjungoje, ypač televizijos progra-
mose ir meniniuose filmuose apie Antrąjį pasaulinį karą, vokiečių jaunuo-
liai praktiniais sumetimais norėdavo įvardyti save rusais. Vokiečių tautybė 
galėjo tapti kliūtimi siekiant profesinės karjeros aukštumų, todėl įvairių 
sričių specialistai arba meno žmonės taip pat buvo linkę keisti savo tautybę 
(Karklins 1979: 416). Nors šis pavyzdys nėra iš sovietų Lietuvos praktikos, 
tačiau tikėtina prielaida, kad čia daliai įvairių tautybių žmonių taip pat 
iškildavo panašios apsisprendimo dilemos. 
 Derėtų įvertinti, kad Sovietų Sąjungos gyventojų etninės priklausomybės 
rodikliai iš dalies priklausė nuo tėvų sprendimų dėl vaikų tautybės. Juolab 
kad mišrios tapatybės fiksavimas nebuvo numatytas surašymuose. Pagal 
surašymų nuostatas, vaikų tautybę Sovietų Sąjungoje turėjo nurodyti jų 
tėvai, o „šeimose, kur tėvo ir motinos tautybės yra skirtingos ir patys tėvai 
negali nurodyti savo vaikų tautybės, pirmenybę reikia teikti motinos tau-
tybei“ (LCVA, f. R-363, ap. 18, b. 1411, l. 59–67). Pasak V. Tiškovo, dažnai 
yra neatsižvelgiama, kad dalyje etninių grupių lemiamus šeimyninius 
sprendimus priimdavo ne motina, o tėvas. Tai buvo būdinga ne tik musul-
monams Vidurio Azijos, bet ir Pabaltijo sovietinių respublikų gyventojams, 
kur vaikams iš mišrių šeimų tradiciškai būdavo užrašoma tėvo tautybė, nors 
šeima nekalbėjo jo gimtąja kalba ir vaikas jos tiesiog nemokėjo. Tyrimai 
taip pat parodė, kad jei vienas iš jaunuolio tėvų buvo rusas, tai šis, šešiolikos 
metų įgydamas savo pirmąjį pasą, dažniausiai rinkdavo rusų tautybę 
(Тишков 2003: 418, 421). Tad dalis individų, įskaičiuoti surašymuose kaip 
priklausantys konkrečiai tautybei, faktiškai buvo iš mišrių šeimų. Šiuo 
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atveju reikšmingas ne pats etniškai mišrių šeimų buvimo faktas, bet tai, 
kad žmonės iš tokių šeimų dažnai neturėjo galimybės laisvai pasirinkti 
tautybės. Kitaip tariant, etninių grupių konstravimas, etniškumo ir poli-
tikos santykis Sovietų Sąjungoje yra sudėtingų mokslinio tyrimų objektas, 
neprarandantis reikšmės tiriant sovietų Lietuvos etninę struktūrą ir arti- 
miausiu metu. 

Išvados

Sovietmečio surašymai yra vienas iš ryškiausių atvejų Lietuvos gyventojų 
apskaitos istorijoje, kai visuomenės etninės sudėties rodiklių tikslumas 
arba patikimumas gali būti glaudžiai susijęs su valstybės propaguojama 
politika ir ideologija, kurios savo ruožtu apsprendžia esminius kriteri-
jus, kuriais remiantis konstruojamas etniškumas ar etninės grupės. Bene 
kiekvienas visuotinis gyventojų surašymas yra vykdomas su išankstiniais 
lūkesčiais, tačiau šie lūkesčiai gali būti viešai pristatomi visuomenei arba 
turėti politiškai bei ideologiškai angažuotą tikslą ir maskuojami. Sovietų 
Sąjunga – atvejis, kai totalitarinės valstybės lyderiai itin rafinuotai konstra-
vo etninių grupių spektrą surašymų metu ir išnaudojo surašymų duomenis 
etninių grupių tapatumo raiškos valdymui arba kontrolei. Tad etninių 
kategorijų konstravimas surašymuose jiems dažniausiai reiškė siekį ne kuo 
tiksliau nustatyti visuomenės etninę sudėtį ir gerinti etninių grupių tapa-
tumo raiškos sąlygas, o pirmiausiai pademonstruoti savo politinių lūkesčių 
įgyvendinimo sėkmę ir sukurti pageidaujamos visuomenės vaizdinį. 
Sovietų Sąjungos lyderių toleruojamos socialistinės nacijos ir socialistinės 
kultūros formos bei mėginimai jas įteisinti surašymuose kūrė klaidinantį 
visuomenės etninės sudėties vaizdinį. Suprantama, kad sovietų Lietuvoje 
šio reiškinio mastai buvo mažesni nei Sovietų Sąjungoje, bet ir tai turėtų 
būti pakakama prielaida įdėmesniam etninių grupių rodiklių vertinimui ir 
ypač jų lyginimui. 
 Neatsitiktinai sovietų Lietuvos gyventojų etninės sudėties duomenys 
surašymuose atspindi ne tuometės visuomenės etnokultūrinę įvairovę, o 
tik totalitarinio režimo politikos toleruotas individų etninės identifikacijos 
ribas. Išskirtinis rusų, kaip pažangiausios Sovietų Sąjungos tautos, statusas 
užtikrino rusų kalbos ir kultūros sklaidą visos šalies mastu, tačiau svarbu 
atsižvelgti, kad ši kultūra nebuvo susijusi su visiška rusiško tapatumo raiškos 
laisve. Kitaip tariant, rusų tapatumas buvo taip pat sovietizacijos politikos ir 
ideologijos auka. Vienas iš ryškiausių to pavyzdžių Lietuvoje – dalies rusų 
senbuvių tragiškas likimas prieš ir po Antrojo pasaulinio karo. Šis veiks- 
nys apskritai smarkiai koregavo rusų vaizdinį Lietuvos visuomenėje. Rusų, 
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atvykusių ir apsigyvenusių Lietuvoje iki sovietinės okupacijos, vaizdiniai 
buvo nustelbti naujo imigrantų srauto charakteristikos. Antra vertus, rusų 
kalbos ir kultūros sklaida, rusų ir rusakalbių migracija į sąjungines respub-
likas lėmė intensyvesnius didelės dalies gyventojų tarpusavio ryšius, neretai 
mažesnių skaičiumi etninių grupių narių nutautėjimo ir susitapatinimo 
su rusų etnine kategorija tendenciją. Šio proceso rezultatai atsispindėjo 
sovietmečio surašymų grafose rusų skaičiaus ir nuošimčio augimu. Neat-
mestina, kad kai kurių sovietų Lietuvos etninių grupių nariai surašymo 
metu buvo linkę užsirašyti rusais, nes ankstesnis tapatumas jiems tapo 
nepatogus dėl įvairių istorinių aplinkybių (pvz., vokiečiai – fašistai, Antrojo 
pasaulinio karo pralaimėtojai ir pan.).
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Priedas 
1 lentelė. Sovietų Lietuvos gyventojų etninė sudėtis 1979 ir 1989 m. surašymų duomenimis 

Etninė grupė
1979 1989

Iš viso % Iš viso %

Lietuviai 2712233 79,97 2924251 79,58

Rusai 303493 8,95 344455 9,37

Lenkai 247022 7,28 257994 7,02

Baltarusiai 57584 1,70 63169 1,72

Ukrainiečiai 31982 0,94 44789 1,22

Žydai 14697 0,43 12392 0,34

Totoriai 4006 0,12 5188 0,14

Latviai 4354 0,13 4229 0,12

Čigonai 2306 0,07 2718 0,07

Vokiečiai 2616 0,08 2058 0,06

Armėnai 955 0,03 1655 0,05

Uzbekai 2011 0,06 1453 0,04

Moldavai 724 0,02 1450 0,04

Azerbaidžaniečiai 1078 0,03 1314 0,04

Čiuvašai 468 0,01 687 0,02

Kazachai 567 0,02 663 0,02

Gruzinai 623 0,02 658 0,02

Estai 546 0,02 598 0,02

Tadžikai 207 0,01 522 0,01

Mordviai 366 0,01 491 0,01

Baškirai 293 0,01 420 0,01

Karaimai 352 0,01 289 0,01

Osetinai 277 0,01 273 0,01

Mariai 142 0,00 241 0,01

Bulgarai 158 0,00 237 0,01

Udmurtai 137 0,00 224 0,01

Turkmėnai 143 0,00 193 0,01

Graikai 168 0,00 174 0,00

Rumunai 28 0,00 173 0,00

Suomiai 121 0,00 162 0,00

Karelai 138 0,00 159 0,00

Komiai 110 0,00 134 0,00

Korėjiečiai 140 0,00 119 0,00

Kirgizai 223 0,01 118 0,00

Lezginai 49 0,00 112 0,00

Vengrai 59 0,00 107 0,00

Kiti 1114 0,03 933 0,03

Iš viso 3391490 100,00 3674802 100,00

Šaltinis. 1989 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenys (1991), t. 1. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietu-
vos Respublikos vyriausybės, 169–179.
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Constructing Ethnic Groups in the Censuses of the Soviet 
Union: Image of Russians in Lithuania
 

Andrius Marcinkevičius 
Vilnius University 

S u m m a r y: 	The article analyzes changes in the ethnic composition of Soviet Lithuania in 
connection with national politics of the Soviet Union. Hence, factors that have significantly 
influenced the construction of ethnic groups in the Soviet Union, especially population cen-
suses, are one of the main objects of the article. The author seeks to answer to whether the 
ethnic structure of Soviet Lithuania reflected real possibilities of identity expression or the 
image of society desired by the Soviet government.  Much attention is given to the legitimi-
zation of status in censuses of titular ethnic groups of the Soviet republics such as Russians 
and other ethnic groups. The author interpreted censuses of the Soviet period not only as 
an important source of information about the ethnic or social composition of society, but 
also as a political construct, which reflected the interests of governmental institutions. Con-
sequently, this article gives special attention to the expectations of governmental institutions 
analyzes the criterions that caused the construction of ethnic categories in censuses. It is 
concluded that data concerning the ethnic composition of  Soviet Lithuania does not reflect 
a variety of ethnic identity expression, but rather, only the borders of ethnic identification 
that were recognized by the totalitarian regime. In addition, aspects of the construction 
of ethnic groups in national politics of the Soviet Union also caused the wide spread of 
stereotypic image of Russians in Lithuania (for example. as migrants or occupants and so 
on). It is often not taken into account that Russians in Soviet Lithuania were a heterogene-
ous group consisting of members with different identities (Old Believers, descendents of 
colonists from the Russian Empire, White émigrés) who were in part also subject to Soviet 
repressions and deportations. 

k e y w O r D S : 	THE SOVIET UNION, ETHNICITY, ETHNIC POLITICS, POPULATION CEN-
SUSES, CONSTRUCTION OF ETHNIC GROUPS.
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Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie rusų, 
ukrainiečių bei baltarusių etnines grupes ir 
naujuosius imigrantus1

Monika Frėjutė-Rakauskienė 
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

S a n t r a u k a :  Straipsnyje analizuojami Lietuvos spaudos (2011 m. rugsėjis–2012 m. va-
saris) kokybinio tyrimo apie naujuosius imigrantus ir etnines mažumas (rusus, baltarusius 
ir ukrainiečius) duomenys. Tyrimas atskleidžia aprašomą tarpetninių santykių turinį (spau-
doje vyraujančias problemas, temas, problemų įvardijamus sukėlėjus bei problemų priežas-
tingumą (pateikiamus argumentus, aiškinančius problemos priežastis). Tokiu būdu, atsklei-
džiama, kokios, kaip ir kokių grupių nuomonės bei požiūriai apie šias grupes konstruojami 
Lietuvos spaudoje. Šio tyrimo rezultatai lyginami su jau turimais spaudos turinio tyrimo 
(2005 m. sausis–2007 m. birželis) rezultatais. Taip pat, šiame straipsnyje pateikiami ir 2012 m. 
atliktos reprezentatyvios visuomenės nuostatų į tiriamas grupes, apklausos duomenys, sie-
kiant atskleisti, ar jos iš dalies atspindi Lietuvos spaudoje konstruojamus įvaizdžius apie 
ukrainiečių, rusų, baltarusių bei naujųjų imigrantų grupes.

Pa G r I n D I n I a I  Ž O D Ž I a I :  LIETUVOS SPAUDA, VISUOMENĖS NUOSTATOS, 
RUSŲ, UKRAINIEČIŲ, BALTARUSIŲ ETNINĖS GRUPĖS IR NAUJIEJI IMIGRANTAI.

Įvadas 

Daugelis socialinių mokslininkų, tyrinėjančių žiniasklaidą bei kitas in-
formacijos transliavimo priemones visų pirma akcentuoja pateikiamo 
žiniasklaidos turinio poveikį auditorijai, skaitytojams. Manoma, kad 
ji turi pakankamai galios manipuliuoti nusistovėjusiais stereotipais ir 
išankstinėmis nuostatomis, sukurti socialinius įvaizdžius, ideologinius 
vaizdinius, lemti visuomenės nuostatas, nuomones specifiniais klausimais 
ir įvairių grupių atžvilgiu. Mokslininkų įvardijamas žiniasklaidos poveikis 
visuomenei  – grupių susiejimas su tam tikru elgesiu, etikečių priklijavi-
mas individams, debatų visuomenėje inicijavimas ir jų modeliavimas, kai 

1  Straipsnis parengtas mokslinių tyrimų projekto „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų 
ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ metu. Tyrimą finansavo Lietuvos 
mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).

 The paper has been prepared within the framework of research project “Social Challenges 
for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU”. This 
research was funded by a grant (No.MIP-029/2011) from the Research Council of Lithu-
ania.
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kurių problemų išryškinimas, taip pat atstovavimas atskiroms grupėms 
(dažniausiai dominuojančioms, kurios valdo išteklius, kad patektų infor-
macijos akiratin ir pateiktų savo požiūrį). Žiniasklaidos poveikis (infor-
macijos nuorodos) auditorijai gali būti stipresnis socialinėje aplinkoje, 
kur socialinė grupių sąveika yra gana ribota ir daugelis gyventojų neturi 
patirtimi grįstų žinių apie tam tikras etnines grupes (Anderson 1999; van 
Dijk 2000, 2005, 2006; Halloran 1974; Verma 1992, cituota iš Hussain 2000: 
100). Atsižvelgiant į minėtus žiniasklaidos turinio poveikio auditorijai as-
pektus, svarbu analizuoti pateikiamus įvairių visuomenės grupių (ypač 
pažeidžiamų, tokių kaip etninės, moterys, vaikai, senyvo amžiaus žmonės, 
neįgalieji) vaizdinius žiniasklaidoje. 
 Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti, ką ir kaip Lietuvos spauda tiriamuo-
ju laikotarpiu rašo apie etnines grupes (rusus, baltarusius ir ukrainiečius) 
bei naujuosius imigrantus. Reikia pabrėžti, kad tirti ne tik tekstai, straips- 
niai, kurie kalba apie Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos piliečius kaip nau-
juosius imigrantus, bet ir kitų etninių grupių atstovus, kurie įvardijami kaip 
imigrantai. Pasitelkiant sukurtą teorinį ir metodologinį modelį etniniam 
nepakantumui Lietuvos spaudoje (2005 m. sausis–2007 m. birželis) anali-
zuoti (Frėjutė-Rakauskienė 2009), tiriami Lietuvos žiniasklaidos kons- 
truojami įvaizdžiai  – problematika ir ją sudaranti tematika, su kuria sie-
jamos minėtos etninės ir naujųjų imigrantų grupės. Analizuojama, kokių 
debatų kontekste jos pristatomos Lietuvos spaudoje, kokie yra pagrindiniai 
straipsnių šaltiniai ir kokie argumentai (politiniai, kultūriniai, psichologin-
iai bei ekonominiai) vartojami aiškinant aprašomų problemų priežastis. 
Taip pat žiūrima, ar rusų, baltarusių ir ukrainiečių etninės grupės ir naujieji 
imigrantai (tarp kurių Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos piliečiai) spaudoje 
aprašomi skirtingai. Lyginama, ar metams bėgant keičiasi ir kaip keičiasi 
diskursas apie rusų etnines ir naujųjų imigrantų grupes, pasitelkiant atlikto 
Lietuvos spaudos tyrimo duomenis (2005–2007).
	 Vadovaujantis prielaida, kad spauda ir televizija yra vienas iš pagrindinių 
šaltinių apie etnines ir kitas mažumų grupes (Hussain 2000) ypač sąlyginai 
homogeniškoje Lietuvos visuomenėje, kuriai būdinga ribota socialinė 
grupių sąveika, šiame straipsnyje pateikiami ir 2012 m. atliktos reprezen-
tatyvios visuomenės nuostatų į tiriamas grupes apklausos duomenys. Pa-
sak sociologo T. Leončiko (2007: 93), vien tik imant užfiksuotas nuostatas 
nesužinosime, kaip žmonės suvokia tam tikrą kategoriją, pagal ką jai priski-
ria konkrečius individus, todėl kai kuriais atvejais galima daryti prielaidą, 
kad nuomonę ar jos kaitą stipriai veikia švietimo ir žiniasklaidos institucijos 
bei žiniasklaidoje pateikiamas informacijos srautas. Tokiu būdu, straipsnyje 
lyginama, ar visuomenės nuostatos iš dalies atspindi Lietuvos žiniasklaidoje 
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konstruojamus įvaizdžius apie ukrainiečių, rusų, baltarusių bei naujųjų 
imigrantų grupes. 
 Reikia pažymėti, kad Lietuvoje, palyginus su kitomis Europos Sąjungos 
(ES) šalimis (ter Wal 2002; van Dijk 1987), spaudos tekstai apie etnines 
grupes ir naujuosius imigrantus tirti menkai. Migrantų (pabėgėlių) 
įvaizdžius spaudoje tyrė Europos pabėgėlių fondas ir Lietuvos vartotojų 
institutas (Vilnius, 2009). Reikia paminėti ir A. Tereškino tyrimą apie imi-
gracijos diskursus didžiausiuose JAV ir Airijos dienraščiuose (Tereškinas 
2009). Tekstus, analizuojančius spaudos turinio tyrimo etnine tematika 
duomenis, taip pat publikavo autorė (Beresnevičiūtė, Frėjutė-Rakauskienė 
2006; Frėjutė-Rakauskienė 2009). Tokiu būdu šis kokybinis spaudos turinio 
tyrimas metodologiškai tęsia vykdomus kokybinius Lietuvos žiniasklaidos 
turinio tyrimus, papildo duomenimis ir leidžia palyginti Lietuvos spau-
doje matomas turinio tendencijas, susijusias su tiriamomis etninėmis ir 
imigrantų grupėmis. 

Teorinė ir metodologinė Lietuvos spaudos kokybinio tyri-
mo apie etnines mažumas (rusus, ukrainiečius, baltarusius) 
ir naujuosius imigrantus prieiga

Trumpas teorinės prieigos, pagrindinių sąvokų ir tiriamų grupių 
apibūdinimas

Tyrimo modelis sukurtas remiantis skirtingų autorių (Bonacich (1972, 1973); 
Horowitz (2001); Hechter (1974, 1978); Allport (1979); Smith (1986, 1991); 
van Dijk (1987, 2000, 2005, 2006); Fredrickson (2003); Balibar (2004); Halll 
(1996); Goldberg (2002); Murray (2002); Bourdieu (1991) ir kt.) teorinėmis 
įžvalgomis, sugrupuotomis į keturias teorines perspektyvas – ekonominę, 
psichologinę, kultūrinę ir politinę, analizuojančias etninių santykių metu 
kylančių etninių konfliktų (įtampų, negatyvių nuostatų, interesų nesuder-
inimo, konfrontacijos) priežastis (Frėjutė-Rakauskienė 2009: 19–29). Tokiu 
būdu šiame tyrime gauti rezultatai lyginami su jau turimais rezultatais, tai 
leidžia matyti tam tikras tendencijas, kaip ir ar kinta spaudos turinyje kons- 
truojami požiūriai į tiriamas etnines ir imigrantų grupes. Reikia pabrėžti, 
kad ankstesniame spaudos tyrime (2005–2007) naudojamas modelis buvo 
sukurtas siekiant nagrinėti ir atskleisti etninio nepakantumo apraiškas bei 
verbalines formas spaudoje, bet šio tyrimo (2011–2012) tikslas spaudoje 
atskleisti tarpetninių santykių turinį, siekiant išryškinti aprašomas prob-
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lemas, kylančias visuomenėje plėtojantis tarpetniniams santykiams bei šių 
problemų priežastis. 
 Pateikiami įvardijami kriterijai, kuriais remiantis spaudoje aprašoma 
problematika, priskiriama prie tam tikros teorinės (ekonominės, 
psichologinės, kultūrinės ir politinės) perspektyvos. Ekonominei teori-
nei perspektyvai priskirti spaudos tekstai, kuriuose aprašomi, įvardijami 
ekonominiai siekiai (išryškinami (ne)sutampantys ekonominiai inter-
esai, tikslai). Etninių santykių metu gali kilti konfliktinės situacijos su 
individu ir įvairiomis visuomenės grupėmis (darbdaviais, darbuotojais, 
klientais). Nepakantumas spaudoje, žvelgiant šiuo aspektu, gali pasireikšti 
etninę grupę ar jai priklausantį asmenį kaltinant apgaule, pasipelnymu, 
kyšininkavimu, įvardijant ją kaip konkurentę darbo rinkoje, samprotaujant 
apie neproporcingą atstovavimą tam tikrose ekonomikos, darbo sferose, 
raginimais neleisti įsitvirtinti tam tikroje vietoje – mieste, regione. 
 Psichologinei teorinei perspektyvai priskirti etninius santykius 
aprašantys tekstai, kuriuose problematika, susijusi su tiriamomis grupėmis, 
yra psichologizuojama (pabrėžiant, gilinantis, aptariant asmenines savybes, 
charakterio bruožus, polinkius). Konfliktiškumas tarp etninių grupių 
šiuo požiūriu matomas individo arba grupės lygmeniu, o nepakantumas 
spaudoje gali pasireikšti minint mažumų grupes ar jai priklausančius as-
menis žeminančiame kontekste, kuriant negatyvų vaizdą, įvardijant etninę, 
imigrantų grupę kaip kriminalinę, priskiriant tam tikrus apibendrintus 
bruožus, savybes visai etninei, religinei, rasinei grupei, neatsižvelgiant į ats- 
kiro asmens ypatumus.
 Kultūrinei teorinei perspektyvai priskirti tekstai, akcentuojantys 
etnokultūrinius, religinius skirtumus, pabrėžiant simbolinę (komunikacinę) 
svarbą. Konfliktas dažniausiai gali kilti tarp etninių grupių su daugumos 
visuomene. Nepakantumas spaudoje gali pasireikšti tvirtinimais apie tam 
tikros etninės grupės ar kultūros atstovų nevisavertiškumą, kaltinimais kal- 
bos nemokėjimu, spaudos, TV, radijo laidų valstybine kalba nevartojimu.
 Politinei perspektyvai priskirti tekstai, kuriuose etninės mažumos ir su 
jomis susijusi problematika aprašoma žvelgiant pro istorinę prizmę arba 
akcentuojant nacionalinę ideologiją ir jos svarbą. Šiuo požiūriu nepakantu-
mas spaudoje gali pasireikšti kvestionuojant visuotinai pripažintus istorijos 
diskriminacijos ir smurto atvejus, pateisinant juos, minint ir prikaišiojant 
tam tikrų etninių grupių istorinius nusikaltimus, samprotaujant apie 
neproporcingą vienos ar kitos grupės materialinę gerovę, atstovavimą 
valdžios institucijose, spaudoje ir kitur, turint tikslą diskredituoti dėl 
etninių ar religinių grupių ryšių su valstybės ar užsienio politinėmis ir 
valstybinėmis struktūromis.
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 Svarbu pažymėti, kodėl Lietuvos spaudos tyrime yra pasirinktos analizuoti 
tik trys etninės grupės (rusai, baltarusiai ir ukrainiečiai) ir naujųjų imigrantų 
grupės. Šis tyrimas yra mokslininkų iniciatyva parengto projekto „Sociali- 
niai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus 
ES nare“ dalis. Šiame projekte siekiama palyginti etninių mažumų ir naujųjų 
imigrantų, atvykusių į Lietuvą jai tapus ES nare, socialinę situaciją, taip pat 
analizuojami socialiniai iššūkiai, su kuriais šios grupės susiduria. Statistiškai 
daugiausia į Lietuvą po 2004  m. atvyko Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos 
piliečių, todėl atitinkamai buvo pasirinkta palyginti Lietuvoje gyvenančias 
rusų, baltarusių bei ukrainiečių etnines mažumų grupes ir minėtų naujųjų 
imigrantų grupes. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į „naujųjų imigrantų“ 
sąvoką, kadangi šio tyrimo, kaip ir minėto projekto kontekste, ji vartojama 
apibūdinti imigrantus, į Lietuvą atvykusius po 2004 m.

Kokybinio tyrimo metodologija

Šio kokybinio spaudos tyrimo duomenys apima 2011 m. rugsėjo–2012 m. 
vasario laikotarpį. Tekstai Lietuvos spaudos tyrimui apie etnines mažumas 
(rusus, baltarusius, ukrainiečius) ir naujuosius imigrantus atrinkti ir su-
kaupti naudojantis interneto monitoringo sistema „NewsPoint“. Ši sis-
tema suteikia prieigą prie daugybės interneto šaltinių ne tik naujienų 
srityje interneto dienraščiuose, bet ir įvairiuose kituose tinklaraščiuose 
(voruta.lt, vtv.lt, slaptai.lt, valstybes-zinios.lt, vst.lt ir kt.). Buvo peržiūrėtos 
pagrindinių (nacionalinių ir regioninių) dienraščių elektroninės versijos 
(rytas.lt, lzinios.lt, kaunodiena.lt, klaipeda.diena.lt, respublika.lt, veidas.lt, 
alytausnaujienos.lt, anyksta.lt, gargždai.lt, jonava.lt, jurbarkosviesa.lt, rin-
ka.lt, lrt.lt, sekunde.lt, 15min.lt, sirvinta.net, suduvosgidas.lt, tauragiskis.lt, 
ukiozinios.lt, utenoszinios.lt, valstietis.lt, tzinios.lt, vakarai.lt ir daugelis 
kitų), taip pat interneto dienraščiai (pvz. Bernardinai, Balsas, Alfa, Delfi). 
 Skelbti tekstai buvo atrenkami pagal raktinį žodį  – etnonimą (minimus 
etninės grupės (rusai, baltarusiai ir ukrainiečiai), taip pat įvairių migrantų grupių 
(pabėgėliai, imigrantai, kt.) pavadinimus. Paminėtina, kad į tyrimą nepateko 
pasikartojantys tekstai. Siekiant gauti kokybinių tyrimo duomenų, buvo atrink-
ti straipsniai ar žinutės, kuriose išsakomi požiūriai arba nuomonės į tiriamas 
grupes arba su minėtomis grupėmis susijusios problemos. Tokių straipsnių, 
žinučių autoriai paprastai yra atskiri asmenys, informacijos agentūros, laikraščių, 
tinklalapių redakcijos, skaitytojai, tam tikrų valstybės institucijų atstovai. Į koky-
binio spaudos turinio tyrimo imtį pateko 219 straipsnių (tekstų).
 Tyrimui taikytas kokybinis turinio analizės metodas. Analizuojant teks- 
tus, išskirtos pagrindinės įvardijamos problemos: jų lygmuo (lokalus, re-
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gioninis, nacionalinis, globalus); priežastingumas (pateikiami argumentai, 
aiškinantys problemų atsiradimo priežastis, prielaidas, kilmę); tą problemą 
sukeliantys asmenys, institucijos (etninės mažumos, imigrantai, Lietuvos 
visuomenė ar valstybė, kt.); problemų sprendėjai; sprendimo būdai. Taip 
pat išskiriamos problemą sudarančios pagrindinės ir šalutinės temos, teks- 
te vartojami raktažodžiai. 
 Straipsnyje pasirinkta vartoti „spaudos“ sąvoka, kuri skirtingai nuo 
„žiniasklaidos“ sąvokos, neapima įvairių naujienų transliavimo priemonių, 
tokių, kaip radijas ir televizija, o kalba apie tekstinį turinį, nežiūrint į tai, kad 
tiriami ne spausdintiniai tekstai, bet publikuoti elektronine forma internete.

Lietuvos spauda apie etnines mažumas ir naujuosius
imigrantus

Pagrindinė problematika, siejama su etninėmis ir imigrantų 
grupėmis

Kokybinė turinio tyrimo analizės metodologija padėjo atskleisti interneto 
dienraščiuose ir tinklalapiuose skelbtuose tekstuose su rusų, baltarusių 
bei ukrainiečių etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėmis siejamą ir 
sąlyginai įvardytą problematiką (1 lentelė).
 Problematika, siejama su tam tikromis etninėmis arba naujųjų imigrantų 
grupėmis, t. y. „Statistika“, „Nepakantumo apraiškos“ atsižvelgiant į straips- 
niuose įvardijamus argumentus, paaiškinančius problemų atsiradimo 
priežastis, neatitinka nė vienos teorinės perspektyvos aspektų, nes šią 
problematiką sudaranti tematika įtraukia aprašomas įvairias nepakan-
tumo formas – rasizmą, netoleranciją, rusofobiją arba įvairią imigracijos 
statistiką Lietuvoje. Taip pat ne visi straipsniai, analizuojami tyrime, yra 
aprašomi. Į tyrimą nepateko išskirta problematika, kurią sudarė vienas, du 
ar trys straipsniai (žr. „Kita problematika“ 1 lentelėje).
	 Ne visą problematiką, atsižvelgiant į argumentaciją išskiriamų problemų 
priežastingumui paaiškinti, pavyko suskirstyti į minėtas teorines per-
spektyvas – pasitaikė ir sąlyginai pavadintų „mišrių atvejų“, kai pastebimas 
problemas galima priskirti kelioms teorinėms perspektyvoms. Šie atve-
jai iš dalies parodo, kad tekstų, straipsnių autoriai konstruoja pateikiamą 
problemą ne vienpusiškai, o įvairiai argumentuodami, įvardydami keletą 
straipsnio problematikos aspektų. 
 Straipsnių apie baltarusius, kaip ir ukrainiečius, palyginus su straip-
sniais apie rusų etninę grupę, nedaug. Apie baltarusius rasti tik 7 straip-
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sniai, apie ukrainiečius – 8 straipsniai, o apie rusus tiriamuoju laikotarpiu 
rastas 121 straipsnis įvairia problematika. Taip pat rasti 83 straipsniai, ku-
riuose rašoma apie imigrantų (kartu ir apie naujųjų imigrantų (Rusijos, 
Baltarusijos bei Ukrainos piliečių) grupes (1 lentelė).

1 lentelė. Lietuvos spaudoje su rusų, baltarusių, ukrainiečių ir imigrantų grupėmis siejama 
problematika

Etninės ir imigrantų 
grupės

Problematika (atsižvelgiant į ekonominę, politinę, 
psichologinę ir kultūrinę teorines perspektyvas) 
spaudoje siejama su etninėmis ir imigrantų grupėmis

Straipsnių 
skaičius 
(vnt.)

Rusai

Mažumų švietimas 20

Mažumų bendruomenės 19

Kultūrinis mažumų paveldas 18

Istorinių, sovietinių įvykių, nusikaltimų interpretacija 12

Referendumas Latvijoje 12

Rusų kalba 10

Lietuvių kalbos problemos 8

Mažumos politikoje 7

Diplomatiniai santykiai 4

Visagino aktualijos 4

Kita problematika 7

Ukrainiečiai

Kultūrinis mažumų paveldas 4

Kita problematika 4

Baltarusiai

Parama Baltarusijos opozicijai 4

Kita problematika 3

Naujieji imigrantai ir 
kitos imigrantų grupės 

Darbo rinka 19

Statistika 12

Neteisėtas sienos kirtimas* 11

Nepakantumo apraiškos 11

Nusikaltimai ir neteisėta veikla 10

Integracijos problemos 8

Kita problematika 12

Šaltinis. Kokybinė Lietuvos spaudos turinio analizė (2011 m. rugsėjis–2012 m. vasaris).
*Nors „Nusikaltimų ir neteisėtos veiklos“ problematika apima ir išskirtą „Neteisėto sienos kirtimo“ 
problematiką, atsižvelgiant į straipsnių apie neteisėtą sienos kirtimą gausą spaudoje kalbant apie imig-
rantus, „Neteisėtos sienos kirtimo“ problematika šiame tyrime išskirta kaip atskira kategorija.
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Rusų atvejis 

2011–2012 m. Lietuvos spaudos tyrimo, panašiai kaip ir ankstesnio, 2005–
2007  m., tyrimo duomenimis, rusų etninė grupė siejama su „Mažumų 
švietimo“, „Istorinių, sovietinių įvykių, nusikaltimų interpretacijos“, 
„Lietuvių kalbos problemų“, „Mažumų bendruomenių“ ir kt. problematika 
(1 lentelė). 2011–2012  m. Lietuvos spaudoje nėra pastebėta tokia buvusi 
problematika, kaip „Pilietybės klausimai“, „Riaušių Estijoje“ problematika, 
kita vertus, atsirado nauja problematika, savo turiniu panaši į minėtąsias – 
tai „Referendumas Latvijoje“, kadangi aptaria referendumo dėl dvikalbystės 
Latvijoje tikimybę Lietuvoje ir „Visagino aktualijos“, kadangi rašo apie 
planuojamą statyti naują atominę elektrinę Visagine. Problematika apie 
referendumą Latvijoje išimtinai aprašoma vartojant politinius problemos 
priežastingumo argumentus (1 priedas). Įdomu pastebėti, kad rašant apie 
modeliuojamą galimą įvykti panašią situaciją Lietuvoje, greičiau kalbama 
apie lenkų nei apie rusų etninę grupę, galinčią kelti panašius reikalavimus. 
Tai parodo ir dažniausiai straipsniuose įvardijami kaltininkai  – Lietuvos 
lenkai arba jiems atstovaujantys (Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) ir 
jos lyderio veikla; buvusių TSKP istorikų išugdyti politologai, kurie taiks-
tosi su pietryčių Lietuvos atvira polonizacija; Lenkija ir jos politika Lietu-
vos lenkų atžvilgiu). Taip pat straipsniuose akcentuojama ne pačių Latvijos 
rusakalbių įtaka pateikiant šiuos reikalavimus, bet Rusijos, „Kremliaus“ 
įtaka inicijuojant referendumą, t.  y. problema aprašoma ne kaip vietinė 
(lokali), bet tarpvalstybiniame kontekste. Straipsniuose kaltinama Rusija, 
Rusijai lojalūs asmenys (Kremliaus politinė akcija; Rusijos politika ir inter-
esai Baltijos valstybėse; Rusija, kuri „kerta langą į Europą“ Latvijoje). Taigi, 
pagrindiniai politiniai problemos priežastingumo argumentai – pilietinis 
ir politinis etninių mažumų (greičiau lenkų nei rusų) nelojalumas Lietu-
vai, taip pat prieštaravimas nacionalinei, tautinei valstybės ideologijai 
ar tikslams. Politinius priežastingumo argumentus atspindi ir raktiniai 
žodžiai, dažnai aptinkami straipsniuose: dezintegracija, antivalstybinė veik-
la, valstybės skaldymas, polonizacija, teritorinis vientisumas, nacionalinė 
integracijos politika, nacionalinis susiskaldymas. Pagrindiniai šių straipsnių 
autoriai  – politikos apžvalgininkai, ekspertai. „Visagino aktualijų“ prob-
lematikai priskirti tik keturi straipsniai, pateikiami naudojant politinius, 
ekonominius ir sumišusius politinius, ekonominius ir kultūrinius prob-
lemos priežastingumo aiškinimo argumentus (1 priedas). Ekonominiai 
argumentai siejami su ekonomikos pakilimu japonams pastačius naująją 
elektrinę Visagine, taip pat su elektrinę palikusių ir galimai sutartis su anks- 
tesniais darbdaviais pažeidusių ir vėl įsidarbinusių darbuotojų, vadovų ir 
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aukštų valdininkų, prižiūrėjusių šią sritį, aferomis ir tokiu būdu valstybei 
patirtais nuostoliais. Politiniai argumentai siejami su debatais apie Balti-
jos atominės elektrinės statybą Baltarusijoje ir esą apie stereotipą, kad rusų 
reaktoriai yra blogi. O kultūriniai motyvai atsispindi straipsniuose, kuriuo- 
se kalbama apie Visagino miesto planus ir esamą padėtį – apie Visagino 
mieste gyvenančias etnines mažumas, jų propaguojamą kultūrą. Kita ver-
tus, rašoma ir apie miesto infrastruktūros, socialines problemas. 
 „Mažumų bendruomenių“ ir „Kultūrinio mažumų paveldo“ problema-
tikai priskirtuose straipsniuose daugiausia rašoma remiantis kultūrinei te-
orinei perspektyvai būdingais argumentais – rašoma apie su rusų kultūra 
susijusius renginius, įvairius festivalius, apie rusų kilmės atlikėjus (romansų 
atlikėją) Lietuvoje (1 priedas). „Mažumų bendruomenių“ problema-
tikoje straipsniuose daugiausia kalbama apie Lietuvoje įvairiuose mies- 
tuose gyvenančią rusų bendruomenę (Mažeikiai, Marijampolė, Tauragė, 
Klaipėda, Vilnius), šiai bendruomenei skirtą kultūrinę veiklą, jų nevyriau- 
sybines organizacijas, naujai atidarytus kultūros namus. Rašoma apie 
stačiatikių šv.  Kalėdų šventimą, rusų kilmės solistų, atlikėjų, skulptorių, 
dizainerių meninę ir kultūrinę veiklą. Reikia pabrėžti, kad, skirtingai nuo 
ankstesnio 2005–2007  m. tyrimo, šioje problematikoje daugiau rašoma 
apie rusų bendruomenę, gyvenančią Lietuvoje, nors beveik vien tik apie jų 
propaguojamą kultūrą. Dar viena, labiau 2011–2012 m. spaudoje eskaluo-
jama problematika, siejama su rusų etnine grupe Lietuvoje – tai „Lietuvių 
kalbos problemos“. Ši problematika straipsniuose pristatoma remiantis 
politiniais, kultūriniais arba sumišusiais politiniais ir kultūriniais argumen-
tais (1 priedas). Pagrindiniai kultūriniai argumentai išreikšti kaltinimais 
rusams spaudoje dėl kalbos nemokėjimo ir nevartojimo, ypač valstybinėse 
institucijose (aprašomi atvejai „Lietuvos geležinkeliuose“, kai darbuotojai 
nekalba valstybine kalba, teismas vykęs rusų kalba, taip pat akcentuojama, 
kad su Lietuvos vėliava plaukiojančiuose laivuose nekalbama valstybine 
kalba). Politiniai argumentai susiję su neproporcingu atstovavimu vienai 
ar kitai etninei grupei valdžios institucijose, kai kalbama apie Vilniaus 
savivaldybės ir Žemės ūkio ministerijos konkursus tam tikroms darbo vi-
etoms užimti, reikalaujant darbuotojui mokėti rusų kalbą. Šiuos politinius 
ir kultūrinius argumentus sustiprina ir straipsniuose įvardyti šių problemų 
kaltininkai – Lietuvos piliečiai tautinių mažumų atstovai, kurie neišmoksta 
valstybinės kalbos; nevartojantys valstybinės kalbos darbuotojai; buvęs Seimo 
narys ir europarlamentaras, kuris dirbdamas Seimo nariu ir Europos par-
lamente vis dar nemoka gerai lietuviškai; su Lietuvos vėliava plaukiojančių 
laivų kapitonai, vadovybė, kuri pati neretai yra rusų kilmės ir nemoka 
valstybinės kalbos; Vilniaus meras, kuris kaltinamas Vilniuje norįs įteisinti 
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trikalbystę; teisėja per teismo posėdį kalbėjusi rusų kalba; Žemės ūkio minis-
terija priimant į darbą reikalaujanti iš darbuotojų mokėti rusų kalbą. Kita, 
naujai 2011–2012  m. atsiradusi problematika  – „Rusų kalba“ aprašoma 
pateikiant ne tik kultūrinius, kai pristatomi renginiai, susiję su rusų kalba 
(rusų kalbos olimpiada; dainos rusų kalba versija; tradicinės kalbų savaitės 
renginiai; Europos kalbų dienos; rusų kalbos mokymo programa), bet ir 
ekonominius argumentus, išsakančius rusų kalbos poreikį darbo rinkoje ir 
padedančios gauti geresnes pajamas (1 priedas). 
 Nežiūrint į tai, kad 2011–2012 m., daugiau kalbama apie problematiką, 
susijusią su Lietuvoje gyvenančiais rusais, grėsmės aspektas, kaip ir anks-
tesniais metais, daugiau susijęs su Rusija ir jos vykdoma politika Baltijos 
šalyse, o ne su rusų etninės mažumos atstovais. Iš dalies panašios tendenci-
jos atsispindi ir Lietuvos gyventojų nuostatose į rusų etninę grupę. Lietuvos 
socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu 2012  m. at-
liktos visuomenės nuostatų apklausos2 duomenimis, palankiausiai Lietuvos 
gyventojai nusiteikę tradicinių tiriamų etninių grupių atžvilgiu (baltarusiai, 
rusai, ukrainiečiai). Matuojant gyventojų socialinę distanciją ir atsakant į 
klausimą, su kuo respondentai norėtų ar nenorėtų gyventi kaimynystėje, 
priimtiniausi kaimynai yra ukrainiečiai, rusai ir baltarusiai. Šių grupių kai-
mynystėje nenorėtų gyventi tik 4–5 proc. Lietuvos gyventojų (2 pav. leidinio 
priede). Taip pat gyventojai mano, kad per pastaruosius penkerius metus 
jų nuomonė apie rusų etninę grupę pagerėjo 45 proc., ukrainiečių etninę 
grupę – 44 proc. ir baltarusių etninę grupę – 44 proc. (1 pav. leidinio prie-
de). Tokia nuomonė gali būti sąlygota informacinio srauto, kadangi ukrai-
niečiai ir baltarusiai tiriamoje spaudoje matomi kaip naujieji imigrantai, 
o ne etninės mažumos atstovai. Ir ukrainiečių, ir baltarusių atveju, mažai 
kalbama apie vietinę, Lietuvoje gyvenančią, bendruomenę ir jai aktualias 
problemas. Baltarusiai dažniausiai minimi kalbant apie „Paramą Baltarusi-
jos opozicijai“. Taigi, vyrauja ne tematika, susijusi su Lietuvoje gyvenančiais 
baltarusiais, o rašoma apie tarpvalstybinius Lietuvos ir Baltarusijos santy-
kius ir tai grindžiama politiniais argumentais – kvestionuojama antidemo-
kratinė ir prorusiška A. Lukašenkos režimo ideologija, taip pat kaltinama 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, išdavusi Baltarusijos valdžios 
opozicionieriaus ir jo vadovaujamos organizacijos sąskaitas A. Lukašenkos 
vadovaujamai Baltarusijai (2 priedas). Minint ukrainiečių etninę grupę 
daugiausia rašoma apie „Kultūrinį mažumų paveldą“ (anonsuojamos Vil-
niuje rengiamos Ukrainos kino dienos, rašoma apie Vilniuje atidengiamą 

2 2012 m. reprezentatyvią apklausą vykdė UAB „Baltijos tyrimai“. Apklausta 1000 15–74 
metų respondentų. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr.  MIP-
029/2011).
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paminklą T.  Ševčenkai, taip pat rašoma apie ukrainiečių kilmės aktorės 
T.  Liutajevos vaidmenį filme „Tadas Blinda. Pradžia“) (3 priedas). Tokiu 
būdu, galima sakyti, formuojamas „gerai integruotos“ ukrainiečių ir balta-
rusių etninės mažumos, nekeliančios jokių etninių aspiracijų, įvaizdis. 
 Nors straipsnių apie rusų etninę grupę daugiau ir spaudoje aprašoma 
problematika įvairesnė, ji gana ribota (vietinė bendruomenė ir jų proble-
mos matomos daugiausia švietimo, kultūriniame ir lietuvių kalbos (ne)var-
tojimo kontekste). Kita problematika daugiausia siejasi su istoriniu Antrojo 
pasaulinio karo periodo kontekstu ir Lietuvos bei Rusijos tarpvalstybiniais 
santykiais. 
 Reikia pabrėžti, kad 2011–2012 m. skiriasi dažniausia su rusais Lietu-
vos spaudoje siejamos „Mažumų švietimo“ problematikos (1 lentelė) tema-
tika. 2005–2007  m. ji buvo siejama vien tik su įkurtų nelegalių aukštųjų 
mokyklų vadovais ir šių mokyklų studentais, o 2011–2012  m. kalbama 
apie Lietuvos Švietimo reformą ir mokyklas tautinių mažumų dėstomąja 
kalba, rusų tautybės mokinius ir rusų bendruomenės bei organizacijų 
prieštaravimą mažinti rusų kalbos vartojimą pamokose ir lietuvių kalbos 
brandos egzamino sulyginimą. Kita vertus, šios problematikos tematika 
apie mokyklų reorganizaciją ir spaudoje išsakomi rusų etninės mažumos 
interesai sutampa su lenkų etninės mažumos interesais ir neretai siejama 
ne vien tik su rusų, bet ir su lenkų etnine grupe, lenkų politikų interesais. 
Šioje problematikoje pristatomi sumišę ekonominiai, politiniai, ekono-
miniai ir politiniai bei kultūrinei teorinėms perspektyvoms priskiriami 
priežastingumo aiškinimo argumentai (1 priedas). 
 Ekonominiais argumentais iš vienos pusės palaikoma naujoji Švietimo 
reforma sakant, kad ekonomiškai neracionalu išlaikyti mokyklas (tarp 
kurių ir mokyklos su dėstomąja rusų kalba), iš kitos pusės sakoma, kad 
sumažėjus klasėms, finansiškai nukentės mokytojai, daugelis neteks darbo, 
kaimo vaikams bus nepatogus mokyklos pasiekimas, taip pat išnaikinus 
mokyklas (ypač kaimo vietovėse) bus naikinamas ir bendruomenės akty-
vumas, nes mokyklos tampa savotiškais kultūriniais centrais. Ekonominiais 
argumentais kalbama ir apie Klaipėdos vidurinių mokyklų renovaciją (tarp 
kurių ir mokykla rusų dėstomąja kalba), ir pinigų paieškas vidaus apdai-
lai, kadangi tokių lėšų energijos taupymo projektuose nenumatyta. Taip 
pat kaltinama Klaipėdos miesto Taryba, vykdanti neekonomišką mokyklų 
pertvarkymą Klaipėdos mieste ir paliekanti net du pastatus A.  Rubliovo 
mokyklai, kurių išlaikymas brangiai kainuoja.
 Kartu su ekonominiais pateikiami ir politiniai argumentai. Pavyzdžiui, 
piktinamasi Vilniaus Antakalnio mokyklos atveju, kad norint, kaip vienin-
telei lietuviškai mokyklai šiame rajone, tapti gimnazija, tam priešinasi rusų 
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ir lenkų gimnazijos, nesijungiančios su A. Vivulskio pagrindine mokykla 
ir neatlaisvinančios perpildytai lietuviškai gimnazijai patalpų. Šiuo atveju 
kaltinama politinė partija LLRA, kuri nepaklūsta mokyklų tinklo per- 
tvarkos planui Vilniaus mieste ir daro nuolaidas tautinėms mažumoms, 
nežiūrint tokių nuolaidų neekonomiškumo. Taigi, vartojami politinio 
nelojalumo argumentai. Taip pat politinis aspektas matomas ir straips- 
niuose apie švietimo problematiką, kur akcentuojami Rusijos federacijos 
bandymai daryti įtaką švietimo klausimams Lietuvoje  – pirmuoju atveju 
aprašomas organizuotas vaizdo tiltas Vilnius–Maskva, kuriame dalyvavo 
Lietuvos rusų visuomeninių organizacijų ir Rusijos įstaigų, kuruojančių 
darbą su tautiečiais užsienyje, atstovai. Sakoma, kad rusų bendruomenės 
atstovai Lietuvoje išreiškė pasipiktinimą Rusijos federacijai, kad ši neski-
ria pakankamai dėmesio savo tėvynainių problemoms (ypač švietimo, 
kalbos statuso). Vartojant politinio nelojalumo argumentus, aprašoma, 
kaip Rusijos prezidentas Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos 
pirmininkei įteikė apdovanojimą, taip pat kitame straipsnyje atsiklausia-
ma Klaipėdos pagrindinės mokyklos mokytojos ekspertės ir Lietuvos rusų 
mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkės nuomonės apie neseniai priim-
tas Švietimo įstatymo nuostatas dėl valstybinės kalbos mokymo stiprinimo 
mokyklose rusų ir lenkų dėstomąja kalba. Taip pat aprašomas susitikimas 
su Rusų mokyklų Lietuvoje moksleiviais bei jų mokytojais Rusijos amba-
sadoje ir pateikiama išsakyta Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos 
pirmininkės nuomonė, kad Lietuvoje pradėta įgyvendinti švietimo reforma, 
iš vaikų palaipsniui atimama galimybė mokytis gimtąja kalba. Dėl politinio 
nelojalumo kaltinama Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) partija, 
kuri, siekdama pelnyti tautinių mažumų palankumą ateinančiuose Seimo 
rinkimuose 2012 m., į programą įtraukė nuostatą, kad lietuvių kalbos bran-
dos egzaminas mokykloms tautinių mažumų dėstomosiomis kalbomis bus 
suvienodintas tik 2016–2018 m. ir dar 5 proc. padidinti mokinių krepšelio 
lėšas mokykloms tautinių mažumų kalba ir mokykloms, kuriose mokoma 
keliomis kalbomis. Politiniais ir ekonominiais argumentais (dėl nelojalumo 
ir nuostolio Lietuvos valstybei) kalbama ir apie Visagino tautinių mažumų 
mokyklų abiturientus, kurie po IAE uždarymo išvyksta studijuoti į Rytų 
Europos aukštąsias mokyklas. 
 Kultūrinių argumentų (kai akcentuojama rusų kultūra, jos ypatumai) 
šioje problematikoje mažiausia – viename straipsnyje nupasakojamas rusų 
mokyklas baigusių mokinių susitikimas Šiauliuose, taip pat atnaujinto ant- 
rojo vadovėlio apie rusų istoriją ir kultūrą „Svečia goriačiaja“ pristatymą; 
rašoma apie lituanistų, polonistų ir rusistų mokytojų mokymus Vilniaus ir 
Kauno universitetuose. 
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 „Istorinių, sovietinių įvykių, nusikaltimų interpretacijos“ problematika, 
kaip ir 2005–2007 m., politizuojama, minima interpretuojant Sovietų Sąjungos 
(tapatinama su Rusija) istorinius nusikaltimus (piktinamasi iškraipoma 
istorinių įvykių (Sovietų Sąjungos komunistinio režimo padarinių) inter-
pretacija) (1 priedas). Problematikos tematika dažniausiai susijusi su Ant- 
ruoju pasauliniu karu. Politiniai argumentai čia gali būti siejami su skirtinga 
Antrojo pasaulinio karo istorijos bei šio įvykio sukeltų padarinių Lietuvai ir 
jos žmonėms interpretacijomis. Rašoma ne vietinių rusų bendruomenių, o 
konfrontacijos tarp Lietuvos ir Rusijos santykių lygmeniu. Pavyzdžiui, kal- 
bama apie Lietuvos URM Rusijos ambasadai įteiktą notą dėl Rusijos URM 
paskelbto dokumento, esą Lietuva, Latvija ir Estija prieš Antrąjį pasaulinį 
karą bendradarbiavo su nacistine Vokietija ir nesilaikė dvišalių susitarimų 
su Sovietų Sąjunga. Taip pat rašoma apie KGB dokumentų viešinimą ir nuo 
2011  m. gegužės  11  d. naujojoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimų centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbtų apie 70 
KGB vadovų bei pavaduotojų biografijų. Straipsniuose kaltinimus Rusijos 
informacinei politikai interpretuojant Antrojo pasaulinio karo įvykius (jos 
skleidžiamai dezinformacijai istorijos požiūriu) Baltijos valstybėse atspindi 
ir tekstuose įvardijami problemos priežastingumo kaltininkai: Rusija ir rusai, 
Rusijos URM, Stalinas, taip pat ir raktiniai žodžiai: homo sovieticus, kolabo-
rantai, prostalinistinės idėjos. 
 Negalime teigti, kad, skirtingai nuo 2005–2007 m., Lietuvos rusai, 2011–
2012 m. spaudoje pradėti matyti kaip politiškai aktyvi etninė grupė, kadangi 
„Mažumų politikos“ problematikoje tematiškai trijuose iš septynių straipsnių 
kalbama apie Rusijos federacijos rinkimus į Rusijos dūmą ir pranešama, kaip, 
už kokias partijas balsuoja Lietuvoje gyvenantys Rusijos piliečiai. Rinkimai 
Rusijoje ir akcentavimas, kad Lietuvoje gyvenantys Rusijos piliečiai (beje, 
pasitaikė, kad straipsniuose, neskiriama, ar tai Rusijos piliečiai, gyvenantys 
Lietuvoje ir turintys teisę balsuoti Rusijos federacijos rengiamuose rinkimuo- 
se, ar rusų kilmės Lietuvos piliečiai) daugiausia balsuoja už komunistų partiją 
ir „Vieningąją Rusiją“, nurodo į politinius argumentus apie etninių mažumų, 
gyvenančių Lietuvoje, politinį nelojalumą (1 priedas). Kitose temose kalbama 
apie Lietuvoje 2012 m. vyksiančius Seimo rinkimus ir juose dalyvausiančias 
„rusiškąsias“ partijas arba rusų kilmės verslininkus ir koaliciją tarp rusų ir 
lenkų politinių partijų, rusų ir lenkų kilmės politikus Lietuvoje, taip pat remia-
masi į etninių mažumų politikų politinio nelojalumo Lietuvai argumentus. 
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Naujųjų imigrantų atvejis

Dažniausiai Lietuvos spaudoje naujieji imigrantai siejami su darbo rinkos 
problematika ir tematika. Daugiausia rašoma apie Baltarusijos, Rusi-
jos, Ukrainos piliečius, spaudoje vartojama ir abstrakti sąvoka „darbuo-
tojai“ arba „nelegalai iš trečiųjų šalių“, taip pat rašoma ir apie Vokietijos, 
Prancūzijos piliečius, Taivanio gyventojus, minima tailandietė, indas ir tur-
kas, Pakistano piliečiai bei užsieniečiai apskritai, straipsniuose neįvardijant 
konkrečios imigranto pilietybės ar tautybės, o pasitelkiant tokias kategori-
jas, kaip „vairuotojai“, „užsieniečiai“, darbo jėga“, „ES šalių ir kitų užsienio 
valstybių piliečiai“. 
 2005–2007  m. tyrimo duomenimis, pagrindinės imigrantų kategori-
jos, aptariamos spaudoje,  – pabėgėliai, gyvenantys Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Užsieniečių registracijos centre (URC): čečėnai ir prieglobsčio prašytojai 
iš Afrikos šalių, pabėgėliai, dalyvaujantys socialinės integracijos programo-
je bei darbo imigrantai (daugiausia Baltarusijos piliečiai). Su minėtomis 
kategorijomis susijusi ir spaudoje akcentuojama tematika bei pateikiami 
problematikos aiškinimo argumentai  – pastebimas vyraujantis kultūrinis 
akcentas ,,imigracijos“ problematikoje. Pavyzdžiui, tvirtinama apie 
pabėgėlių (daugiausia čečėnų) moralinių normų nesutapimą su 
krikščioniškosiomis ir kuriamas negatyvus vaizdinys, kaltinant nenoru, 
nesugebėjimu integruotis, uždarumu ar nusikalstama veikla, taip pat ka-
lbos nemokėjimu ir dėl to kylančių konfliktų ne tik tarp pačių pabėgėlių, bet 
ir su vietiniais gyventojais. Straipsniuose taip pat kritikuojamos socialinių 
integracijos programų neefektyvumas Vakarų Europoje, ekonominių 
imigrantų adaptacijos strategijos nebuvimas Lietuvoje. Spaudoje ku-
riamas negatyvus įvaizdis, „piešiant“ imigrantų grupę kaip konkurentę 
darbo rinkoje, kaltinant ją pelnymusi iš valstybės remiamų integracinių 
programų, suteikiančių pabėgėliams išlaikymą, taip pat raginant neleisti 
įsitvirtinti mieste arba regione. Spaudoje išryškinami psichologiniai prob-
lematikos priežastingumo aiškinimo argumentai, nukreipti prieš čečėnų 
etninę grupę – šios etninės grupės savybių (nepatikimumas, agresyvumas, 
nepareigingumas, tinginystė, veltėdžiavimas, melagystės ir net agresyvu-
mas, karingumas) apibendrinimas ir priskyrimas visai grupei ar jai prik-
lausantiems asmenims, tų savybių lyginimas su kitų etninių grupių (taip 
pat ir lietuvių) savybėmis. 
 2011–2012 m. spaudoje daugiausia dėmesio skiriama darbo imigrantams 
(dažniausiai Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos piliečiams) ir pabėgėliams, 
nelegaliai kirtusiems valstybės sieną (čečėnams ir ypač gruzinų etninėms 
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grupėms). Akcentuotina, kad skirtingai nuo rusų etninės grupės, baltarusių 
ir ukrainiečių etninė grupė Lietuvos spaudoje yra labiau matoma kaip nau-
jieji imigrantai (Baltarusijos ir Ukrainos piliečiai), nes 2011–2012 m. apie 
šias grupes rašoma nedaug, jos siejamos tik su keletu išskirtų problemų (1 
lentelė). 
 Taigi, mažiau, bet rašoma apie gyvenančiuosius URC (čečėnų etninė 
grupė, Gruzijos piliečiai, prieglobsčio prašytojai iš Afrikos, Azijos šalių) 
ir pabėgėlius, dalyvaujančius socialinės integracijos programoje. Šias kate-
gorijas 2011–2012 m. spaudoje atitinka ir dažniausiai spaudoje aptinkama 
problematika „Darbo rinka“ (1 lentelė), daug kalbama ir apie nelegalią bei 
neteisėtą imigrantų veiklą. „Darbo rinkos“ problematikos tematika yra dau-
giausiai matoma ekonominiu teoriniu aspektu. Taip pat šios problematikos 
ar tematikos priežastingumo argumentai susiję ne tik su ekonominiais bei 
politiniais, bet ir kultūriniais, taip pat ir sumišusiais aspektais: ekonomi- 
niais-politiniais, ekonominiais-kultūriniais bei ekonominiais-politiniais-
kultūriniais (4 priedas). Ekonominiai argumentai susiję su konkurencija 
Lietuvos darbo rinkoje, su darbuotojais (daugiausia minimi vairuotojai, 
taip pat statybininkai iš Pakistano) iš trečiųjų šalių (Rusijos, Baltarusi-
jos ir Ukrainos piliečiais). Rašoma, kad valstybė nesirūpina darbuotojų 
perkvalifikavimu, o Lietuvos darbdaviai siekia tiktai ekonominės nau-
dos sau  – atsivežti pigesnės darbo jėgos iš trečiųjų šalių, nemokant gero 
atlyginimo Lietuvoje esantiems darbuotojams. Ne visuose straipsniuose 
įvardijami problemos kaltininkai, bet kai kuriuose kaltininkais įvardijami 
patys darbdaviai, bandant priešinti didelį Lietuvos piliečių bedarbių skaičių 
ir darbdavių norą įdarbinti darbuotojus iš trečiųjų šalių, taip pat kaltinama 
Lietuvos valstybė ir dabartinė valdžios politika, kuri veda prie migracijos 
skatinimo. Kita vertus, pristatoma ir verslo, verslininkų bei darbdavių po-
zicija sudaryti atvykusiems asmenims kuo palankesnes galimybes naudotis 
viešosiomis ir privačiomis paslaugomis. Taip pat rašoma, kad Lietuva nėra 
labai patraukli šalis ekonominio arba geresnio uždarbio ieškantiems mi-
grantams, kadangi kaltinama nepakanti Lietuvos visuomenė tai grindžiant 
tyrimo apie nepakantumą Lietuvos visuomenėje duomenimis. Ekonominėje 
perspektyvoje taip pat pristatoma problema, su kuria, manoma, susidurs 
daugelis išsivysčiusių pasaulio valstybių ir kuri palies taip pat ir Lietuvą – 
tai darbingo amžiaus žmonių mažėjimas ir senėjimas, esą turėsiantis nei-
giamos įtakos šalių socialinės apsaugos sistemos stabilumui.
 Politiniais argumentais ginama verslininkų pozicija, kadangi rašoma, 
jog nelegalaus darbo draudimo įstatymo projekte numatytos nuostatos esą 
nelegaliai dirbančius Lietuvos piliečius prilygina imigrantams iš trečiųjų 
šalių ir apsunkina verslininkų darbą. Ir tik keliuose straipsniuose, kur kri-
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tikuojamas Užsieniečių teisinės padėties įstatymas, vartojami ir kultūriniai 
argumentai, nes manoma, kad atsiras trečiųjų šalių piliečių darbo rinka, 
o Lietuvos valstybė neturi integracijos gairių. Taip pat kalbama ir apie 
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kurių nepriėmė Lietuva 
ir iš Europos Komisijos sulaukė įspėjimų. Lietuvos spaudoje šia tematika 
tirtuose straipsniuose įvardijami kaltinimai Seimui, įstatymų leidėjams, 
kadangi netinkamai perkelta direktyva susijusi su ES piliečių ir jų šeimų 
narių teise laisvai judėti ir gyventi valstybių teritorijoje bei lankstesnėmis 
sąlygomis užsienio šalių piliečiams gyventi ir dirbti Lietuvoje. Ekonominei-
kultūrinei perspektyvai priskirtas straipsnis, kuriame aprašomas Vokietijos 
ir Prancūzijos piliečių kuriamas verslas Lietuvoje, gilinamasi ne tik į ekono-
minius verslo kūrimo Lietuvoje veiksnius, sąlygas, bet ir į kultūrinius šių 
šalių, jų piliečių ypatumus. Atsižvelgiant į Lietuvos socialinių tyrimų centro 
Etninių tyrimų instituto užsakymu 2012 m. atliktos visuomenės nuostatų 
apklausos duomenis, Lietuvos gyventojai, labiau nei 2010 ir 2011 m., yra 
linkę sutikti arba greičiau sutikti negu nesutikti (40 proc., o nesutinka arba 
greičiau nesutinka negu sutinka 42 proc.), kad valstybė turėtų skirti dau-
giau dėmesio Lietuvoje gyvenančių arba atvykstančių imigrantų integracijai 
(13 pav. leidinio priede). Daugiau negu pusė (57 proc.) Lietuvos gyventojų 
mano, kad dauguma į Lietuvą atvykstančių arba Lietuvoje gyvenančių 
imigrantų atvyksta su tikslu dirbti, 34 proc. su tuo teiginiu nesutinka arba 
greičiau nesutinka negu sutinka (7 pav. leidinio priede). Taigi, Lietuvos 
spaudoje vyraujančią informaciją apie darbo imigrantus Lietuvoje atkartoja 
ir visuomenės nuostatos imigrantų atžvilgiu. 
 2011–2012 m. rašoma ir apie imigrantų integraciją („Integracijos prob-
lemos“), bet ne taip gausiai, kaip kita spaudoje aptinkama problematika 
(1 lentelė). Ši problematika pateikiama vartojant politinius bei kultūrinius 
priežastingumo aiškinimo argumentus (4 priedas). Politiniais argumentais 
akcentuojamas imigracijos proceso prieštaravimas ar neatitiktis naciona-
linei, tautinei valstybės ideologijai ir tikslams, pilietinis ir politinis neloja-
lumas valstybei. Kultūriniais argumentais kalbama apie etnokultūrinius ir 
religinius skirtumus, kurie sudaro kliūtis imigrantams integruotis Lietu-
vos visuomenėje. Tuo, kad vyrauja neigiamos nuostatos naujųjų imigrantų 
atžvilgiu, kad naujieji imigrantai, ypač darbo rinkoje, patiria diskriminaciją, 
dažnu atveju kaltinama Lietuvos valstybė ir visuomenė, valstybė taip pat 
kaltinama tuo, kad nesugeba padėti integruotis naujiesiems imigrantams 
(įvardijamos painios teisinės procedūros, nepatrauklios sąlygos plėtoti 
verslą, kurios atgraso imigruojančius verslininkus). Kita vertus, dėl to, 
kad vykstama į Maltą atsivežti afrikiečių pabėgėlių, įkalbėti juos apsigy-
venti ir integruotis Lietuvoje, pažeriama kaltinamų ir Vyriausybei, Lietuvos 
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valstybei bei Migracijos departamentui. Sykiu ironizuojama, kad Lietuva 
šitaip sprendžia gyventojų mažėjimo problemas. Kai kuriuose straipsniuo- 
se kaltininkai nėra įvardyti. Įdomu ir tai, kad 2012 m. atliktos visuomenės 
nuostatų apklausos duomenimis, daugelis mano (61 proc.), kad į Lietuvą 
atvykstančius arba Lietuvoje gyvenančius imigrantus išlaiko mokesčių 
mokėtojai; su tuo nesutinka 29 proc. apklaustųjų Lietuvos gyventojų (9 pav. 
leidinio priede). Nemanoma, kad į Lietuvą atvykstantys imigrantai yra 
naudingi Lietuvos ekonomikai (50 proc. gyventojų) (8 pav. leidinio priede). 
Kaip ir mintėta, daugelis mano, kad imigrantai atvyksta į Lietuvą dirbti, 
bet 79  proc. apklaustųjų respondentų mano, kad jie susiduria su sunku-
mais ieškant darbo ir 84 proc. mano, kad lietuvių kalbos nemokėjimas yra 
viena iš problemų, dėl ko jiems iškyla įvairių sudėtingų situacijų (12 pav. 
leidinio priede). Kalbant apie palankias šalis, iš kurių norima, kad atvyktų 
imigrantai – įvardijamos Ukraina (pritaria ir greičiau pritaria, kad atvyktų 
gyventi ir dirbti, 58  proc. respondentų), Baltarusija (57  proc.) ir Rusija 
(54 proc.) (10 pav. leidinio priede). Panaši tendencija atsispindi ir Lietuvos 
spaudoje tiriamu laikotarpiu – daugiausia kalbama apie migrantus iš Rusijos, 
Baltarusijos ir Ukrainos. Svarbu pastebėti, kad dauguma (71 proc. pritaria ir 
greičiau pritaria) Lietuvos gyventojų vis dar mano (ši pozicija pateikiama ir 
tyrinėtoje spaudoje), jog Lietuvos Vyriausybė turėtų leisti atvažiuoti į Lietuvą 
atvykstantiems imigrantams iš mažiau išsivysčiusių šalių tik tuo atveju, jei 
jiems Lietuvoje yra darbo. Taip pat 60 proc. apklaustųjų pritaria, greičiau 
pritaria, kad būtų griežtai ribojamas atvažiuojančių imigrantų skaičius 
(11 pav. leidinio priede). Įdomu pastebėti, kad kai kalbama apie integraci-
jos priemones, kurios būtų taikomos Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą 
atvykstantiems imigrantams – didžioji dauguma apklaustųjų respondentų 
(76  proc.) labiausiai pritaria (pritaria ir greičiau pritaria) kultūrinėms 
integracijos priemonėms, susijusioms su kalbos mokėjimu (lietuvių ka-
lbos kursų organizavimui ir vaikų švietimo organizavimui) (14 pav. 
leidinio priede). 
 Skirtingai nuo 2005–2007 m., kai buvo labai daug kalbama apie pabėgėlius 
(ypač čečėnų etninę grupę) ir jų charakterio savybes, 2011–2012 m. kalbama 
apie gruzinų etninę grupę, kaip asmenis, masiškai nelegaliai kertančius Lie- 
tuvos sieną, bet problematikos priežastingumas aiškinamas ne psichologi- 
niais argumentais, o politiniais ir ekonominiais, įvardijant juos kaip politiškai 
nelojalius ir siejant juos su nusikalstama veikla, akcentuojat nelegalaus bu-
vimo Lietuvoje aspektą (4 priedas). Daugiausia apie Gruzijos piliečius kal- 
bama „Neteisėtos sienos kirtimo“ problematikai priskirtuose straipsniuo- 
se, kaip neteisėtai kirtusius arba bandžiusius kirsti Lietuvos sieną 2011 m. 
Taip pat kalbama apie Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečius, įvairiose 
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užkardose bandžiusius kirsti arba kirtusius sieną. Daugeliu atveju minėti as-
menys straipsniuose įvardijami šios problematikos priežasties kaltininkais. 
Politiniais argumentais aiškinama matoma grėsmė (akcentuojant jų skaičių) 
iš atvykstančiųjų nacionalinei, tautinei valstybei, kaip politiškai ir pilietiškai 
nelojalius Lietuvai svetimkūnius, naudojant gamtos stichijoms būdingus ter-
minus (raktinius žodžius) juos apibūdinti – antplūdis, plūsta, imigrantų ban-
ga. Remiantis ekonominiais argumentais, rašoma apie ekonominius nuosto-
lius, kuriuos patiria ir gali patirti Lietuva, nesulaikiusi arba sulaikiusi sienos 
pažeidėjus, nelegaliai bandžiusius kirsti sieną imigrantus. Be kaltinimų 
prieglobsčio prašytojams, kurie Lietuvoje atsiranda tik dėl to, „kad po to 
patektų į Lenkiją ar kitas Europos šalis“, o negrįžę į URC ir sugauti jie vėl 
grąžinami į URC, kur prieglobsčio klausimo nagrinėjimas yra pradedamas 
iš naujo, taip pat akcentuojamas ekonominis nuostolis Lietuvai. Be viso to, 
užsieniečiai, nelegaliai kirtę sieną (kai kurie net po keletą kartų) yra siejami 
su nusikaltimais, neretai su narkotikų gabenimu ir prekyba. Su „Neteisėtos 
sienos kirtimo“ problematika susijusiuose „Nusikaltimų, neteisėtos veiklos“ 
problematikos straipsniuose dažniausiai pateikiami ekonominiai problemos 
priežastingumo aiškinimo argumentai. Vienareikšmiškai nusikaltimų ir 
neteisėtų veiklų problematikoje kaltinami patys asmenys (naujieji imigrantai), 
Lietuvos įmonės, prekiaujančios kvietimais, padariusios nusikaltimą. Spau-
doje ekonominiais argumentais bandoma paaiškinti, kaip ekonomiškai imig- 
ranto arba Lietuvos įmonių padarytas nusikaltimas, neteisėta veikla bus 
nuostolingas Lietuvos valstybei ir visuomenei. Straipsniuose kalbama apie 
tokius nusikaltimus, neteisėtas veiklas, kaip narkotinių medžiagų laikymas 
ir jų platinimas, muštynių Pabradės kavinėje sukėlimas, Pabradės URC cent- 
ro gyventojų drausminiai nusižengimai, Lietuvos įstaigų, įmonių prekyba 
kvietimais užsieniečiams, kurių pagrindu yra išduodamos vizos, verslo re- 
gistravimas, siekiant gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, taip pat fik-
tyvios santuokos sudarymas. Daugeliu atvejų šios problematikos straipsnių 
šaltiniai yra teisėsaugos institucijų, migracijos tarnybų, valstybės sienos ap-
saugos tarnybų, muitinės atstovai. 

Išvados

Kokybinio tyrimo duomenimis, skirtingai nuo rusų, ukrainiečiai ir bal-
tarusiai tiriamoje spaudoje yra dažniau aprašomi kaip naujieji migrantai 
(Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai), o ne Lietuvos etninės mažumos atsto-
vai. Tai nurodo ir nedidelis tiriamų straipsnių skaičius apie ukrainiečių bei 
baltarusių etnines grupes Lietuvoje, taip pat problematikos, susijusios su 
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šiom etninėm grupėm, įvairovės nebuvimas. Ir ukrainiečių, ir baltarusių 
atveju, spaudoje dažniau kalbama ne apie vietinę Lietuvoje gyvenančią 
bendruomenę ir jai aktualias problemas, o apie tarpvalstybinius Lietuvos ir 
Baltarusijos bei Lietuvos ir Ukrainos santykius. 
 Nors straipsnių apie rusų etninę grupę esama daugiau ir spaudoje anali-
zuojama problematika įvairesnė, vietinė bendruomenė minima daugiausia 
rašant apie švietimą, kultūrą ir lietuvių kalbos (ne)vartojimą. Su rusų et-
nine grupe taip pat siejama problematika, kurioje aptarinėjamas Antrojo 
pasaulinio karo istorinis kontekstas ir Lietuvos bei Rusijos tarpvalstybiniai 
santykiai. 
 Lyginant su ankstesnio, 2005–2007 m., kokybinio spaudos turinio ty-
rimo duomenimis, 2011–2012  m. rusų etninė grupė Lietuvos spaudoje 
siejama su panašia problematika, bet dažniau rašoma apie įvairiuose Lie- 
tuvos miestuose gyvenančią rusų bendruomenę (nors vis dar akcentuo-
jama jų kultūrinė veikla). Taigi, daugiau nei ankstesniais metais kalbama 
apie problematiką, susijusią su Lietuvoje gyvenančiais rusais. Kita vertus, 
grėsmės aspektas, kaip ir ankstesniais (2005–2007) metais dažniau siejamas 
su Rusija ir jos vykdoma politika Baltijos šalyse. 
 Reikia pabrėžti, kad skiriasi ir „Mažumų švietimo“ problematikos 
tematika. Ankstesniais, 2005–2007 m., ji buvo siejama vien tik su įkurtų 
nelegalių aukštųjų mokyklų vadovais ir šių mokyklų studentais, o 2011–
2012  m. kalbama apie Lietuvos švietimo reformą ir mokyklų tautinių 
mažumų dėstomosiomis kalbomis (taip pat ir rusų) mokinius, taip pat apie 
rusų bendruomenės ir organizacijų prieštaravimą švietimo reformai, pa-
gal kurios koncepciją siūloma mažinti rusų kalbos vartojamą mokykloje 
ir sulyginti lietuvių kalbos brandos egzaminą. Svarbu pabrėžti, kad šioje 
„Mažumų švietimo“ problematikos tematikoje spaudoje aiškiai matomi 
sutampantys rusų ir lenkų etninių mažumų, jų bendruomenių lyderių, juos 
atstovaujančių politikų interesai. Kalbama ne atskirai apie mokyklas, kurio- 
se mokoma rusų kalba, bet ir mokyklas lenkų dėstomąja kalba, taip pat ir 
mokyklas, kuriose mokoma keliomis kalbomis.
 Kalbant apie naujųjų imigrantų ir apskritai imigrantų grupių 
vaizdavimą spaudoje 2011–2012  m., daugiausia dėmesio skiriama darbo 
imigrantams (dažniausiai Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos piliečiams) ir 
pabėgėliams, nelegaliai kirtusiems valstybės sieną (ypač gruzinų ir čečėnų 
etninėms grupėms). 2005–2007 m. spaudoje daugiausia buvo kalbama apie 
gyvenančiuosius URC: čečėnų etninę grupę ir prieglobsčio prašytojus iš 
Afrikos šalių, pabėgėlius, dalyvaujančius socialinės integracijos programo-
je. Mažiau, bet kalbėta apie darbo imigrantus (daugiausia Baltarusijos 
piliečius). 2011–2012 m. spaudoje minimos grupės atitinka ir dažniausiai 
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aprašomą „Darbo rinkos“ problematiką, daug kalbama apie nelegalią, 
neteisėtą naujųjų imigrantų veiklą. „Darbo rinkos“ problematikos tematika 
dažniausiai matoma ekonominiu teoriniu aspektu  – ekonominiai argu-
mentai susiję su darbuotojų iš trečiųjų šalių konkurencija Lietuvos darbo 
rinkoje. Tik politiniais argumentais ginama verslininkų pozicija, kadangi 
kritikuojamas nelegalaus darbo draudimo įstatymo projektas, dirbančius 
Lietuvos piliečius esą prilyginantis trečiųjų šalių imigrantams ir tokiu būdu 
apsunkinantis verslininkų veiklą. Tik keliuose straipsniuose vartojami 
ir kultūriniai argumentai, kai rašoma apie Užsieniečių teisinės padėties 
įstatymą, esą skatinantį trečiųjų šalių piliečių darbo rinką, kai Lietuvos 
valstybė, savo ruožtu, manoma, nėra numačiusi jokių integracijos gairių.
 Informacinis srautas apie tiriamas etnines ir naujųjų imigrantų grupes 
iš dalies galėjo turėti įtakos 2012  m. Lietuvos gyventojų nuostatoms šių 
grupių atžvilgiu. Šį įtaka patvirtinama tendencijomis, matomomis sugreti-
nus visuomenės nuostatų ir Lietuvos spaudos kuriamų vaizdinių (aprašoma 
problematika ir tematika) apie etnines grupes ir naujuosius imigrantus duo- 
menis. Pavyzdžiui, Lietuvos spaudoje pavaizduotos sąlyginai „nematomos“ 
ir „neproblematiškos“ ukrainiečių ir baltarusių etninės grupės iš dalies 
galėjo turėti įtakos ir palankioms 2012 m. Lietuvos visuomenės nuostatoms 
apie šias grupes. 
 Beje, palankus ukrainiečių, baltarusių ir rusų vertinimas 2012  m. 
visuomenės nuostatose atsispindėjo ir Lietuvos gyventojams atsakant į 
klausimą apie šalis, iš kurių norima, kad atvyktų imigrantai, – palankiausi-
omis įvardijamos Europos šalys, kur kalbama rusų kalba (Ukraina, Balta-
rusija ir Rusija). Tokia pozicija ryški ir tiriamoje spaudoje, kur daugiausia 
kalbama apie migrantus iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos.
 Vieningos nuomonės apie valstybės dėmesio skyrimą naujųjų imigrantų 
integracijai Lietuvos spaudoje nebuvimas atsispindi ir 2012 m. visuomenės 
nuostatų rezultatuose. Ryškus ekonominis akcentas, pateikiamas Lietu-
vos spaudoje rašant apie naujuosius imigrantus, gali būti patvirtinamas ir 
2012  m. visuomenės nuostatomis (daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 
mano, kad į Lietuvą atvykstama dirbti, kad imigrantai susiduria su darbo 
paieškos sunkumais, kad jie nėra naudingi Lietuvos ekonomikai, kad Lietu-
vos Vyriausybė turėtų leisti atvažiuoti imigrantams iš mažiau išsivysčiusių 
šalių tik tuo atveju, jei jiems Lietuvoje yra darbo ir pritaria, kad būtų 
griežtai ribojamas atvažiuojančiųjų imigrantų skaičius). Be to, daugiau 
nei pusė apklaustų Lietuvos gyventojų mano, kad mokesčių mokėtojai 
juos išlaiko. Taigi daugelis apklaustųjų atvykstančius imigrantus mato kaip 
ekonominę grėsmę Lietuvos darbuotojams ir konkurentus darbo rinkoje, 
bet taip pat akcentuoja ir kultūrinius aspektus  – atvykstančiuosius mato 
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kaip šalies kultūrinio gyvenimo praturtintojus. Tas pasakytina ir apie in-
tegracijos priemones, kurios būtų taikomos Lietuvoje gyvenantiems ir 
į Lietuvą atvykstantiems imigrantams  – didžioji dauguma apklaustųjų 
labiausiai pritaria kultūrinėms integracijos priemonėms, susijusioms su kal- 
bos mokėjimu.
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1. Kokia ateitis laukia Visagino? (2011 11 16). Aukstaitijosgidas.
2. Sergijenko, D. (2011 10 13). Rusiškasis Visaginas ruošiasi japonų invazijai. 
Aukštaitijosgidas.

2 priedas. Analizuoti tekstai apie baltarusių etninę mažumą Lietuvos spaudoje:

„Paramos Baltarusijos opozicijos“ problematikos tekstai, priskirti politinei teo- 
rinei perspektyvai:
1. Baltarusių žurnalistei Lietuvoje suteiktas politinis prieglobstis. (2011 09 08). 
Respublika.
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2. Pirmasis tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas. (2011 09 21). Kau-
nozinios.
3. Vilniaus baltarusiai nepatenkinti Teisingumo ministerijos atsakymas. (2011 02 
23). Kauno diena. 
„Paramos Baltarusijos opozicijos“ problematikos tekstai, priskirti kultūrinei 
teorinei perspektyvai:
1. Europos humanitarinis universitetas padeda rusifikuoti Baltarusiją, teigia Stan-
islavas Šuškevičius. (2011 12 19). 15 min.

3 priedas. Analizuoti tekstai apie ukrainiečių etninę mažumą Lietuvos spaudoje:

„Kultūrinio mažumų paveldo“ problematikos tekstai, priskirti kultūrinei teori-
nei perspektyvai:
1. Brangiausias T. Liutajevos filmas. (2011 09 14). Respublika. 
2. „Ukrainos kino dienos“ pristatys nacionalinę kino mokyklą. (2011 12 02). Li-
etuvos rytas.
3. Paminklas – už Kijevo pinigus. (2011 09 05). Lietuvos rytas.
4. Seimo pirmininkė su Ukrainos Aukščiausios Rados pirmininku kalbėsis apie 
Ukrainos bendradarbiavimą su ES, kartu atidengs paminklą ukrainiečių tautos po-
etui T. Ševčenkai. (2011 09 02). lrs.

4 priedas. Analizuoti tekstai apie naujuosius imigrantus Lietuvos spaudoje:

„Nusikaltimų, neteisėtos veiklos“ problematikos tekstai, priskirti ekonominei 
teorinei perspektyvai:
1. Fiktyviai susituokusiai lietuvei – 10 mėn. pasėdėti už grotų. (2011 10 25). Delfi.
2. Kvietimais užsieniečiams gali būti prekiaujama. (2011 10 18). Balsas.
3. Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje  – pakanka įsteigti vietinę įmonę. 
(2011 10 27). ilawfirm.
4. Naujos imigracijos tendencijos Lietuvoje. (2011 09 09). Delfi.
5. Netikėto patikrinimo metu iš užsieniečių atimta draudžiamų daiktų. (2011 09 
01). 15 min.
6. Sinkevičius, D. (2011 11 24). Su kokainu įkliuvęs juodaodis Lietuvoje kalės bev-
eik 9 metus. Delfi.
„Nusikaltimų, neteisėtos veiklos“ problematikos tekstai, priskirti psichologi-
nei teorinei perspektyvai:
1. Įsišėlusį kiną tramdė patruliai. (2012 01 27). Lietuvos rytas.
2. Lietuvoje prieglobsčio prašantys gruzinai sukėlė muštynes. (2011 09 19). Kau-
no diena.
„Statistikos“ problematikos tekstai, priskirti kultūrinei teorinei perspektyvai:
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1. Didžiąją dalį Lietuvoje gyvenančių užsieniečių sudaro rusai, baltarusiai ir 
ukrainiečiai. (2012 01 30). Delfi.
2. Prieglobsčio prašytojams Kalėdų šventė padeda pamiršti nerimą dėl nežinios. 
(2011 11 23). Delfi.
3. Tarptautinė migracijos organizacija: reikia suprasti, kas slypi po migracijos sta-
tistika. (2011 10 05). Ukiozinios.
4. Vis patrauklesni atrodome afrikiečiams ir azijiečiams. (2012 01 30). Alfa.
„Statistikos“ problematikos tekstai, priskirti ekonominei teorinei perspektyvai:
1. Lietuvoje daugėja Rusijos piliečių. (2012 01 31). Balsas.
2. Pocius, J. (2012 01 31). Imigracijos politikos neturime. Respublika.
3. Simaitytė, D. (2012 01 27). Krizė sumažino užsieniečių imigraciją. Pajūrio nau-
jienos.
4. Sumažėjo norinčiųjų Lietuvoje gyventi užsieniečių. (2011 11 09). Klaipėdos di-
ena.
5. Ukmergėje mažėja užsieniečių. (2012 02 09). Vilkmergė.
6. Vyšniauskienė, L. (2011 10 12). Nelegalūs imigrantai plūsta į Lietuvą. Alfa.
„Darbo rinkos“ problematikos tekstai, priskirti politinei-ekonominei teorinei 
perspektyvai:
1. Dėl netinkamai vykdomų įsipareigojimų, susijusių su užsieniečių teisine 
padėtimi, Lietuvai gresia ES sankcijos. (2012 02 02). Lietuvos rytas.
2. Povilaitytė, E. (2011 09 29). Įdarbinę nelegalus, darbdaviai gali atsidurti už 
grotų. Ekonomika.
3. Šilėnas, Ž. (2012 01 30). Nedarbas vs nelegalus darbas. Lrinka.
4. Trečiųjų šalių piliečiams pritapti Lietuvoje padės integracijos ir verslo ugdymo 
centras. (2011 12 26). Etaplius.
5. Užsieniečiams pakaks prašyti vieno leidimo apsigyventi ir dirbti. (2011 11 15). 
lzinios.
6. Vyriausybė ketina griežtinti atsakomybę už nelegalų darbą. (2012 01 13). 
Klaipėdos diena.
„Darbo rinkos“ problematikos tekstai, priskirti ekonominei teorinei per-
spektyvai:
1. Ar Lietuvai trūksta imigrantų? (2012 01 12). Ekonomika.
2. Januševičius, A. (2011 11 09). Statybininkai iš Pakistano papildys darbo jėgą. 
Balsas.
3. Jockus, A. (2011 11 02). Be imigrantų – be ateities. lzinios.
4. Žemaitytė, B. (2011 09 20). Kokios specialybės populiariausios darbo rinkoje? 
Balsas.lt.
5. Lietuva imigrantams nesvetinga. (2011 11 21). Infodiena.
6. Sabaliauskaitė, M. (2012 01 22). Tyrimas: noriu auklės iš Taivano! Delfi.
7. Tvirbutas, S. (2011 09 17). Užsieniečių darbo jėga: įleisti ar neįleisti. Delfi.
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8. Už neaiškumus apibrėžiant užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje gresia ES sank-
cijos. (2011 11 30). Respublika.
9. Vairuotojų iš užsienio įdarbinimas Lietuvoje. (2011 11 21). Cargonews.
10. Verslininkai kviečiasi vairuotojus iš Baltarusijos, Ukrainos. (2011 11 16). Vz.
„Darbo rinkos“ problematikos tekstai, priskirti politinei teorinei perspektyvai:
1. Kelią Lietuvoje besiskinanti baltarusių atlikėja V. Gordijevskaja: „A. Lukašenka 
turi neatrastą pusę“. (2012 01 27). Lietuvos rytas.
„Darbo rinkos“ problematikos tekstai, priskirti ekonominei-kultūrinei teori-
nei perspektyvai:
1. Purytė, S. (2011 11 01). Užsieniečiai dėl savo verslo Lietuvoje negaili jėgų, bet 
milijonieriais tapti nesitiki. Lietuvos rytas.
„Neteisėto sienos kirtimo“ problematikos tekstai, priskirti politinei teorinei 
perspektyvai:
1. Du į Lietuvą neteisėtai bandę patekti gruzinai sulaikyti prie pat sienos. (2011 11 
28). Lietuvos rytas. 
2. Joniškio rajone pasieniečių sulaikyti „latviai“ po apklausos tapo gruzinais. 
(2011 10 03). Lietuvos rytas.
3. Pasieniečiai į Lietuvą neįsileido pusantro tūkstančio užsieniečių. (2011 09 06). 
Delfi.
4. Pasieniečiai šiemet į Lietuvą neįleido pusantro tūkstančio užsieniečių. 
(2011 09 06). Lietuvos rytas.
5. Sulaikyti į Lietuvą neteisėtai bandę patekti baltarusis ir du gruzinai. (2011 12 
27). 15 min.
„Neteisėto sienos kirtimo“ problematikos tekstai, priskirti politinei-ekonomi-
nei teorinei perspektyvai:
1. Į Lietuvą neįleisti aštuoni apgaule vizas gavę užsieniečiai. (2011 10 07). Infodi-
ena.
2. Prieglobsčio Lietuvoje prašytojų ši dalis dažniausiai nedomina. (2011 10 28). 15 
min.
„Neteisėto sienos kirtimo“ problematikos tekstai, priskirti ekonominei teorinei 
perspektyvai:
1. Lietuvoje – nelegalų iš Gruzijos antplūdis. (2012 01 10). Bernardinai.
2. Poteliūnaitė, G. (2011 10 16). Nelegalių imigrantų gabenimas – pelningas vers-
las. Balsas.
3. Prieglobsčio prašytojas dukart įkliuvo su kvaišalais. (2011 11 06). Infodiena.
„Integracijos“ problematikos tekstai, priskirti kultūrinei-psichologinei teori-
nei perspektyvai:
1. Dailydaitė, S. (2011 11 16). Diskusija. Ar reikia imigrantams padėti integruotis 
į Lietuvos socialinę aplinką? 15 min.
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„Integracijos“ problematikos tekstai, priskirti kultūrinei teorinei perspektyvai:
1. Nagelė, D. (2011 09 04). Mažėja lietuvių? Atsivešime afrikiečių! Respublika.
„Integracijos“ problematikos tekstai, priskirti politinei teorinei perspektyvai:
1. Imigrantus Lietuvoje pasitinka ne viena kliūtis, tačiau kai kurie atvykėliai darbą 
randa vos per tris dienas. (2011 10 10). lrytas.
2. Lietuviški judai. (2011 11 07). Respublika.
3. Tylaitė, R. (2011 10 17). Pabėgėliams Lietuva – saugi šalis. Valstietis.
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Lithuanian Press and Public Opinion about the Russian, 
Ukrainian and Belarusian Ethnic Groups and New 
Immigrants

Monika Frėjutė-Rakauskienė
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

S u m m a r y:  The article is based on qualitative research concerning the Lithuanian press 
(2011 September – 2012 February), which seeks to reveal the context of discussions in the 
press about new immigrants and ethnic minorities (Russians, Ukrainians and Belarusians). 
The article deals with issues of inter-ethnic relations: the prevailing problems and themes in 
the press, the principle actors, and causes of the problems (presented arguments explaining 
the causes of the problems). Thus, the research shows what, how and which groups’ opinions 
and outlooks about these groups are constructed in the Lithuanian press. The results of this 
research are compared with the results of earlier Lithuanian press research (2005 January  
– 2007 June). Likewise, this article presents the results of a public opinion poll from 2012 
regarding attitudes towards the groups being researched in order to compare whether they 
reflect the images constructed in the Lithuanian press about Ukranians, Russians, Belaru-
sians, and new immigrant groups.

k e y  w O r D S :  LITHUANIAN PRESS, PUBLIC OPINION, RUSSIAN, UKRAINIAN AND BELA-
RUSSIAN ETHNIC MINORITIES AND NEW IMMIGRANTS.
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Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės 
ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)1

Kristina Šliavaitė 
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

S a n t r a u k a :  Šiame straipsnyje analizuojami Visagino miesto etninių grupių (rusų, ukrai-
niečių, baltarusių) socialinės integracijos tam tikri aspektai, t. y. kokios strategijos yra naudoja-
mos siekiant būti sėkmingam (-ai) darbo rinkoje po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, 
kas pačių informantų yra įvardijama kaip svarbiausios charakteristikos siekiant išlikti darbo 
rinkoje. Pagrindinis straipsnio duomenų šaltinis – kokybinis tyrimas, kuris buvo atliktas Visa-
gine 2011 m. lapkričio–2012 m. birželio mėn. Straipsnyje analizuojami ir naujausi statistiniai 
duomenys. Tyrimas buvo atliktas įgyvendinat LMT finansuotą projektą „Socialiniai iššūkiai 
etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ (MIP-029/2011). 
Atominės elektrinės uždarymas ir pasaulinė ekonominė krizė nevienodai palietė skirtingas 
socialines grupes Visagine. Dauguma informantų, etninių mažumų atstovai, interviu metu 
pabrėždavo lietuvių kalbos kompetencijų, etninės kilmės ir socialinių tinklų, pilietybės svarbą 
darbo paieškose. Autorė kelia hipotezę, kad atominės elektrinės uždarymas paspartins sociali-
nę integraciją tos Visagino gyventojų dalies, kuri sieja savo ateities planus su Lietuva. 

Pa G r I n D I n I a I  Ž O D Ž I a I :  IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ, SOCIALINĖ INTEGRA-
CIJA, DARBO RINKA, ETNINĖS MAŽUMOS, PILIETYBĖ, VALSTYBINĖ KALBA, ETNIŠKUMAS. 

Na, uždarė dėl politinių motyvų. Bendrai sakant, trisdešimt pirmą gruodžio nei 
vienas šeimininkas namie krosnies nelaužo, tos krosnies kuri šildo namą. O čia 
išėjo, kad vidury žiemos, trisdešimt pirmą gruodžio, stabdo atominę elektrinę, 
kuri teikia šildymą miestui ir gamina elektros energiją. Argi tai ūkiška? Na, su-
lauk vasaros ir stabdyk, kada šilta. Juk tai grynai politinis sprendimas. Politikų 
žaidimas. (Ivanas Ivanovičius, septyniasdešimt metų, Visaginas, 2012)

Taip, žinoma, tai padarė neigiamą įtaką visų pirma todėl, kad žmonėms nebeliko 
perspektyvų, baigėsi perspektyvos, gyvenimo perspektyvos. Kai žiūrėjau šio mies-
to projektą, jis turėjo būti drugelio formos. Žinote drugelio formą, taip? O dabar 
tėra pusė miesto. O už Taikos gatvės turėjo būti antroji pusė. Tada būtų buvęs ket-
virtasis blokas. Čia turėjo būti universitetinis institutas, didelė bazė ir taip toliau. 
Taigi aišku, kad blogai paveikė. Na, bet išėjo vat taip. (Olegas, penkiasdešimt 
treji metai, elektrinės darbuotojas, Visaginas, 2012)

1  Straipsnis parengtas mokslinių tyrimų projekto „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų 
ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ metu. Tyrimą finansavo Lietuvos 
mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).

 The paper has been prepared within the framework of research project “Social Challenges 
for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU”. This 
research was funded by a grant (No.MIP-029/2011) from the Research Council of Lithuania.
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Įvadas

Visagino miestas buvo pastatytas sovietiniu laikotarpiu rytų Lietuvoje kaip 
atominės elektrinės darbuotojų ir jų šeimų gyvenvietė. Miesto ir atominės 
elektrinės statyba pradėta XX  a. aštuntajame dešimtmetyje centrinės 
Sovietų Sąjungos valdžios sprendimu. Kadangi miestas buvo susijęs su 
atomine energetika, statyboms vadovavo pusiau slapta Sovietų Sąjungos 
ministerija (Kavaliauskas 2003). Sovietų Sąjungoje tokio pobūdžio uždari 
ar pusiau uždari miestai nebuvo retenybė ir mokslininkai klasifikuoja 
tokius miestus pagal juos supusį slaptumo laipsnį (Gentile 2004). Kadangi 
sovietų valdžia tam tikrais būdais reguliavo miesto gyventojų kontingentą, 
tad dauguma miestą stačiusių specialistų ir atominės darbuotojų buvo ne 
vietiniai žmonės, o atvykę iš skirtingų Sovietų Sąjungos respublikų (Kava- 
liauskas 2003: 47–48). 
 Miesto ir atominės elektrinės statybos istorija padarė įtaką ir miesto 
gyventojų etninei sudėčiai: 2001  m. visuotinio gyventojų surašymo duo- 
menimis, mieste gyveno 29 554 gyventojai, kurių daugumą sudarė rusų 
(52,4  proc.) tautybės žmonės (Lietuvos statistikos departamentas 2002). 
Atitinkamai, 2001 m. lietuvių tautybės žmonės sudarė 15 proc., baltarusių – 
10 proc., ukrainiečių – 5 proc. miesto gyventojų (Lietuvos statistikos depar-
tamentas 2002). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Visagino 
savivaldybėje 2001−2011 m. gyventojų skaičius sumažėjo 25 proc. ir 2011 m. 
čia gyveno 22 091 gyventojas (Lietuvos statistikos departamentas 2011).
 Moksliniai tyrimai atskleidė, kad miesto gyventojai didžiuojasi gyven- 
dami Visagino mieste, apibūdina jį kaip pažangių žmonių, energetikų 
miestą (Vosyliūtė 1998; Kasatkina, Leončikas 2003; Kavaliauskas 2003; 
Sliavaitė 2005). Visagino miesto gyventojams būdingas tapatinimasis su 
pačiu miestu ir su jo specifine industrija – atomine elektrine (Kasatkina, 
Leončikas 2003, Kavaliauskas 2003, Sliavaite 2005). Atominė elektrinė ilgą 
laiką buvo (Kavaliauskas 1999) ir vis dar yra pagrindinis miesto gyventojų 
darbdavys. Nors tarptautinės sutartys dėl Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymo buvo pasirašytos, bet ilgą laiką vyko diskusijos dėl atominės 
elektrinės darbo pratęsimo galimybių. 2000–2004 m. atliktas kokybinis tyri-
mas atskleidė, kad Visagino gyventojai gyveno apimti socialinio netikrumo 
dėl to, ar elektrinė tikrai bus uždaryta, kaip tai paveiks miesto gyventojus 
(Sliavaite 2005, Šliavaitė 2010). 2004 ir 2009 m. buvo sustabdytas elektrinės 
pirmojo ir antrojo reaktoriaus darbas ir, be jokių abejonių, tai turėjo tam 
tikrų pasekmių miesto gyventojų socialiniam, ekonominiam gyvenimui. 
 Šiame straipsnyje analizuojami Visagino miesto etninių grupių (rusų, 
ukrainiečių, baltarusių) socialinės integracijos tam tikri aspektai, t. y. kokios 
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strategijos yra naudojamos siekiant būti sėkmingam  (-ai) darbo rinkoje 
po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, kas pačių informantų yra 
įvardijama kaip svarbiausios individo charakteristikos, siekiant išlikti darbo 
rinkoje. Visagino atvejis įdomus tuo, kad daugumą miesto gyventojų sudaro 
sovietmečiu atvykę imigrantai ir jų šeimos, t. y. pirmos ir antros kartos imi-
grantai. Vis dėlto, kalbėdama apie etnines grupes Visagine, autorė nevar-
toja „imigranto“ sąvokos: dešimtmečiai gyvenimo ir darbo Lietuvoje leidžia 
sovietmečiu atvykusius žmones laikyti etninėmis mažumomis. Šis atvejis 
leidžia įvardyti, kas yra svarbu sėkmingai integracijai arba kas veda į inte-
gracijos nesėkmes. Kas įvyksta, kai uždaromas pagrindinis bendruomenės 
industrinis objektas, kokios strategijos pasirenkamos individų ir šeimų lyg-
meniu ir nuo ko jos priklauso.
 Kokybinis tyrimas buvo atliktas Visagine 2011  m. lapkričio–2012  m. 
birželio mėn.2 2011  m. lapkričio mėn. buvo atlikti žvalgomieji interviu 
su Visagino miesto ir atominės elektrinės profesinių sąjungų atstovais, 
savivaldybės darbuotojais. Buvo teiraujamasi, kaip informantai vertina 
socialinę, ekonominę Visagino miesto gyventojų situaciją po elektrinės dar-
bo sustabdymo, kokios pagrindinės socialinės, ekonominės miesto gyvento-
jams iškylančios problemos, kokios strategijos pasitelkiamos siekiant išlikti 
sėkmingam (-ai) darbo rinkoje. 2012 m. sausį–birželį buvo atlikta dvidešimt 
interviu su pagal tam tikrus apsibrėžtus kriterijus atrinktais miesto gyvento-
jais. Šiame tekste analizuojama septyniolika giluminių interviu. Interviu buvo 
atliekami su darbinę patirtį turinčiais informantais, tiek dirbančiais (-usiais) 
Ignalinos atominėje elektrinėje, tiek dirbančiais  (-usiais) kitose Visagino 
miesto įstaigose ar įmonėse. Informantai skirtingo išsilavinimo, interviu at-
likti su moterimis (5 interviu) ir su vyrais (12 interviu). Interviu buvo atlieka-
mi su gausiausių Visagino etninių mažumų grupių nariais: rusais (devyni 
interviu), ukrainiečiais (trys interviu), baltarusiais (keturi interviu), vienas 
interviu atliktas su kazachu. Interviu buvo atlikti su trijų kartų atstovais, 
turinčiais darbinę patirtį: jauniausioji (25–40 metų amžiaus), vidurinioji (40–
55 metų amžiaus), vyriausioji (vyresni nei 55 metų amžiaus, bet dar dirban-
tys) grupė. Informantai buvo ieškomi sniego gniūžtės principu, bet atliekant 
atranką, vadovaujantis aukščiau paminėtais kriterijais: darbinė patirtis, lytis, 
etniškumas, amžius. Interviu vyko rusų kalba. Visų cituojamų informantų 
vardai yra pakeisti. Taip pat buvo atlikti šeši interviu su ekspertais Visagine ir 
Vilniuje (etninių mažumų švietimo, socialinės politikos ekspertais) siekiant 
surinkti papildomos, ekspertinėmis įžvalgomis pagrįstos informacijos apie 
analizuojamus klausimus. 

2 Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).
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Teorinių perspektyvų ir literatūros apžvalga

Analizuodami etninių mažumų, imigrantų situaciją tam tikrose 
visuomenėse, sociologai ir kitų socialinių mokslų atstovai vartoja 
„socialinės integracijos“ terminą. „Socialinės integracijos“ termino šaknys 
siejamos su Emile Durkheim ir Talcott Parsons tradicijomis sociologijoje 
(Muižnieks 2010). Mokslininkai teigia, kad šios sąvokos turinys gali būti 
įvairiai interpretuojamas, skirtingai suvokiamas skirtinguose kontekstuose 
ar skirtingose šalyse, bet socialinė integracija dažniausiai suprantama kaip 
vykstanti tam tikros valstybės ribose ir kaip susijusi su tam tikrom bend- 
rom vertybėm ir socialiniu bendrumu, su asmens galimybe dalyvauti 
įvairiose visuomenės veiklose neprarandant savo kultūrinio savitumo 
(Beresnevičiūtė 2005, Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008: 3–4, Shadid 
1991 etc.).
 Socialinės integracijos problematika svarbi tyrinėjant išaugusius (i)mi-
gracijos mastus daugelyje Europos šalių. Airijos mokslininkai (Feldman, 
Gilmartin, Loyal, Migge 2008) tyrinėja integraciją individo lygmeniu ir 
integraciją supranta kaip procesą, kuris vyksta politinėje, ekonominėje, 
socialinėje ir kultūrinėje sferose. Politiniai integracijos indikatoriai, pasak 
Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge (2008), visų pirma yra individo teisinis 
statusas priimančioje šalyje ir su juo susijusios teisės ir pareigos. Ekonimi- 
niai indikatoriai – dalyvavimas darbo rinkoje, darbo paieškų patirtys, dar-
bo ir užmokesčio atitiktis individų kvalifikacijai (Feldman, Gilmartin, Loy-
al, Migge 2008). Socialiniai indikatoriai – socialiniai ryšiai su skirtingomis 
bendruomenėmis/grupėmis, tapatumo konstravimo tendencijos, ryšiai su 
įvairiom institucijom (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Kultūriniai 
indikatoriai, pagal autorius, yra vietiniai ir transnacionaliniai socialiniai 
tinklai, kalba, vertybės (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Kita ver-
tus, mokslininkai pabrėžia, kad nors integracija vyksta individo lygmeniu, 
šiuos procesus veikia platesnis socialinis kontekstas, kuris gali sukurti tam 
tikras kliūtis sėkmingai integracijai arba būti jai palankus (Feldman, Gil-
martin, Loyal, Migge 2008). 
 Latvijos sociologas Nils Muižnieks aptaria socialinės integracijos ter-
mino turinį moksliniuose tekstuose, politinėse programose, tarptautinių 
organizacijų dokumentuose ir teigia, kad prievartinė asimiliacija yra ne-
galima žvelgiant iš žmogaus teisių perspektyvos ir integracija šiame kon-
tekste suprantama kaip asimiliacijos antipodas (Muižnieks 2010: 29). 
Socialinės integracijos problematika yra išsamiai tyrinėta Latvijos, Estijos 
mokslininkų, kadangi visuomenės bendrumo/solidarumo kūrimas yra ak-
tualus, turint galvoje šių visuomenių etninę diferenciaciją ir imigracijos 
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istorinį kontekstą. Nils Muižnieks Latvijos konteksto analizei pasitelkia 
tokią socialinės integracijos sampratą, kuri apima skirtingų visuomenės 
segmentų dalyvavimo ir socialinės įtraukties, tarpkultūrinių kontaktų ir 
nediskriminavimo dimensijas (Muižnieks 2010: 31). 
 Viena iš svarbių sričių tyrinėjant mažumų integraciją yra etninių mažumų 
narių dalyvavimas ekonominėje sferoje, darbo rinkoje. Mokslininkai sie-
kia įvardyti tam tikrus rodiklius etninių mažumų sėkmingai integracijai 
į darbo rinką įvertinti. Pavyzdžiui, Latvijos mokslininkai Ilona Kunda ir 
Nils Muižnieks, analizuodami etninių mažumų dalyvavimą darbo rinkoje, 
pasitelkia tokio pobūdžio klausimus ir rodiklius kaip etniškumo, lyties, 
amžiaus įtaka darbo rinkos netolygumams, žmonių požiūriai, nuomonės 
apie lygias galimybes darbo rinkoje, ilgalaikės bedarbystės patirtys, etninė 
darbo rinkos segmentacija (Kunda, Muižnieks 2010: 286). Tad etninių 
grupių integracijos įvertinimui autoriai pasirenka skirtingus analizės as-
pektus, į teorinį modelį įtraukiami tam tikri pasirinkti integracijos rodik-
liai (Beresnevičiūtė, Leončikas, Žibas 2009). Kita vertus, svarbi sociologės 
Vidos Beresnevičiūtės metodologinė pastaba, kad „sociologijoje tiksliai 
išmatuoti (įvertinti) socialinį integralumą yra sunku, lengviau nurodyti tai, 
kas yra „ne taip“, t. y. identifikuoti nedalyvavimo socialiniuose dariniuose 
ar atskirties tendencijas ir aspektus“ (Beresnevičiūtė 2005: 116).
 Mokslininkai diskutuoja, ar tai, jog etninių ar religinių mažumų nariai 
dalyvauja „nišinėse“, t. y. būdingose tam tikrai etninei grupei ekonominėse 
veiklose, gali būti vertinama kaip sėkminga integracija ar priešingai  – 
kaip socialinę integraciją stabdantis reiškinys. Eric Fong ir Emi Ooka 
aptaria etninės ekonomikos (angl. ethnic economy) termino vartojimą 
ir teigia, kad mokslinėje literatūroje etninė ekonomika yra apibūdinama 
labai įvairiai ir gali būti siejama su etnine darbuotojų ir darbdavių prik-
lausomybe, darbo vietoje vartojama kalba, etninių mažumų koncentracija 
tam tikrose ekonomikos srityse (Fong, Ooka 2002: 127). Vertingas autorių 
pastebėjimas, kad bendravimas darbo srityje daugiausia su tam tikros 
etninės grupės nariais gali stabdyti pilnaverčio dalyvavimo platesnėje 
visuomenėje ir socialinės integracijos procesus (Fong, Ooka 2002). E. Fong 
ir E. Ooka teigimu, jei darbo vietoje dominuoja kontaktai tik su tam tikra 
etnine grupe, tai apriboja kontaktus su kitomis grupėmis, taip pat ir infor-
macijos iš platesnės visuomenės gavimą (Fong, Ooka 2002: 127–130). 
 Lietuvos mokslininkai tyrinėja etninių mažumų, imigrantų socialinės 
integracijos tam tikrus aspektus (Kasatkina, Leončikas 2003; Beresnevičiūtė 
2005; Kasatkina, Beresnevičiūtė 2010; Beresnevičiūtė, Leončikas, Žibas 
2009; Taljūnaitė, Labanauskas 2009; Okunevičiūtė Neverauskienė 2010 
etc.). Sociologai Natalija Kasatkina ir Tadas Leončikas vartoja adaptacijos 
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sampratą ir socialinę adaptaciją apsibrėžia kaip „individo siekių, lūkesčių 
derinimą su jo galimybėmis ir su visuomenės lūkesčiais bei reikalavimais“ 
(Kasatkina, Leončikas 2003: 68). Mokslininkai analizuoja etninių mažumų 
Visagine adaptacijos strategijas ir teigia, kad gyvenimas tam tikroje 
vietovėje (regione) daro įtaką jų informantų dabartinės situacijos vertini-
mams ir ateities planams (Kasatkina, Leončikas 2003: 187). Natalija Ka-
satkina, Vida Beresnevičiūtė analizuoja viešojo sektoriaus etninę struktūrą 
Lietuvoje, nelygybės apraiškas ir teigia, kad egzistuoja tam tikri netolygu-
mai lyginant etninių grupių dalyvavimą viešajame sektoriuje (Kasatkina, 
Beresnevičiūtė 2010: 12). Mokslininkės  pastebi, kad etninių grupių daly-
vavimui viešajame sektoriuje (angl. public sector) įtaką daro ir įstatymais 
įtvirtintas reikalavimas užimant tam tikras pareigas mokėti lietuvių kalbą 
(Kasatkina, Beresnevičiūtė 2010: 13).
 Kalbant apie etninių mažumų ir imigrantų integraciją, svarbu paminėti 
Vidos Beresnevičiūtės (2005) studiją „Etninių grupių socialinės integraci-
jos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje“. Autorė teigia, kad nors 
įstatyminė bazė, politinės priemonės yra svarbios siekiant užtikrinti etninių 
grupių socialinę integraciją, ne mažiau svarbios yra ir visuomenės daugu-
mos nuostatos tam tikrų grupių atžvilgiu (Beresnevičiūtė  2005: 13–14). 
Empiriniame tyrime autorė pasirenka keturias integracijos analizės dimen-
sijas, kurias įvardija kaip ekonominę, socialinę, komunikacinę ir simbolinę 
(Beresnevičiūtė 2005: 44). Viena iš atlikto sociologinio tyrimo išvadų yra ta, 
kad etninių mažumų grupės mažiau dalyvauja visuomenės viešajame sek-
toriuje nei etninė dauguma, jog etninių mažumų nariai pasižymi menkes-
niu socialiniu mobilumu ir dažniau susiduria su nedarbo problemomis 
(Beresnevičiūtė 2005: 114). Tad turint galvoje Lietuvos mokslininkų įdirbį 
tyrinėjant etninių mažumų integraciją į darbo rinką, akivaizdu, kad etninių 
mažumų dalyvavimo darbo rinkoje Visagine problematika po Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo yra ypač aktuali. Pagrindinis šio straipsnio 
duomenų šaltinis yra kokybinis tyrimas, kuris atskleidžia tam tikrus etninių 
grupių narių savijautos platesnėje visuomenėje, komunikacinių ar integra- 
cijos barjerų vertinimus, pasirenkamų strategijų motyvacijas ir kombinaci-
jas. Kokybinio tyrimo metodologija neleidžia generalizuoti, bet giluminių 
interviu metu visoje imtyje pasikartojančios temos, situacijos vertinimai 
leidžia kalbėti apie procesus, tendencijas, etninių mažumų atstovų savijautą 
kintančiomis socialinėmis, ekonominėmis sąlygomis.
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Ignalinos atominės elektrinės uždarymo socialinės 
pasekmės Visagino gyventojams

Ignalinos atominėje elektrinėje dirba didelis procentas Visagino miesto 
gyventojų: 2002 m. čia dirbo 4 611 darbuotojų (Kavaliauskas 2003: 314), 
2011 m. pab. – 2 033 darbuotojai3. Daugelio kitų miesto įmonių ekonominė 
padėtis taip pat buvo susijusi su šiuo didžiausiu regiono industriniu ob-
jektu (Kavaliauskas 2002). Be kita ko, Visagino gyventojams iki elektrinės 
uždarymo buvo teikiama pigesnė elektros energija, tai leido šeimų ūkiams 
daugiau pajamų skirti kitiems poreikiams tenkinti. Po atominės darbo su- 
stabdymo LR Vyriausybė numatė ir taiko kai kurias kompensacines priemo-
nes Visagino savivaldybės gyventojams, pavyzdžiui, šildymo kainų lengva-
tas, papildomas užimtumo ir socialines garantijas iš IAE atleistiems darbuo-
tojams ir jų šeimoms, kitas priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2010). Tačiau šildymo kainų lengvatos, pradėtos taikyti 2010 m., palaips- 
niui mažėjo ir 2012-ieji yra paskutiniai metai, kai Visagino gyventojams 
kompensuojama dešimt procentų šildymo kainos (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 2010). Tad net ir tie Visagino gyventojai, kurie nedirbo pačioje 
elektrinėje, tiesiogiai pajuto ekonomines atominės elektrinės sustabdymo 
pasekmes. Visagino savivaldybės pateiktais duomenimis, 2009–2012  m. 
žymiai išaugo piniginės socialinės paramos (kompensacijų už būsto 
šildymą) gavėjų skaičius, socialiai remtinų asmenų ir šeimų (socialinės 
paramos gavėjų) skaičius4.
 Iki Ignalinos atominės elektrinės uždarymo atlikti kiekybiniai ir koky-
biniai tyrimai atskleidė, kad Visagino gyventojai yra prieš elektrinės darbo 
sustabdymą (Čiužas 1998, Balžeikienė et al 2009, Šliavaitė 2003, Sliavaitė 
2005). Ignalinos atominės elektrinės darbo sustabdymą Visagino gyven-
tojai siejo su ekonominiu nuosmukiu, socialiniu nestabilumu, o drauge 
ir tam tikru iššūkiu jų identitetams (Kasatkina, Leončikas 2003, Sliavaite 
2005, Šliavaitė 2010). Lietuvos gyventojai taip pat supranta, kad po elek-
trinės uždarymo Visagino miesto gyventojams kyla nauji ekonominiai ir 
socialiniai iššūkiai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų ins-
tituto užsakymu 2012 m. atliktos Lietuvos visuomenės nuostatų apklausos 
duomenimis5, 82,2 proc. respondentų pritaria, kad po Ignalinos atominės 

3 Ignalinos atominės elektrinės informacija pateikta LSTC prašymu. 2011  m. gruodžio 
mėn.  

4 Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
5 Apklausą LSTC Etninių tyrimų instituto užsakymu atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Tyrimą 

finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011). 
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elektrinės uždarymo Visagino gyventojams kyla sunkumų ieškant darbo; 
61,1 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų pritaria, kad valstybė turėtų rūpin-
tis Visagine gyvenančių etninių mažumų įdarbinimu po Ignalinos atomi-
nės elektrinės uždarymo (žr. 5 pav. leidinio priede). 
 Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus duomenimis, regis-
truotų bedarbių skaičius ypač išaugo 2010–2012  m. Pavyzdžiui, 2009  m. 
darbo biržoje užsiregistravo 1004 miesto gyventojai, 2010  m.  – 2276, 
2011 m. – 2 714, 2012 m. – 2 1796. Daugiausia atominės elektrinės darbuo-
tojų buvo atleista 2009 m. – 618 darbuotojų, 2010 m. – 393 darbuotojai, o 
2011 m. – 25 darbuotojai7. Vis dėlto, lyginant su kitais Utenos teritorinės 
darbo biržos skyriais, bedarbystės lygis Visagine 2012 m. pirmąjį pusmetį 
buvo mažiausias. Pavyzdžiui, Ignalinos savivaldybėje bedarbių procentas 
2012 m. liepos 1 d. buvo 16 proc., o Visagino savivaldybėje – 10,4 proc. 
(Utenos teritorinė darbo birža 2012). Tai galima iš dalies aiškinti sumažė-
jusiu gyventojų skaičiumi Visagine, išaugusia emigracija. Be to, Ignalinos 
atominė elektrinė iki šiol išlieka viena didžiausių darbo vietas sukuriančių 
įmonių Visagine. 
 Visaginui yra būdinga didėlė gyventojų emigracija. Visagino savivaldy-
bėje 2001−2011 m. gyventojų skaičius sumažėjo 25 proc. (Lietuvos statisti-
kos departamentas 2011). Visagine sparčiai mažėja ir mokinių skaičius. Vi-
sagino savivaldybės pateiktais duomenimis, 2005 m. keturiose mokyklose 
rusų mokomaja kalba dvyliktoje klasėje mokėsi 421 mokiniai, o 2011 m. – 
154 mokiniai8. Šie skaičiai interpretuotini kaip susiję su sumažėjusiu gims-
tamumu ir mažėjančiu gyventojų skaičiumi Visagine. Kita vertus, duome-
nys rodo išaugusią jaunimo emigraciją, apie kurią interviu minėjo daugelis 
informantų. Visagino savivaldybės duomenimis, 2005 m. į aukštąsias mo-
kyklas įstojo 58,5 proc. tais metais baigusių abiturientų, iš kurių 48,5 proc. 
įstojo į Lietuvos, o 10 proc. į užsienio aukštąsias mokyklas9. 2011 m. į aukš-
tąsias mokyklas įstojo 60 proc. Visagino abiturientų, iš kurių 28 proc. įstojo 
į užsienio (Anglija, Baltarusija, JAV, Latvija, Rusija, Suomija, Ukraina), o 
32 proc. į Lietuvos aukštąsias mokyklas10. Švietimo srities ekspertų teigimu, 
emigracines jaunimo nuostatas atskleidžia baigiamųjų valstybinių egzami-
nų pasirinkimo tendencijos: vis mažiau mokinių baigiančių mokyklas rusų 
dėstomąja kalba Visagine renkasi lietuvių kalbos valstybinį egzaminą. Pasak 

6 Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu. 
2012 01 09.

7 Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu. 
2012 01 09.

8 Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
9 Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
10 Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
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ekspertų, lietuvių kalbos mokyklinis egzaminas reiškia, jog toks jaunuolis (-ė)  
nebesieja savo ateities ir studijų su Lietuva11. Kokybinis tyrimas atskleidė, kad 
mišriose šeimose, kuriose vienas iš tėvų yra lietuvių kilmės, augančių vaikų 
išsilavinimas yra planuojamas Lietuvoje. 
 Svarstant lyties kriterijaus įtaką situacijai darbo rinkoje atsiskleidžia tam 
tikras prieštaravimas tarp statistinių duomenų ir pačių informantų požiū-
rių. Remiantis Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus pateiktais 
duomenimis, registruotų moterų bedarbių skaičius Visagine 2004–2008 m. 
buvo gerokai didesnis nei vyrų12. Pavyzdžiui, 2004 m. buvo registruoti 474 
bedarbiai vyrai ir 1 035 bedarbės moterys, 2005 m. – 347 vyrai ir 885 mo-
terys. Panaši tendencija išlieka iki 2009 m., kada registruotų vyrų ir mote-
rų bedarbių skaičius pradeda susilyginti: 2009 m. registruota 416 bedarbių 
vyrų ir 588 moterys, 2010 – 1 207 vyrai ir 1 069 moterys, 2011 m. – 1 339 
vyrai ir 1 375 moterys, 2012 m. – 1 044 vyrai ir 1 135 moterys13. Tačiau 
interviu metu lytis nebuvo informantų išskiriama kaip turinti esminę įtaką 
individo situacijai darbo rinkoje. Neretai buvo minimos tam tikros Visagi-
no įmonės, kuriose dirbo daugiausia moterys ir dėl kurių moterys turėjo 
savo darbinę nišą mieste. Kita vertus, darbo apmokėjimas šiose įmonėse 
dažnai būdavo apibūdinamas kaip gana žemas. 
 Priešingai nei buvo tikėtasi, dauguma informantų būtent atominės elek-
trinės darbuotojus apibūdino kaip turinčius pakankamą socialinį saugumą 
ir valstybės garantijas. Informantai ypač palankiai vertino 2003  m. balan-
džio 29 d. priimtą Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atomi-
nės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įsta-
tymą. Pagal šį įstatymą, iš AE atleistiems darbuotojams, be kitų garantijų, 
atsižvelgiant į jų darbo stažą elektrinėje, skiriamos papildomos kompensaci-
jos. Pavyzdžiui, turintiems pakankamą stažą atleistiems Ignalinos atominės 
elektrinės darbuotojams, kuriems iki pensinio amžiaus liko ne daugiau kaip 
penkeri metai, skiriama priešpensinė bedarbio išmoka. Tam tikros garantijos 
šiuo įstatymu teikiamos ir atleisto iš darbo AE darbuotojo šeimos nariams. 
Tad Ignalinos atominės elektrinės uždarymas turi skirtingas pasekmes skir-
tingoms amžiaus grupėms.Vyresnės kartos atominės elektrinės darbuotojai 
neretai pasinaudoja Vyriausybės priimtu įstatymu dėl galimybės išeiti į pen-

11 Interviu su ekspertais Visagine. 2012 05 22. 
12 Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu. 

2012 01 09.
13 Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu. 

2012 01 09.



E t n i š k u m o  s t u D i j o s   2 0 1 2 / 1 - 2
E t H n i c i t y  s t u D i E s   2 0 1 2 / 1 - 2

112

siją iki pensinio amžiaus ir gauti tam tikras išmokas. Ši žmonių grupė galėtų 
būti apibūdinama kaip ekonomiškai mažiausiai paveikta elektrinės darbo su-
stabdymo. Kai kuriais atvejais, viena iš pasirenkamų „išlikimo“ strategijų yra 
išeiti iš darbo Ignalinos atominėje elektrinėje pagal šį įstatymą ir iki senatvės 
pensijos amžiaus gauti priešpensines bedarbio išmokas, kurios, pačių infor-
mantų teigimu, yra pakankamos kasdienėms reikmėms patenkinti. 
 Kitų amžiaus grupių elektrinės darbuotojai ar Visagino gyventojai dažnai 
apibūdindavo savo ir savo šeimos ekonominę situaciją po elektrinės užda-
rymo kaip susijusią tik su jų pačių asmeniniu veiklumu ir iniciatyvomis, o 
ne su valstybės institucijų pagalba. Mokslininkai pabrėžia, kad ekonominiai, 
socialiniai faktoriai, visuomenės nuostatos yra svarbūs analizuojant etninių 
mažumų, imigrantų dalyvavimą darbo rinkoje, bet ne mažiau svarbu ir indi-
vido veiklumas (angl. individual agency) (Brettell, Alstaat 2007: 384). Borisas, 
trisdešimt dvejų metų atominės darbuotojas, interviu metu akcentavo savo 
paties individualų veiklumą, iniciatyvumą, siekiant sėkmės darbo rinkoje. 
Boriso teigimu, jis siekia profesinio tobulėjimo, veiklos kaitos ir per savo 
darbo elektrinėje stažą nuolat kilo karjeros laipteliais, keitė pareigas, nepa-
sitenkino monotoniška tobulėjimo nereikalaujančia veikla, o tai šiuo metu 
jam garantuoja profesine prasme įdomias ir atsakingas pareigas. Informanto 
profesionalumas, veiklumas ir prisitaikymas prie situacijos leido jam ne tik 
išsaugoti darbo vietą atominėje elektrinėje, bet ir, nepaisant ekonominės kri-
zės ir elektrinės uždarymo, kilti karjeros laipteliais. 
 Dalis informantų  – daugiausia jauni, išsilavinę, kurių profesinė veikla 
buvo niekaip nesusijusi su atomine elektrine (pavyzdžiui, verslininkas, in-
terneto dizaineris) – teigė, kad elektrinės darbo sustabdymas jų asmeninei 
ar šeimos situacijai esminių pasekmių neturėjo, kadangi jie sąmoningai savo 
laiką ir energiją investavo į veiklą, nesusijusią su atomine elektrine. Šiuose in-
terviu taip pat pabrėžiama asmeninė iniciatyva, asmeninė atsakomybė ir stra-
teginis karjeros planavimas. Vis dėlto, kalbėdami apie galimybes įsidarbinti, 
karjeros galimybes, informantai dažnai įvardydavo amžiaus kriterijų, kaip 
turintį tiesioginę įtaką jų sėkmingam dalyvavimui darbo rinkoje: jaunimas 
arba vyresnės kartos atstovai dažnai būdavo matomi kaip turintys mažiau 
galimybių rasti darbą Visagine. 
 Patys informantai įvardydavo grupę žmonių, kurie susiduria su sunku-
mais darbo rinkoje po elektrinės uždarymo. Ši socialinė grupė galėtų būti 
apibūdinta kaip žmonės, nemokantys valstybinės (lietuvių) kalbos, turintys 
siaurą profesinę specializaciją, nepakankamus socialinius ryšius už Visa-
gino ribų. Aleksandra, trisdešimtmetė rusų tautybės atominės elektrinės 
darbuotojo žmona, teigė:
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Man tai [atominės uždarymas  – aut. past.] pasekmių neturėjo, bet aš turiu 
daug draugų, pažįstamų, kurie buvo atleisti ir liko prie suskilusios geldos. Kai 
tau keturiasdešimt metų ir turi tik vidurinį išsilavinimą, visą gyvenimą dirbai 
elektrinėje, atlikai kokią vieną operaciją [elektrinėje – aut.past.], veiksmą. Na, 
vat ta rutina kiekvieną dieną. Tu nemoki jokios kalbos be rusų, todėl kad tau 
to ir nereikėjo. Ir štai likai už borto. […] Buvo tas stabilumas, žinojai, kad bus 
darbas, elektrinė dirbs, ir štai kažkodėl žmonės nepasiruošė uždarymui, nors apie 
tai kalba jau penkiolika metų. Na, matyt, tai tokia rusiška nuostata, kad gal kaip 
nors savaime…

 Informantė beviltiškiausioje situacijoje mato esančius tuos, kurie pri- 
klauso tam tikrai amžiaus grupei, kurie neturi adekvataus išsilavinimo, 
neplanavo savo profesinės karjeros kaitos ir kurie neturi valstybinės kal- 
bos kompetencijų. Tad elektrinės darbo sustabdymas yra iššūkis Visagino 
miesto gyventojų socialinei, ekonominei gerovei. Daugelis informantų sieja 
darbo ir socialinio saugumo viltis su naujos elektrinės statybomis, bet ne 
visi pasitiki Lietuvos pajėgumu ir technologinėmis galimybėmis pasiekti 
šio tikslo. 

Pilietybės svarba darbo paieškose: „vis tiek aš kaip
užsienietis čia“ 

Pagal 1989  m. įstatymą, pilietybę gavo visi to pageidaujantys, tuo metu 
Lietuvos Respublikos teritorijoje nuolat gyvenę žmonės (Lietuvos tarybų 
socialistinės respublikos…1989). 2001  m. surašymo duomenimis, dau-
guma Visagino miesto gyventojų turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę 
(26020), Rusijos pilietybę turėjo 2078 miesto gyventojai, taip pat mieste gy-
veno Baltarusijos (187), Ukrainos (133) ir kitų šalių pilietybę turintys gy-
ventojai bei asmenys be pilietybės (996) (Kavaliauskas 2003: 358). 2011 m. 
Visagino savivaldybėje leidimą gyventi turėjo 2346 trečiųjų šalių piliečių, 
kurių dauguma turėjo Rusijos (1672), Baltarusijos (233) ir Ukrainos (158) 
pilietybes14. Pagal dabartinius Lietuvos Respublikos įstatymus, pilietybės 
neturintys gyventojai gali gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lie- 
tuvos Respublikoje. Užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietu-
vos teritorijoje iš esmės turi tokias pats teises kaip ir Lietuvos Respublikos 
piliečiai, išskyrus teisę dalyvauti respublikinio lygio (ne savivaldos) politi- 
niuose rinkimuose. 

14 Duomenys gauti iš Gyventojų registro tarnybos pagal specialią LSTC užklausą 
(2011 09 05).
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 Ne viena studija atskleidė, kad teisinis individo statusas ir šio statuso 
suteikiamos ar apribojamos teisės yra vienas iš esminių veiksnių, darančių 
įtaką etninių mažumų ar naujųjų imigrantų integracijai į priimančiąją 
visuomenę (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Mokslininkai 
pabrėžia pilietybės svarbą integracijos procesams (Kehris 2010: 94–95). 
Pilietybė suteikia teisę užimti tam tikras pareigas, išreikšti savo valią 
politinių rinkimų metu, turintis pilietybę asmuo praranda užsieniečio 
statusą ir tampa pilnateisiu visuomenės nariu.
 Pilietybės pasirinkimo klausimai buvo aktualūs daugumoje interviu. In-
terviu atskleidė, koks svarbus pilietybės pasirinkimui tampa ekonominio 
išgyvenimo, darbo paieškų klausimas. Volodia šiuo metu yra penkiasdešimt 
penkerių metų bedarbis Visagino gyventojas. Jo žmona irgi bedarbė, bet 
pastarosiomis savaitėmis darbo biržos buvo įdarbinta atlikti viešuosius 
darbus. Volodios vaikai jau savarankiški. Šeima – Volodia ir žmona – sun-
kiai pragyvena iš bedarbių pašalpų ir atsitiktinių uždarbių. Lietuvai tapus 
nepriklausoma, Volodia pasirinko Lietuvos Respublikos pilietybę. Tuo 
metu Volodia dirbo elektrinėje ir, pasak jo, neturėdamas Lietuvos Respub-
likos pilietybės, būtų praradęs teisę dirbti šiame objekte. Po keleto metų, 
praradęs darbą, Volodia ryžosi atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės 
ir giminaičių padedamas gavo Rusijos pilietybę, tikėdamasis rasti darbą 
Rusijoje, kurią jis įvardija kaip tėvynę. Volodios teigimu, jis tikėjosi, kad 
Rusijoje rasti darbą bus lengviau, bet „situacija susiklostė taip, kad aš ir ten 
[Rusijoje – aut.past.] nereikalingas – tai yra amžius nebe tas, suprantate? [...] 
Aš kaip svetimas tarp svetimų arba svetimas tarp savų būčiau ten, vat kame 
reikalas“. Nepavykus įsitvirtinti Rusijos darbo rinkoje, Volodia sugrįžo į 
Lietuvą, Visaginą, pas čia jo laukiančią žmoną, bet sugrįžęs jis jau turi kitą 
statusą – užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Interviu su Vo-
lodia:

I.: Prašome pasakyti, kokią pilietybę turi jūsų šeimos nariai, žmona?
V.: Mano šeima. Mano žmona turi Lietuvos pilietybę. Kol kas, aš manau, jai nėra 
prasmės keisti, ji čia gyvena, tad nereikia sekti mano pavyzdžiu. Tai yra, kaip 
ten bebūtų, teisių ji turi daugiau todėl, kad turi lietuvišką pasą. Kaip ten bebūtų. 
I.: Na, o pavyzdžiui, kokios jos teisės, kokiose situacijose jūs jaučiate....
V.: Na jos teisės, ji gali į užsienį vykti, į Vokietiją...
I.: O jūs?
V.: O aš jau negaliu turėdamas leidimą gyventi dirbti. Aš ten galiu būti kaip tu-
ristas, bet ne dirbti, kažkokį laiką [...]
I: O jūs galite vėl gauti Lietuvos pilietybę? 
V.: Negaliu todėl, kad reikia laikyti kategoriją [rus. надо категорию сдавать]. 
O kategorijos aš jau neįveiksiu. 
I.: O kategorija tai...
V.: Kategorija tai egzaminas. 
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I.: Lietuvių kalbos? 
V.: Taip. Lietuvių kalbos mokėjimas. Konstitucija, lietuvių kalba. Nors trečios 
kategorijos man reikia. Pačios žemiausios. Trečioji tai pati žemiausia [...]. Da-
bar man, norint atsisakyti Rusijos pilietybės, reikia vykti į Rusijos pasiuntinybę, 
pildyti ten popierius dėl atsisakymo, o po to Lietuva nepriims, kol aš neišlaikysiu 
kategorijos. Taigi... Aš jau praleidau savo laiką. Nesvarbu, ar buvau aš kažkada 
Lietuvos piliečiu ar ne [...].
I.: Ar jūs nesigailite, kad pasirinkote Rusijos pilietybę? Kokie pliusai ir minusai? 
V.: Kaip pasakyti, dabar taip... dabar taip, teisybę pasakius, iš dalies gailiuosi, 
todėl kad aš čia kaip užsienietis esu. 
I.: Bet jūs juk ne užsienietis, jūs turite leidimą gyventi. 
V.: Na ir kas? Tai nieko neišsprendžia. Vis tiek aš kaip užsienietis čia.

 Volodiai pilietybės pasirinkimo motyvai keli: darbo paieškų galimybės 
ir tėvynės samprata. Jis atvyko į Lietuvą iš Rusijos 1980 m. jau būdamas 
vyresnis nei dvidešimties metų. Rusijoje gyvena jo artimiausi giminės 
(mama), todėl šią šalį informantas vadina savo tėvyne. Sugriuvius Sovietų 
Sąjungai Volodia sunkiai prisitaiko prie įvykusių pokyčių, tikėdamasis 
sėkmės Rusijos darbo rinkoje, pasirenka šios šalies pilietybę. Nors Volodia 
Lietuvoje (Visagine) gyvena nuo 1986 m., jis save apibūdina kaip užsienietį. 
Informantas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos pilietybė suteikia teisę 
dirbti kitose ES šalyse, kuri dabartinėje ekonominio nuosmukio situaci-
joje jam būtų labai svarbi. Pilietybė informantų yra nurodoma kaip be galo 
svarbi siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje, o taip pat apibūdinant save kaip 
priklausantį vienai ar kitai politinei bendruomenei. Be šių aspektų, interviu 
metu informantai pabrėždavo, kad Lietuvos Respublikos pilietybė suteikia 
galimybę laisvai keliauti ir dirbti ES šalyse. Įdomu pastebėti, kad kai kurie 
informantai Lietuvos Respublikos pasą apibūdindavo kaip „europietišką 
pasą“, „europietišką pilietybę“, t. y. Lietuvos Respublikos pilietybė buvo sie-
jama su Europa, europietiškumu, su šio tapatybės dokumento suteikiamo-
mis teisėmis. 
 Praktiniai pilietybės pasirinkimo aspektai buvo informantų 
pabrėžiami daugumoje interviu. Pavyzdžiui, Aleksandras, trisdešimt 
šešerių metų informantas, baltarusis, aukštąjį išsilavinimą įgijo Mins- 
ke. Baltarusijoje Aleksandras nuolatos gyveno beveik penkiolika metų, 
buvo įkūręs ten gan sėkmingą savo verslo įmonę. Tačiau visą tą laiką jis 
išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę. Informanto teigimu, Lietuvos 
Respublikos pilietybė jam buvo svarbi dėl tam tikrų praktinių dalykų: 
dėl galimybės laisvai keliauti po Europą verslo reikalais, saugumo jause-
nos. Interviu su Aleksandru:

I.: Jūs išvykote į Baltarusiją, gyvenote ten penkioliką metų, bet vis tiek neatsi-
sakėte Lietuvos Respublikos pilietybės. Kodėl? 
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A.: Vien tik iš merkantiliškų paskatų, todėl kad pasas leido man vykti pas part- 
nerius visoje Europje be jokių problemų. Ir dėl politinių dalykų – aš su lietu-
višku pasu jaučiausi saugesnis [rus. более защищённым], nei kad baltarusis 
su baltarusišku.

Tėvynės samprata būdavo svarbi aptariant pilietybės pasirinkimo 
klausimus. Daugumai vyresnės kartos informantų, kurie atvyko į Lietuvą 
jau būdami brandesnio amžiaus, tiek kilmės šaliai, tiek Lietuvai priskir-
davo tam tikrus vaidmenis jų gyvenime ir abi šalys buvo apibūdinamos 
kaip svarbios. Pavyzdžiui, vyriausios kartos informantas, ukrainietis, 
atvykęs į Lietuvą dar sovietmečiu ir pasirinkęs Lietuvos Respublikos 
pilietybę, sakė: 

R.: Na, pilietybė, kaip sakyti. Lietuva man davė darbą, suteikė būstą. Čia 
žmonės... kai mano mama čia pirmą sykį atvyko, ji pasakė: čia gyvena mūsų 
žmonės, tiesiog kalba kita kalba. Na, kažkaip taip. Žmonės, kurie gyvena taip pat 
ir daro tą patį, jie gali skirtis kalba. Bet jie supras vienas kitą be žodžių. Man tai 
artimi žmonės. 
I.: Bet jūs sakėte, kad Ukraina jūsų tėvynė?
R.: Taip, be jokių klausimų, tai mano tėvynė. 

Kalbintiems jaunesnės ir vidurinės kartos informantams Lietuva buvo ta 
šalis, kurią jie įvardijo kaip tėvynę. Tačiau dažniausiai būdavo pabrėžiama 
paties Visagino svarba, t. y. informantams buvo svarbu tapatintis su miestu 
ir jo bendruomene. Kita vertus, kalbant apie priklausymą tam tikrai politi-
nei bendruomenei, būdavo akcentuojamas ne tiek konstruojamas santykis 
su tėvyne ar gimtine, o valstybės požiūris į savo piliečius. Konstruojant 
tapatumą su politine bendruomene svarbu ne tik tautinis ar etninis tapa-
tumas: pilietiškumas kuriamas ir atsižvelgiant į valstybės, kuriai atstovau-
ja įvairios institucijos, santykį su individu. Tarasas yra trisdešimtmetis 
ukrainietis, gimęs Lietuvoje, kurį laiką gyvenęs Ukrainoje, vėl sugrįžęs 
į Lietuvą. Tarasas yra Lietuvos Respublikos pilietis, šiuo metu bedar-
bis, vedęs, su žmona augina vaiką, kuriam būtina nuolatinė medicininė 
priežiūra. Šeimos padėtis tiesiogiai priklauso nuo to, ar Tarasas turi darbą, 
ir valstybės paramos šeimai bei sergančiam vaikui. Interviu metu Tarasas 
kalbėjo:

Nežinau, man ar Ukraina, ar Lietuva... Turbūt kad aš neturiu tėvynės. Neturiu. 
Todėl kad... Tėvynė, mano supratimu, turi būti, na kaip... vat vokiečiai Vokieti-
joje, paklausk pas bet kurį vokietį kur jo tėvynė. Jis atsakys, kad jo tėvynė – Vokie- 
tija. Todėl kad... tie visi įstatymai, vyriausybė, labai daug kas, ne viskas, bet la-
bai daug kas pas juos tarnauja jiems patiems, vokiečiams. O čia. Pjauna, kai 
prasidėjo krizė, viskas, nėra pinigų, nėra iš ko mokėti...Per žinias girdime – nėra 
pinigų, pradėjo mažinti pinigus pensininkams ir invalidams. [...] Aš manau, kad 
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tarkime, jei aš rusas, gyvenu Lietuvoje, kaip ir lietuvis, todėl kad gyvenu Lietu-
voje, dirbu čia, moku mokesčius, kažką juk irgi gero darau Lietuvai. Ir Lietuva 
turi kažką gero man padaryti...

Mokslininkai pabrėžia teisinio statuso svarbą individo socialinei inte-
gracijai, t. y. teisinis statusas nulemia įgyjamas teises, pareigas (Feldman, Gil-
martin, Loyal, Migge 2008). Interviu Visagine atskleidė, kad informantams 
pilietybė buvo svarbi ieškant darbo, planuojant tolesnį gyvenimą Lietuvoje, 
ES arba Rusijoje. Pilietybė ir jos pasirinkimas dažniausiai buvo siejamas ne 
su tam tikra „savumo“/„svetimumo“ jausena, o su praktiniais aspektais, su 
įgyjamom teisėm ir galimybėm. Priklausymas tam tikrai politinei bend- 
ruomenei kuriamas ne tik konstruojant kultūrinio bendrumo bei tapatu-
mo jausmą, bet ir kuriant valstybės santykį su šios bendruomenės nariais. 

Ar lietuviams darbo rinkoje lengviau?: 
kalbos ir socialinių ryšių svarba

2012  m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto 
užsakymu atliktos visuomenės nuostatų apklausos duomenimis15, 87,4 proc. 
apklaustų respondentų Lietuvoje pritarė, kad etninių mažumų atstovai Visa- 
gine turi mokėti lietuvių kalbą, tačiau 69,7 proc. pritarė, kad etninių mažumų 
atstovai Visagine turėtų galimybę kalbėti gimtąja kalba kasdieniniame gy-
venime (žr. 5 pav., leidinio priede). Nors Visagino kontekste lietuviai galėtų 
būti traktuojami kaip etninė mažuma, bet kokybinio tyrimo metu, infor- 
mantai (rusai, ukrainiečiai, baltarusiai) pabrėždavo lietuvių kalbos žinių 
svarbą ieškant darbo, taip pat teigė, kad lietuviškos šaknys, lietuviška kilmė 
užtikrina lietuviams palankesnes sąlygas ieškant darbo ar sėkmingai konku-
ruojant darbo rinkoje. Tad pažeidžiamumą darbo rinkoje kai kurie infor- 
mantai siejo su savo etnine kilme. Pavyzdžiui, trisdešimt dvejų metų rusų 
kilmės aukštos kvalifikacijos atominės elektrinės darbuotojas Borisas teigė:

Aš vėlgi kalbu apie save. Galbūt aš nesu dalyvavęs tokiuose rimtuose konkursuose, 
kuriuose mane atrinktų iš kitų dalyvių į tam tikrą vietą. Tačiau tarp kitų žmonių, 
kuriuos aš pažįstu, taip, yra tokia nuomonė, kad jei neturi lietuviškų šaknų, tau 
sunkiau rasti darbą. 

Informantų teigimu, tam tikrose situacijose svarbi tampa savo/sveti-
mo skirtis ir tuomet darbdavys prioritetą atiduoda „savam“, t. y. lietuviui.  

15 Apklausą LSTC Etninių tyrimų instituto užsakymu atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Tyrimą 
finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011). 
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Pavyzdžiui, Olegas, penkiasdešimt trejų metų rusų tautybės elektrinės dar-
buotojas, teigė: 

Jūs žinote, greičiausiai svarbu yra kalbos žinios ir išsilavinimas. Na, kalba, kaip 
jums pasakyti, netgi kalba nedaug duoda. Čia, švelniai sakant, čia siekia imti [į 
darbą – aut. past.] savo žmones. Netgi vat N įstaigoje, Visagine, tik savo žmones 
siekia priimti. Ten retai kada papuola žmonės iš pašalies.

Informantų įvardytos „lietuviškos šaknys“ dažniausiai buvo supranta-
mos kaip apimančios puikias valstybinės (lietuvių kalbos) kompetencijas, 
socialinius ryšius, naudingus darbo paieškose. Kita vertus, dalis informantų 
manė, kad Lietuvai tapus ES nare, vykstant globalizacijos procesams, etninė 
kilmė nebėra tokia svarbi kaip iki tol. Tai yra Lietuvos valstybės sienos 
buvo traktuojamos kaip neberibojančios individų ekonominės veiklos ir 
įsidarbinimo galimybių. Tokiu atveju Lietuvos Respublikos pilietybė tampa 
priemone siekiant įsitvirtinti platesnėje ES erdvėje. Aleksandras, trisdešimt 
šešerių metų amžiaus baltarusis verslininkas, manė, kad visi teiginiai, jog 
dėl valstybinės kalbos kompetencijų trūkumo, etninės kilmės ir panašiai 
yra sunkiau įsitvirtinti daro rinkoje, neatitinka realybės: 

I.: Man kai kurie sakė, kad, norint gauti darbą, reikia būti lietuviu, kad niekada 
[rusakalbiai] neišmoks taip gerai kalbos.  
A.: Netiesa. Visiška netiesa. Tai žmogaus psichologija ir valstybės neapsižiūrėjimas, 
kad nesiekia žmonėms įrodyti, jog yra kitaip. Tiesiog žmonės surado sau lengvą 
pateisinimą. Kaltininką. Pažiūrėkite, kokia buvo sovietų valdžios istorija. Juk 
visada, kai kas nors įvykdavo, ieškodavo ne problemos sprendimo, o kaltininko, 
o tik po to spręsdavo problemą. Nereikia ieškoti kaltininko, reikia iš karto spręsti 
problemą. O čia lengviausia surasti problemą – vat ne lietuvis, na ir kas? O nerei-
kia mąstyti, kad gyveni Lietuvoje, gyveni – ES. ES – tai didžiulė rinka. Gali čia 
gyvendamas dirbti Bulgarijai, Norvegijai, kam tik nori. Bet žmonės iki šiol gal-
voja, kad jie gyvena mažoje šalyje ir ji uždara. 

 Valstybinės kalbos įstatymas įtvirtina lietuvių kalbos vartojimą viešajame 
Lietuvos gyvenime, valstybinėse institucijose. Pagal dabar galiojančius 
įstatymus tam tikras pareigas einantys ar tam tikrose įstaigose dirbantys 
žmonės turi gauti atitinkamą valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (Lie- 
tuvos Respublikos Vyriausybė 2003). Šis įstatymas ypač aktualus vidurinės 
ir vyresnės kartos Visagino gyventojams, kurie baigė vidurines mokyklas 
ne lietuvių kalba Visagine dar sovietmečiu ir kurių didelė dalis nemoka 
ar pakankamai nemoka lietuvių kalbos. Dažno informanto teigimu, įgyti 
atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją yra reikalaujama kone kiekvie- 
noje darbovietėje Visagine, taip pat ir Ignalinos atominėje elektrinėje. 
Valstybinės kalbos kursai yra organizuojami Visagine nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo ir juos išklausė gana didelis skaičius žmonių. 
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Visagino savivaldybės duomenimis, nuo 2004 m.Visagino valstybinės kal- 
bos centre lietuvių kalbos kursus kiekvienais metais išklausydavo apie pusę 
tūkstančio žmonių16. Lietuvių kalbos kursų klausytojų skaičius sumažėjo 
2010–2011 m. m., kai kursą išklausė tik 160 žmonių, bet šis skaičiaus kiti-
mas visų pirma susijęs su tuo, kad iki tol šiuos kursus finansavo tam tikros 
Lietuvos institucijos, o 2010 m. kursai tapo mokami17.
 Lietuvių kalbos žinių svarba siekiant sėkmingos profesinės karjeros 
buvo akcentuojama visuose interviu. Informantai neretai pastebėdavo, kad 
net išklausius valstybinės kalbos kursus ir įgijus reikiamą kategoriją, kalbos 
žinios gana greitai pasimiršta todėl, kad Visagine dominuojanti žmonių 
tarpusavio kalba yra rusų. Komunikacijos lietuvių kalba kompetencijų 
svarba, net siekiant gauti aukštos kvalifikacijos nereikalaujantį darbą, buvo 
pabrėžiama daugumoje interviu. Alionos, trisdešimt trejų metų amžiaus 
rusų tautybės moters, ieškojusios darbo prekyboje, interviu: 

I.: O kas yra svarbiausia, norint rasti darbą? Kalba? 
A.: Žiūrint kokio darbo ieškai. Jei prekyboje, tada taip. Aš norėjau, galvojau, ei-
siu į mažą parduotuvę. Tačiau mažoj parduotuvėje, pasirodo, dar sunkiau nei 
didelėje.
 I.: O kodėl? 
A.: Todėl kad ten reikia dirbti tiesiogiai su pirkėju.  
I.: Kalbėtis? 
A.: Taip. Siūlyti prekę. Nuolat būti matomai, geros formos, gerai atrodyti. [...] 
Vat, aš norėjau pardavinėti kosmetiką. Lyg ir yra visi duomenys, o bendraujant 
trūksta lietuvių kalbos. 
I.: O tai kažkaip tikrinama? 
A.:Jie [darbdaviai – aut. past.] kviečia pokalbiui. 
I.: Lietuviškai?
A.: Taip. O po to jau daro išvadas, kiek žmogus tinka. 
I.: Bet ar Visagine reikalinga lietuvių kalba? 
A.: Na, vis tiek reikalavimai yra. Reikia nereikia, o vis tiek, ateina ir lietuviai, 
kurie nekalbės rusiškai. Su jais reikia jų lygiu bendrauti. 
I.: Na, o jei pavyzdžiui, ateis lietuvis, kuris nemoka rusų kalbos. Juk jis irgi sun-
kiai prekiautų Visagine? 
A.: Taip, lietuvis irgi nieko neparduotų. Pas mus Visagine rusų kalbos mokėjimas 
yra pliusas lietuviams, o rusams – lietuvių kalbos mokėjimas. 

Informantė interviu metu pabrėžė lietuvių kalbos žinių svarbą, bet 
pastebėjo, kad sėkmingai komunikacijai su žmonėmis, Visagine reikalingos 
abi kalbos – tiek lietuvių, tiek rusų kalba. Mokslininkų teigimu, galimybė 
dirbti ir darbe tobulinti kalbos žinias paspartina socialinę integraciją (Ha- 
zans 2010: 132) ir interviu duomenys tik patvirtina šias įžvalgas. Pavyzdžiui, 

16 Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
17 Šaltinis: interviu su ekspertu. 2012 05 08. 



E t n i š k u m o  s t u D i j o s   2 0 1 2 / 1 - 2
E t H n i c i t y  s t u D i E s   2 0 1 2 / 1 - 2

120

Aleksandra, keturiasdešimtmetė rusų tautybės Visagino gyventoja teigė, 
kad tas faktas, jog nemokant lietuvių kalbos jai pavyko įsidarbinti ir dirbti 
lietuviškame kolektyve, paspartino jos lietuvių kalbos kompetencijų įgijimą 
ir sykiu – integracijos procesus. Aleksandros teigimu:

A.: Visų pirma, reikia labai norėti [gauti darbą – aut.past.]. Kai aš atėjau į centrą 
N, aš nieko nepažinojau. Ir direktorius atvyko iš Kauno. [...] Matomai, mano 
akys taip degė, kad po mėnesio man paskambino ir pasiūlė darbą. Reikia labai 
norėti. Kita vertus, matyt, reikalingi ir ryšiai, nes bet kuriuo atveju, visus kartus 
kai darbinausi, buvo kažkokie ryšiai. Aš nekalbu apie tai, kad už mane kažkas 
kalba, bet tiesiog, norint sužinoti, kad tokia darbo galimybė iš viso yra. [...] Kai 
darbinausi, aš net kalbos [lietuvių kalbos – aut.past.] nemokėjau. 
I.: Lietuvių? 
A.: Taip. Aš, galima sakyti, ten ją ir išmokau, nors visas ataskaitas rašiau 
lietuviškai. 
I.: O kaip taip greitai išmokote? 
A.: Na, aš turėjau kažkokius pagrindus. Aš supratau [lietuviškai – aut.past.], nors 
pati nekalbėjau ir nerašiau. Bet ten buvo buhalterė lietuvė, direktoriaus žmona 
taip pat ten dirbo. Aplink mane buvo vien lietuviai. Na ir po truputį, girdėdamas, 
kažko išmoksti. Na juk nelabai skirasi kalbėjimas nuo rašymo. Na taip, patikrin-
davo: ilgoji, trumpoji, nosinė, ne nosinė [lietuviškai sako  – aut.past.], o po to jau 
darai pagal šabloną. Na, o jei labai sunku būdavo rašyti, gelbėdavo, padėdavo be 
problemų.

Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, pristatydama 2008–2009  m. at-
likto sociologinio etninių mažumų tyrimo išvadas teigia, kad 16,6  proc. 
respondentų sakėsi patyrę diskriminaciją dėl tautybės siekdami įsidarbinti 
(Okunevičiūtė Neverauskienė 2010: 254). Kokybinis tyrimas Visagine 
atskleidė, kad dalis informantų jaučiasi pažeidžiami ir nelygiaverčiai darbo 
rinkoje dėl savo etninės (ne lietuvių) kilmės. Žvelgiant iš socialinių mokslų 
perspektyvos, žmonių savijauta ir interpretacijos yra tiek pat svarbios kaip 
ir objektyvūs duomenys, kadangi ji lemia realius žmonių pasirinkimus ir 
elgesį (Muižnieks 2010: 31). Kita vertus, sėkmingos profesinės karjeros 
pasiekę informantai akcentavo globalizacijos tendencijas ir tai, kad etninių 
mažumų atstovai turėtų konkuruoti platesniame ES kontekste, o ne apsiri-
boti Lietuvos Respublikos erdve. 
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Išvados

 Analizuodami etninių mažumų, imigrantų situaciją priimančioje 
visuomenėje mokslininkai pasitelkia „socialinės integracijos“ sąvoką. Tei-
giama, kad integracija yra pasiekta tada, jei tam tikrų grupių atstovai gali 
pasiekti tokių pačių rezultatų užimtumo, būsto, švietimo ir kt. srityse kaip 
ir platesnė visuomenė; kai bendruomenė palaiko socialinius kontaktus su 
kitom bendruomenėm; kai turi pakankamai lingvistinių ir kultūrinių žinių, 
saugumo jausmą bendraujant su platesne visuomene (Ager ir Strang 2004: 5 
iš Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008: 25). Straipsnyje analizuojami ty-
rimo, atlikto Visagine po atominės elektrinės uždarymo, duomenys. Autorę 
domina, kokios strategijos yra naudojamos siekiant būti sėkmingam (-ai) 
darbo rinkoje po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, tai kas pačių 
informantų įvardijama kaip svarbiausios charakteristikos siekiant išlikti 
darbo rinkoje.
 Tyrimas atskleidė, kad atominės elektrinės uždarymas turėjo skirtingas 
pasekmes skirtingoms socialinėms grupėms Visagine ir vieni iš svarbiausių 
kriterijų yra amžius, lytis, išsilavinimas. Kokybinio tyrimo metu atlikti gi-
luminiai interviu su mieste gyvenančių Lietuvos etninių mažumų atsto-
vais leidžia įvardyti tuos kriterijus, kuriuos patys informantai įvardija kaip 
svarbius jų dalyvavimui darbo rinkoje. Valstybinės kalbos žinios, pilietybė, 
socialiniai ryšiai buvo įvardijami informantų kaip patys svarbiausi 
siekiant išlikti ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Dalies informantų teigimu, 
etninė kilmė (ne lietuviai), socialinių tinklų Lietuvos visuomenėje nebu-
vimas daro neigiamą įtaką jų įsidarbinimo galimybėms ir šios nuostatos 
atskleidžia tam tikrą Lietuvos etninių mažumų pažeidžiamumo ir nesau-
gumo, nelygiaverčio santykio su etnine dauguma (lietuviais) savijautą.
 Tyrimas atskleidė, kad dabartinėmis globalizacijos, ekonominės krizės 
sąlygomis pilietybė, pilietiškumas nėra kuriami vien tik kultūrinio iden- 
titeto, „tėvynės“ jausenos pagrindu. Individo lygmeniu pilietybė dažnu 
atveju pasirenkama siekiant tam tikrų praktinių tikslų: pavyzdžiui, 
galimybės gauti legalų darbą vienoje ar kitoje politinėje erdvėje, socialinių 
garantijų, saugumo jausmo ir pan. Tad tapatumo su tam tikra politine ben-
druomene jausmas yra kuriamas ir per socialinius, ekonominius aspektus, 
t.  y. valstybės piliečiams suteikiamą socialinio saugumo laipsnį. Lietuvos 
Respublikos pilietybė informantų buvo vertinama ir dėl šios pilietybės 
teikiamų socialinių garantijų ir teisių Europos Sąjungoje.
 Manyčiau, kad Ignalinos atominė elektrinė galėtų būti apibūdinta kaip 
etninės ekonomikos (Fong, Ooka 2002) pavyzdys. Darbas šioje įmonėje 
garantavo reliatyviai aukštą pragyvenimo lygį, nereikalavo kalbinių 
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kompetencijų, dažnesnių kontaktų su likusia Lietuvos visuomenės dalimi. 
Šio industrinio objekto darbo sustabdymas, be jokių abejonių, kelia tam 
tikrus socialinius ir ekonominius iššūkius su juo susijusių etninių grupių 
nariams. Apibendrinant tyrimo duomenis, galima išskirti keletą miesto 
gyventojų prisitaikymo strategijų po atominės uždarymo. Dalis vyresnio 
amžiaus atominės elektrinės darbuotojų, netekę darbo po atominės 
uždarymo, gauna įstatymais numatytą valstybės pagalbą ir tokiu būdu 
sėkmingai sprendžia ekonomines ir socialines problemas. Tie vyresnio 
amžiaus miesto gyventojai, kuriems tokia parama nėra numatyta (nedirbo 
AE arba neturi pakankamo darbo stažo, kita), kurie neturi pakankamų 
lietuvių kalbos žinių, specifinio išsilavinimo, susiduria su ekonominiais, 
socialiniais iššūkiais, kuriuos jiems sudėtinga išspręsti be valstybės pagal-
bos (specialių socialinių programų). Emigracines jaunimo ir kitų amžiaus 
grupių tendencijas atskleidžia tiek statistiniai duomenys, tiek interviu 
su ekspertais ar miesto gyventojais. Vis dėlto galima kelti hipotezę, kad 
atominės elektrinės uždarymas paspartins socialinę integraciją tos Visagi- 
no gyventojų dalies, kurie savo ateities planus sieja su Lietuva.
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Ethnic Minorities in Labour Market: the Importance of 
Language, Citizenship and Social Networks (the Case of 
Visaginas)

Kristina Šliavaitė
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

S u m m a r y:  This paper focuses on some aspects of social and economic integraton of eth-
nic minorities (Russians, Belarusians, Ukrainians) in Visaginas. Specifically, it looks at what 
strategies are employed in adapting to the changing socio-economic situation and narrowing 
spectrum of job possibilities after the closure of the Ignalina nuclear power plant. The paper 
is based on data of qualitative research which was conducted in Visaginas in the framework 
of the research project „Social Challenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups 
in Lithuania after Joining the EU“ at the end of 2011 – first half of 2012. The research was 
funded by a grant (No. MIP-029/2011) from the Research Council of Lithuania. The main 
data comes from qualitative in-depth interviews with representatives of different generati-
ons of the most prevalent ethnic groups (Russians, Belarusians, Ukrainians) in Visaginas. 
Interviews with experts and some related statistical data are used as background material. 
The key issues defined by the informants as the most important for successful participation 
in the job market are: the knowledge of the state language (Lithuanian), citizenship, and 
social networks.  One’s ethnic background, i.e. Lithuanian roots, were perceived by part of 
the informants as guaranteeing better possibilities in the job market. This can be interpreted 
as revealing certain feelings of insecurity among the ethnic minorities. The author suggests 
that the closure of the Ignalina nuclear power plant could promote processes of social in-
tegration for those residents of Visaginas who plan to spend their future lives in Lithuania.

k e y  w O r D S :  IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT, SOCIAL INTEGRATION, LABOUR 
MARKET, ETHNIC MINORITES, CITIZENSHIP, STATE LANGUAGE, ETHNICITY.
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Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: 
lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos 

Monika Frėjutė-Rakauskienė, Kristina Šliavaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

S a n t r a u k a :  Straipsnyje analizuojami tarptautinio mokslinio projekto „ENRI-East: Eu-
ropietiškųjų, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: tautos tarp valstybių prie naujųjų 
rytinių ES sienų“, vykdyto 2008–2011 m., tyrimų Lietuvoje duomenys. Pagrindinis straipsnio 
šaltinis – kokybinių tyrimų metu atlikti giluminiai biografinio pobūdžio interviu su Lietuvoje 
gyvenančiais skirtingų kartų rusais, lenkais ir baltarusiais. Analizuojama, koks informantų po-
žiūris į Europą ir Lietuvos narystę ES, ar ir kaip konstruojamas individo tapatumas su Europa, 
gyvenama šalimi, istorine tėvyne ar gyvenama vieta. Lyginami trijų etninių grupių – rusų, 
lenkų ir baltarusių – situaciją atspindintys duomenys, taip pat ir skirtumai tarp kartų. Straips-
nyje teigiama, kad tapatinimasis su Europa ar ES, Lietuva, istorine tėvyne ar gyvenama vietove 
koegzistuoja ir įgyja skirtingas sąsajas konstruojant informantų identitetą. 

Pa G r I n D I n I a I  Ž O D Ž I a I :  ETNIŠKUMAS, IDENTITETAS, EUROPA, ES, LOKALUS IR RE-
GIONINIS IDENTITETAS.

XX a. pabaigoje Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, šalies teritorijoje nuolat 
gyvenę gyventojai įgijo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę ir tuo būdu 
buvo išvengta etninės priešpriešos ar gilesnių konfliktų. Pagal 2011  m. 
surašymo duomenis, Lietuvoje gyveno 84,2 proc. lietuvių, 6,6 proc. lenkų, 
5,8  proc. rusų, 1,2  proc. baltarusių (Lietuvos statistikos departamen-
tas 2011). 2011 m. priimtas naujasis Švietimo įstatymas iššaukė Lietuvos 
etninių grupių (visų pirma lenkų ir rusų) pasipriešinimą bei protestus 
ir sukėlė aštrias, žiniasklaidoje atspindėtas diskusijas visuomenėje. Šis 
pavyzdys atskleidžia, kad klausimai, susiję su etninių mažumų integracija, 
identitetais, išlieka aktualūs ir šiandieninėje Lietuvoje. 
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 Šiame straipsnyje yra analizuojami tarptautinio mokslinio projekto 
„ENRI-East: Europietiškųjų, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: 
tautos tarp valstybių prie naujųjų rytinių ES sienų“ tyrimo metu Lietu-
voje surinkti duomenys1. Projekto vykdymo metu Lietuvoje buvo atlieka-
mos kiekybinės apklausos ir kokybiniai giluminiai interviu su trijų etninių 
grupių – rusų, lenkų ir baltarusių – atstovais. Šiame straipsnyje analizuoja-
mi giluminių biografinio pobūdžio interviu duomenys, kurie yra gretinami 
su kiekybinio tyrimo duomenimis (žr. Beresnevičiūtė 2011, 2011a, 2011c). 
Straipsnio tikslas yra atsakyti į tokius klausimus: Kokie yra vyraujantys 
informantų požiūriai į ES ir Lietuvos tapimą ES nare? Ar informantai tapa- 
tinasi su Europa, Europos Sąjunga, o gal su kitais regionais? Kokie yra pa-
grindiniai socialiniai ryšiai su kilmės šalimis, istorine tėvyne ir Lietuva? Ar 
egzistuoja identitetų skirtumai tarp trijų apklaustų etninių grupių (rusų, 
lenkų ir baltarusių) bei tarp skirtingų amžiaus grupių ir kokie? 

Teorinių perspektyvų trumpa apžvalga

„Identitetas“, „tapatumas“ yra vieni svarbiausių terminų analizuojant 
etniškumą. Karen A.  Cerulo (1997), aptardama skirtingas identitetų 
(etninio, lyties ir pan.) tyrimų perspektyvas sociologijoje teigia, kad egzis- 
tuoja keletas pagrindinių identiteto konceptualizavimo krypčių. Vieną 
iš jų mokslininkė įvardija „prigimtine“ (angl. essentialist) ir apibūdina ją 
kaip konceptualizuojančią tam tikrus grupės bruožus, kylančius tiesiog iš 
jos prigimties. Konstruktyvistinė perspektyva, autorės teigimu, priešingai, 
traktuoja kolektyvinį identitetą kaip socialiai konstruojamą, tad identitetas 
suprantamas ne kaip nulemtas prigimtinių dalykų, o socialiai sukonstruo-

1  Enri-East (Europietiškųjų, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: tautos tarp valsty-
bių prie naujųjų rytinių ES sienų, www.enri-east.net – tai tarptautinis mokslinių tyrimų 
projektas, įgyvendintas 2008–2011 m. vienuolikos komandų konsorciumo. Šiame projek-
te kaip partneriai dalyvavo mokslinės institucijos iš Anglijos, Slovakijos, Austrijos, Len-
kijos, Baltarusijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Koordinatorius – Vienos 
moderniųjų studijų instituto Lyginamųjų Eurazijos studijų ir tyrimų centras (www.ihs.
ac.at/ceass). Projektas buvo finansuojamas pagal Europos Sąjungos 7-ąją bendrąją pro-
gramą FP7-SSH. Sutarties numeris #217227. Koordinatorius Lietuvoje – Lietuvos sociali-
nių tyrimų centras.

 Enri-East (European, National and Regional Identities: Nations between the States along 
the new Eastern Borders of the European Union, www.enri-east.net) is an international 
research project implemented in 2008-2011 by a consortium of 11 teams and coordinated 
by the CEASS-Center at the HIS-Vienna (www.ihs.ac.at/ceass). The project was primarily
funded by the European Union’s Seventh framework Programme under an FP7-SSH 
Grant Agreement #217227. The coordinator in Lithuania – Lithuanian Social Research 
Centre.
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tas ir pasirinktinis (Cerulo 1997: 386–387). Dekonstruktyvistai kritiškai 
žvelgia ir į konstruktyvistinę paradigmą, manydami ją esant nepakanka-
ma ir neatliekančia gilesnės analizės, neieškančia vienokius ar kitokius 
identitetų tipus veikiančių struktūrinių priežasčių (Cerulo 1997: 391). 
Šiame tekste autorės iš esmės vadovaujasi konstruktyvistine prieiga, t.  y. 
siekiama atskleisti etninių grupių tapatumo konstravimo tendencijas ir jas 
palyginti tarp etninių grupių ir kartų. 
 Lietuvos moksliniame lauke terminai „tapatumas“, „identitetas“ nere- 
tai vartojami kaip sinonimai, bet, mokslininkų teigimu, identiteto sam-
prata yra platesnė, apimanti ir santykį su „kitu“ bei skirtingumo suvokimą 
(Čiubrinskas 2008: 7). Etniškumo suvokime, savęs priskyrime tam tikrai 
grupei, esmingas yra „mes“ vs „jie“ santykis ir kultūriniai kontaktai (Barth 
1970, Eriksen 1993). Vis dėlto šiame tekste pagrindinė analizės ašis yra ne 
konstruojami santykiai tarp grupių (rusų, lenkų, baltarusių), bet šių grupių 
narių konstruojami ryšiai ir santykiai su tam tikra vietove, šalimi, regionu. 
Šiame tekste terminai „tapatumas“, „identitetas“ bus vartojami sinonimiškai 
pabrėžiant visų pirma savęs priskyrimo vienai ar kitai grupei, vietovei, re-
gionui aspektą. Lokalus identitetas įvardijamas, kaip informanto tapatini-
masis su vieta ar šalimi, regioninis identitetas – kai tapatinamasi su tam 
tikru platesniu Europos regionu ir europietiškas identitetas matomas, kai 
informantas tapatinasi su Europa kaip regionu ar ES kaip politiniu dariniu. 
 Mokslininkai ne kartą atskleidė, kad etniškumu, priklausomybe tam 
tikrai grupei neretai yra manipuliuojama siekiant tam tikrų politinių ar 
kitokių interesų (Eriksen 1993, Lindholm 1993, kt.). Vidurio ir Rytų Euro-
pos posovietinės visuomenės dažnai yra pristatomos kaip tokios, kurioms 
būdinga etniniu pagrindu konstruojama tautos samprata (Roszkowski 
1995, kt.) ir kaip tokios, kurioms posovietmečiu būdingi sovietmečiu 
neišspręsti ar net pagilinti etniniai konfliktai (Verdery 1996). Kita vertus, 
ES plėtros kontekste ir Lietuvai integruojantis į ES kinta politinis, teisinis 
mažumų situacijai įtaką darantis kontekstas, etninių grupių nariai įgyja 
alternatyvias etninio tapatumo konstravimo galimybes (Triandafyllidou, 
Spohn 2003, kt.). Mokslininkų teigimu, ES plėtros kontekste svarbūs yra 
etninių mažumų, imigrantų grupių tyrimai, jų santykis su priimančiąja vals- 
tybe ar didesniais politiniais vienetais (Triandafyllidou, Spohn 2003: 8).
 Europos Sąjungos plėtros kontekste aktualizuojami „daugiasluoksnių“ 
identitetų tyrimai, t.  y. tiriama ir diskutuojama, ar iš tiesų egzistuoja 
europietiškas identitetas, t.  y. tapatinimasis su Europa, kaip geografiniu 
ir kultūriniu vienetu, ar ES, kaip politiniu vienetu, koks yra santykis tarp 
europietiško ir tautinio identitetų (Spohn, Triandafyllidou (ed.) 2003). 
Anna Triandafyllidou, Willfried Spohn (2003) teigia, kad egzistuoja dvi 
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pagrindinės kryptys, interpretuojančios europietiško ir tautinio identitetų 
santykį. Viena iš krypčių, mokslininkų teigimu, interpretuoja tapatinimąsi 
su ES ir europietiškąjį identitetą kaip antraeilį ir teigia, jog europietiškas 
identitetas yra silpnesnis nei tautinis (Triandafyllidou, Spohn 2003: 8 
su nuoroda į Lepsius 1998). Kita kryptis, autorių teigimu, mano, kad 
europietiškas identitetas dėl globalizacijos procesų tampa svarbesnis už 
tapatinimąsi su tauta, tautine valstybe ir pan. (Triandafyllidou, Spohn 2003: 
8 su nuoroda į Eder 1998). A.Triandafyllidou ir W.Spohn (2003) kritikuoja 
šias dvi kryptis ir teigia, jog europietiško ir tautinio identitetų elementai 
yra susiję ir sąveikauja. Šio straipsnio autorės teigia, kad Lietuvoje atliktas 
tyrimas atskleidžia, jog tapatinimasis su Europa ar ES apklaustiems infor- 
mantams arba nebuvo toks svarbus kaip tapatinimasis su tam tikra vietove 
ar šalimi, arba šie identitetai koegzistuoja ir įgyja skirtingas sąsajas. 
 Lietuvai atgavus nepriklausomybę, o pastaraisiais metais išaugus emi-
gracijos mastams, etninio, tautinio identitetų tyrimai yra aktualūs ir paly-
ginti plačiai vykdyti Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų. 
Mokslininkai diskutuoja pačią identiteto sampratą ir jo konstravimo būdus 
(Čepaitienė 2001, Čiubrinskas 2011 a, b, Taljūnaitė 2011, kt.). Vykdomi 
etninių mažumų identitetų tyrimai šiandieninėje Lietuvoje (Daukšas 2008, 
Frėjutė-Rakauskienė 2011, Šliavaitė 2011, kt.), tiriami etninių mažumų 
identitetų formavimosi istoriniai procesai (Kasatkina, Marcinkevičius 
2009), analizuojamas socialinės atminties ir etniškumo santykis (Šutinienė 
2008). Atliekami naujai atvykstančiųjų imigrantų (Žibas (sud.) 2009) ir 
emigravusių Lietuvos gyventojų tikslinėse šalyse (Daukšas 2011, Kripienė 
2011, Kuznecovienė 2011, Šutinienė 2011, Taljūnaitė, Labanauskas 2009) 
identitetų tyrimai. Šiuo straipsniu siekiama apžvelgti 2010  m. atlikto ty-
rimo rezultatus ir palyginti tirtų etninių grupių Lietuvoje (rusų, lenkų ir 
baltarusių) europietiško, regioninio, lokalaus identitetų tam tikrus as-
pektus, socialinius ryšius Lietuvoje ir istorinėse tėvynėse. Palyginamasis 
aspektas leis geriau suvokti skirtumus ir panašumus tarp tiriamų etninių 
grupių ir diskutuoti, ar iš tiesų dėl ES plėtros formuojasi ir nauji etninių 
mažumų identitetų aspektai.

Tyrimo metodologija

Kokybinis tyrimas vyko 2010  m. Tyrimo metu buvo atlikta dvylika 
giluminių biografinio pobūdžio interviu su Lietuvoje gyvenančiais lenkais 
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ir po vienuolika tokių pačių interviu su rusais bei baltarusiais2. Informan-
tai buvo atrenkami ir interviu vyko pagal metodologines gaires, parengtas 
projekto koordinatorių3. Buvo kalbinami trijų kartų informantai (jauno-
sios, vidurinės ir vyriausios), vyrai ir moterys. Svarbiausias kriterijus, pagal 
kurį buvo atrenkami informantai buvo tas, kad jis/ji tapatintųsi su tam tikra 
etnine grupe (rusais, baltarusiais ar lenkais). 
 Dauguma interviu buvo atliekami Vilniuje, kuriame istoriškai gyveno 
tirtos etninės grupės. Lenkai informantai, skirtingai nei rusai ir baltarusiai, 
buvo kalbinami gyvenantys ne tik Vilniaus mieste, bet ir Vilniaus rajone, 
kadangi daugiausia lenkų Lietuvoje gyvena kompaktiškai Vilniaus mieste 
ir Vilniaus rajone (Statistikos departamentas 2011). Visi tyrime dalyvavę 
lenkų tautybės informantai yra gimę Lietuvoje, o ne atvykę į šalį tam tikru 
gyvenimo periodu. Baltarusių grupėje dalis informantų jau buvo gimę Lie- 
tuvoje, tačiau didžioji dalis atvyko į Lietuvą sovietmečiu, keletas – Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Lietuvos rusų imties informantai taip pat turėjo 
skirtingas imigracines patirtis. Kai kurie vyriausios kartos atstovai atvyko 
į Lietuvą sovietiniu periodu (darbo imigrantė, kariškis). Vienas vyresnės 
kartos informantas buvo išskirtinis, nes gimė Belgijoje, turi šios šalies 
pilietybę, o Lietuvoje jis atsidūrė susipažinęs su žmona (ruse iš Lietuvos). 
 Visų cituojamų informantų vardai yra pakeisti. Interviu metu buvo teirau-
jamasi apie informanto (-ės) gyvenimo istoriją, šeimą, tam tikrus su etnine 
tapatybe susijusius elementus (kalba, religija, tradicijos ir pan.), sąsajas su 
vieta, miestu, Lietuva ar kilmės šalimi. Atliekant interviu buvo naudojamos 
projekto koordinatorių parengtos interviu gairės, bet leidžiama informan-
tui laisvai išsakyti savo mintis, kalbėti apie tai, kas pačiam informantui (-ei) 
atrodė aktualu ir siejosi su pagrindiniais tyrimo klausimais. ENRI-VIS 
kiekybinis tyrimas atliktas 2009  m. pabaigoje–2010  m. pradžioje. Kieky-
binio tyrimo metu apklausta po 800 Lietuvos lenkų ir rusų, 400 baltarusių 
(žr. Beresnevičiūtė 2011, 2011a, 2011b).

Europietiškojo identiteto paieškos

Biografinio pobūdžio giluminių interviu klausimyne informantų buvo 
klausiama apie tapatumą su Europos regionu ir Europa. Siekiant at- 

2 Interviu su rusų ir baltarusių etninių grupių informantais buvo atlikti šio straipsnio 
autorių. Interviu su lenkų etninės grupės informantais buvo atlikti Irenos Šutinienės ir 
dr. Viktorijos Žilinskaitės (Lietuvos socialinių tyrimų centras).

3 Manual for Qualitative Biographical In-Depth Interviews. Proposed and developed by 
a task-force: professor Claire Wallace (head), dr. Lyudmila Nurse, dr. Natalia Waechter, 
dr. Alexander Chvorostov. July 2010. 
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skleisti informanto identitetą, buvo rodomas Europos žemėlapis ir prašoma 
pažymėti tris vietas (miestus, šalis, regionus) su kuriomis informantas tap-
atinasi svarbumo tvarka (pirmas, antras, trečias). Buvo prašoma motyvuoti 
savo pasirinkimą. Informanto buvo klausiama, ar jis/ji jaučiasi europiečiu, 
ką reiškia būti europiečiu? Taip pat buvo norima sužinoti, kaip informantai 
vertina ES ir jos vykdomą politiką, ką jie mano apie ES plėtrą. 
 Apklausti Lietuvos lenkai4, kaip ir rusai5 bei baltarusiai6, turi stipresnį 
lokalų (tapatinimasi su vieta ar šalimi) nei regioninį (tapatinimasi su tam 
tikru platesniu Europos regionu) ar europietišką (tapatinimasi su Eu-
ropa kaip regionu ar ES kaip politiniu dariniu) identitetą. Pavyzdžiui, be- 
veik visi lenkai informantai, prašant Europos žemėlapyje nurodyti svarbiau- 
sius miestus, šalis ir regionus, pirmoje vietoje nurodė Vilnių, Vilniaus 
rajoną, Lietuvą bei Lenkiją. Panašios tendencijos atsiskleidė tarp baltarusių 
informantų  – Vilnius, Lietuva ar Baltarusija buvo dažniau pažymimos 
žemėlapyje kaip svarbios informantams teritorijos nei kad Europa ar Eu-
ropos Sąjunga. Rusų viduriniosios ir vyresnės kartos atstovų tapatinimosi 
su Europos regionu tendencijos sunkiai apibendrinamos, nes iš esmės ta-
patinamasi su įvairiomis šalimis, priklausomai nuo gyvenimiškų patirčių: 
atsižvelgiant į profesiją, pomėgius, miestus ir šalis, kuriose kariavo Raudo-
nosios armijos gretose Antrojo pasaulinio karo metu. 
 Visų tyrime dalyvavusių etninių grupių jaunosios kartos atstovai su 
Europos regionu ir Europa tapatinasi labiau nei vyresnė karta. Jaunesni 
ir vidutinio amžiaus informantai vertina atsivėrusias galimybes keliauti, 
mokytis, dirbti Europos Sąjungoje. 

Europa yra mūsų didelė tėvynė dabar. [...] Pagalba iš Europos Sąjungos. Daugiau 
laisvės žmonėms, daugiau pasirinkimo. Ypač šiandien, žmonės gali išvažiuoti 
dirbti. Kaip aš sakiau, užsidirbti duonai. Tik iš geros pusės. Žmonės padeda vie- 
ni kitiems sąjungoje. Valstybės. Esame, kaip didelėj šeimoj. Jeigu kažkas jaučiasi 
blogai, kažkas kitas tau padeda. Viskas normalu. Aš manau, kad mes išlošiam. 
Išlošiam. Tiek daug pagalbos dabar... Nors politikai nežino, kaip naudoti tai, 
ką duoda ES. Ir apskritai... nėra prasmės kalbėti apie politiką... Jeigu politikai 
sugebėtų paimti tai, ką mums duoda ES paprastiems žmonėms, ekonomikos vy-
stymui, aš manau, mes gyventume daug geriau šiandien. (Asia, rusė, 52 metai) 

Reikia pastebėti, kad ir vyresnio amžiaus informantai didžiuojasi, jog yra 
ES piliečiai. Daugelis baltarusių ir lenkų informantų pabrėžia, kad tapatina-

4  Žr. ENRI-East kokybinio tyrimo ataskaitą (Šutinienė, Žilinskaitė 2011).
5 Daugiau apie rusų etninės grupės Lietuvoje ir Latvijoje europinį, lokalų ir regioninį iden-

titus žr. Frėjutė-Rakauskienė 2011. 
6 Daugiau apie baltarusių etninės grupės Lietuvoje identiteto konstravimą žr. Šliavaitė 

2011.
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si su europiečiais dėl bendros Europai kultūros (kultūrinis tapatumas). Nors 
ES, kaip politinis darinys, šiems informantams irgi svarbus. Olga, dvidedešimt 
dvejų metų amžiaus informantė, baltarusė, pabrėžė savo kultūrinį 
priklausymą baltarusių, ukrainiečių kultūrai, bet sykiu įveda ir kitą 
dimensiją – ji yra ES pilietė:

I.: Ar Jūs jaučiatės daugiau europiete, baltaruse ar daugiau lietuve?
O.: Sunkus klausimas. [Pauzė]. Kultūriškai labiau jaučiuosi baltaruse. Man 
toksai dvasinis supratimas, nu toksai... va tokie dvasiniai visokiausi dalykai... 
nežinau... nu pradedant nuo muzikos, ten literatūros. Man, pavyzdžiui, patinka 
skaityti baltarusiškai. Man patinka ta kalba. Aš skaitau... Aš labai daug klau-
sausi muzikos – baltarusiškos, ukrainietiškos. Čia gal dėl to, kad man tos kalbos 
patinka. Ir man tai yra toks malonumas. Kažkoks dvasinis pasitenkinimas. O jau 
politiškai, aš be abejo esu Lietuvos pilietė. Ta prasme, net nežinau, ar politiškai, ar 
kaip... nu iš tikrųjų aš esu Lietuvos pilietė, Lietuvos gyventoja ir visi tokie žemiški 
dalykai yra labiau susiję su Lietuva. [Pauzė]. Tai va...
I.: O europietiškumas?
O.: O europietiškumas yra visiškai politinis toks klausimas. Na esu... turiu pasą 
Europos Sąjungos.

Daugeliui rusų informantų tapatinimasis su Europa arba su Europos re-
gionu asocijuojasi ne su Europos šalimis, jų mentalitetu, bendra kultūra, 
religija, bet su Europos Sąjungos institucijomis ir jų vykdoma politika. Tik 
nedaugelis iš apklaustų rusų galėjo pasakyti, kad jie jaučiasi europiečiais 
dėl bendro mentaliteto, vyraujančios kultūros ir religijos Europos žemyne:

Nu tikriausiai [pauzė]. Nu taip. Jaučiuosi. Galima pasakyti ir taip. Nedažnai, 
tiesą sakant, apie tai galvoju ar aš europietė. Nu bet galiu pasakyt, pavyzdžiui, 
galiu susišnekėti su žmonėmis iš Europos, ta prasme, susišnekėti ne šiaip, bet rast 
bendrą kalbą, mes turim vienodas problemas... kažkokias tokias bendresnes... ir 
panašiai. Tai va. [....] gal ir dėl to, kad galiu išvažiuot, važiuot po Europą. Tai 
irgi... su žaliu pasu. (Anna, rusė, 22 metai) 

 Rusų grupėje ryškios emigracijos tendencijos. Beveik visi apklaustieji 
jauniausios kartos atstovai rusai Lietuvoje ketina emigruoti, kai kurių tėvai 
jau gyvena emigracijoje. Nežiūrint į tai, kad jaunosios kartos atstovai Lie- 
tuvoje identifikuojasi su Europos Sąjunga, jie taip pat tapatinasi ir su Eu-
ropos šalimis (Ukraina, Lenkija, Baltarusija, kt.), kuriuose gyvena rusiškai 
kalbantys žmonės, „rusakalbiai“ ne Rusijos gyventojai (informantai 
daugeliu atveju patys save apibūdina, kaip „rusakalbius“). Taigi, tapati- 
nimasis su „rusakalbiais“ Lietuvoje pastebimas ne tik tarp vyresnės kartos, 
bet ir tarp jaunimo. 
 Skirtingai nuo rusų, baltarusių ir lenkų informantų Europa dažnai 
buvo siejama su tam tikromis kultūrinėmis vertybėmis, tokiomis kaip 
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krikščionybė, technologinis modernumas, mokslo pažanga. Apibūdindami 
Europos Sąjungą ir jai būdingas vertybes dauguma informantų minėjo 
žmogaus teises, judėjimo laisvę. Lenkų etninės grupės informantai išsakė 
ir kritikos: kai kuriems informantams buvo nepriimtinos kai kurios Euro-
pos Sąjungos propaguojamomis vertybės ir laisvės, informantų požiūriu, 
neatitinkančios krikščioniškųjų vertybių arba pažiūrų. Kai kurie lenkų 
informantai pabrėžia, kad Lietuvai įstojimas į ES naudingas ekonomiškai. 
Skeptiškas vyresnės rusų informantų kartos požiūris į ES taip pat api-
ma deklaruojamas Europos vertybes, ypač žodžio laisvę, kuri, kai kurių 
informantų nuomone, suteikia galimybę radikaliems pasisakymams ar 
neonacių eitynėms, kas itin žeidžia rusus, Antrajame pasauliniame kare ka-
riavusius prieš nacistinę Vokietiją.
 Nevienareikšmį lenkų informantų Europos Sąjungos vertinimą patvir-
tina ir ENRI-VIS kiekybinio tyrimo duomenys. Pavyzdžiui, 36 proc. Lie- 
tuvos lenkų turi neutralų požiūrį, 28 proc. turi labai teigiamą arba beveik 
teigiamą nuomonę apie ES, o 18 proc. lenkų turi labai neigiamą arba beveik 
neigiamą nuomonę apie ES. Beveik kas šeštas apklaustas respondentas 
(16 proc.) neturi nuomonės apie ES (Beresnevičiūtė 2011: 37). Pozityvesnį 
nei lenkų etninės grupės, rusų ir baltarusių etninių grupių Europos Sąjungos 
vertinimą taip pat patvirtina ENRI-VIS kiekybinio tyrimo duomenys 
(žr. Beresnevičiūtė 2011a; 2011b). Pavyzdžiui, tik 15 proc. Lietuvos rusų turi 
labai neigiamą arba beveik neigiamą nuomonę apie ES, 33 proc. rusų verti-
na ES teigiamai arba beveik teigiamai, o 42 proc. Lietuvos rusų turi neutralų 
požiūrį (Beresnevičiūtė 2011a: 41). Didesnis procentas apklaustųjų Lietu-
vos baltarusių turi labiau teigiamą požiūrį į ES: 44 proc. turi labai teigiamą 
arba beveik teigiamą nuomonę apie ES, o 41 proc. neutralų požiūrį ir tik 
11 proc. baltarusių turi labai neigiamą arba beveik neigiamą nuomonę apie 
ES (Beresnevičiūtė 2011b: 37).
 Kalbant apie baimes, susijusias su Europos ir Europos Sąjungos ateitimi, 
ENRI-VIS kiekybinio tyrimo duomenys atskleidė, kad beveik pusė 
apklaustųjų Lietuvos rusų bijo didesnių sunkumų etninėms mažumoms 
(52 proc.) ir rusų kultūros bei tapatumo praradimo (49 proc.) (Beresnevičiūtė 
2011a: 41). Panašus procentas apklaustų baltarusių (53 proc.) bijo prarasti 
baltarusių kultūrą bei tapatumą; 44 proc. baltarusių bijo didesnių sunkumų 
etninėms mažumoms ir tiek pat (44 proc.) – nebijo (Beresnevičiūtė 2011b: 
38). Didelė dalis apklaustų Lietuvos lenkų (44 proc.) bijo didesnių sunkumų 
etninėms mažumoms. Tyrimo duomenimis, 41  proc. lenkų bijo prarasti 
lenkų kultūrą ir tapatumą, o 43 proc. – nebijo (Beresnevičiūtė 2011: 38). 
Daugiau negu pusė apklaustųjų baltarusių (59 proc.) ir rusų (56 proc.) bei 
45 proc. lenkų mano, kad dėl įstojimo į ES Lietuva turi daug naudos arba 
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veikiau turi naudos (Beresnevičiūtė 2011: 37; 2011a: 41; 2011b:37). 

Tapatumo su Lietuva aspektai

Interviu metu informantų buvo klausiama, kiek šalis, miestas arba vieta, 
kurioje gyvena jiems yra svarbi ir kodėl, kas jam/jai patinka ar nepatinka 
vietovėje, mieste, šalyje, kurioje gyvenama. Šie klausimai leido užčiuopti 
informantų konstruojamo identiteto daugiasluoksniškumą.
 Kalbant apie Lietuvos lenkų tapatumo konstravimą su Lietuva, paste-
bime, kad Vilnius ir Vilniaus rajonas tampa pagrindine ir svarbiausia vieta 
ir regionu, su kuriais tapatinasi informantai. Dažnai Lietuva tampa antrąja 
pagal svarbumą vieta po Vilniaus ir Vilniaus rajono (informantų neretai 
vadinamu regionu). Informantai su Vilniumi arba Vilniaus regionu tapati-
nasi dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai teigiama, kad tai yra vieta, kurioje jie 
gimė arba gyvena, dirba, palaidoti jų protėviai, kur yra informanto istorinės 
„šaknys“, kur gerai jaučiasi, kur yra priimtinos religinės (katalikybė) ir 
kultūrinės tradicijos (žr. taip pat Šutinienė, Žilinskaitė 2011). 

I.: O kokią šalį laikote savo tėvyne? Norėčiau, kad  pažymėtumėte šiame 
žemėlapyje visas teritorijas, su kuriomis save kažkaip siejate.
R.: Pati mano tėvynė tikrai tai va čia šalia Vilniaus, čia mano tėvynė, kur esu 
gimęs (Vilniaus raj. – aut. pastaba). Lietuvos lenkas, tai reiškia, kad tėvynė yra 
Lietuva, bet lenkai dar sako, kad macierz, tai reiškia, mano, gimtinė tokia ta 
maža tai yra šita, Vilnius šitas [...]. (Roman, lenkas, 43 metai)

 Interviu metu atsiskleidė Vilniaus, kaip vietos, svarba baltarusių etniniam 
tapatumui. Daugumoje interviu su skirtingų kartų informantais buvo 
pabrėžiama Vilniaus svarba baltarusių kultūrai, tautiniam atgimimui, 
taip pat ir baltarusių įnašas į Vilniaus kultūros klodus. Dauguma kalbintų 
informantų Vilnių siejo su baltarusių tauta, kultūra, istorija, t.  y. Vil- 
nius, kaip vieta, buvo siejamas su baltarusiškumu. Kita vertus, visi kalbi-
nti informantai yra vilniečiai, galbūt todėl Vilnius ir Vilniaus svarba jų ta-
patumo konstravime buvo tokia akivaizdi. Vilnius buvo įvardijamas kaip 
daugiatautis miestas, kuriame informantai jaučiasi komfortabiliai. Keletas 
informantų (vyriausios ir vidurinės kartos) teigė, kad Lietuvoje „savi“ 
yra Vilnius ir rytų Lietuva, o Kaunas ir visi kiti miestai link vakarų yra 
„svetimi“. Vilniaus svarba baltarusiams ir kitoms etninėms grupėms buvo 
ne kartą pastebėta mokslininkų (žr., pvz., Bumblauskas 2000; Čepaitienė 
2008, Šutinienė 2008). 
 Rusų informantams Vilnius ir Vilniaus apylinkės taip pat yra viena iš 
svarbesnių vietų konstruojant tapatumo hierarchijas. Pavyzdžiui, jauniau-
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sios kartos rusų grupės atstovė teigia, kad ne Lietuva, o Vilnius yra jos gim-
tieji namai: 

Ai... Lietuva yra mano tėvynė. Vilnius yra mano tėvynė. [...] Viskas vyko Vilniuje 
ir mes čia gyvename irgi šitame rajone senamiestyje. Čia penkios kartos pagal 
mamą gyvena šiame rajone... ne vienam name... vienam rajone. Tai jau čia su 
visom šaknim... jau įaugę... jau taip įaugę, kad jau nėra kur... Tai aš jau penkta 
karta, kuri čia gyvena pagal tai. (Natalija, rusė, 24 metai) 

Panaši tendencija atsiskleidė klausiant ir rusų informantų, kurie negimė 
Lietuvoje, bet Vilnių įvardijo savo gimtaisiais namais. Pavyzdžiui, 72 metų 
amžaus informantė Nadežda Ivanovna gimė Rusijoje, bet jau penkiasdešimt 
metų gyvena Lietuvoje. Ji Vilnių įvardija savo gimtaisiais namais: čia ji gy-
vena, dirbo, ištekėjo, čia iš Rusijos atsivežė savo mamą, kurią čia ir palai- 
dojo. Arba vidurinės kartos atstovas, kuris gimė Lietuvoje, savo tėvyne laiko 
ne Lietuvą, o Vilnių, jis tvirtina, kad visa likusi Lietuvos dalis jam nesvarbi: 

Lietuva, žinoma. Net ne Lietuva, o Vilnius. Aš turiu omenyje, kad aš nemėgstu 
būti Tauragėje, bet Vilnius – man patinka. Aš nemėgstu Kauno, bet Vilnius man 
labai patinka. [...]. (Pavel Aleksandrovič, rusas, 41 metai) 

Taigi, daugeliui apklaustųjų visų etninių grupių informantų miestas ar 
gyvenvietė kurioje gimė (Vilnius arba kaimas arba miestelis Vilniaus ra-
jone) yra svarbūs konstruojant tapatumą. Tačiau kalbėdami apie Lietuvą 
informantai interviu metu pabrėždavo, kad tai  – jų tėvynė ir išsakydavo 
stiprius patriotinius jausmus šios šalies atžvilgiu:

Aš laikau save lietuviu, nežiūrint į tai, kad esu negrynakraujis... Čia mano 
tėvynė, aš patriotas ir niekur nevažiuoju dirbti, aš dirbu čia ir vargu ar kur nors 
išvažiuosiu, nes man čia geriau, čia artimiau, nu lenkas, galėčiau išvažiuoti, kur 
nors į Europą, bet ten iš vis – visiškai kita kultūra, ten kitas mąstymas, čia vis tiek 
viskas gimta, aš matau, kaip stipriai su kultūra kokia tai – lenkų, negaliu pasa-
kyti – artimiau, mūsų – lietuviška. Va taip. (Boleslav, lenkas, 46 metai)

 Reikia akcentuoti, kad baltarusiams, skirtingai nuo kitų tautybių 
informantų, buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorija 
buvo svarbi konstruojant etninį-regioninį tapatumą, baltarusiškumą, kai 
LDK istorijoje ieškota pasididžiavimo savo baltarusiška kilme. Pavyzdžiui, 
jaunosios kartos atstovė Olga, paprašyta pažymėti svarbiausius jai regionus, 
pirmoje vietoje pažymėjo buvusią LDK, teigdama, kad LDK istorinis pa-
likimas yra palikęs pėdsakus šių šalių ir jų tautų kultūroje. Tai leidžia jai 
matyti šį regioną kaip vientisą ir įvardyti jį „savu“. Ši tendencija – Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės, kaip istorinio periodo ir kaip egzistuojančio re-
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giono, svarba baltarusiško identiteto konstravime – buvo beveik be išimties 
būdinga interviu su skirtingų kartų baltarusiais.  
 Kalbant apie rusų ir lenkų jaunąją informantų kartą, pastebime, kad ta-
patinimasis su vietove, miestu nėra toks stiprus. Kai kurie jaunesni infor- 
mantai jaučia stipresnį ryšį su kilmės šalimi (Rusija ar Lenkija), bet pa-
grindiniai argumentai yra geresnės galimybės įgyti išsilavinimą, darbo 
galimybės. Rusų respondentų atveju, lokalaus tapatumo skirtumai mato-
mi ne amžiaus grupėje, o tarp tų, kurie yra gimę Lietuvoje ir tų, kurie čia 
negimė. Matoma tendencija, kad apklausti Lietuvoje gimę jaunesnės ir 
vidurinės kartos atstovai labiau save tapatina su Lietuva, nei su Rusija. 
 Stiprus tapatinimasis su vieta ir šalimi, kurioje gyvena informantai, iš 
dalies atsispindi ir kiekybinio ENRI-VIS tyrimo duomenyse apie migra- 
cines nuostatas (Beresnevičiūtė 2011; 2011a; 2011b). Informantai buvo 
klausiami, ar pasinaudotų galimybe išvykti į kitą šalį – vieni arba kartu su 
šeima, gaudami užtikrintą finansinę ir socialinę paramą. Daugiau nei pusė 
(56 proc.) apklaustųjų lenkų atsakė, kad nenori niekur išvykti, tik 23 proc. 
lenkų išvyktų, 12  proc. lenkų abejojo ir sakė, kad tikriausiai išvyktų. 
Didžiausi migracinių tendencijų skirtumai apklaustų lenkų atveju matomi 
amžiaus grupėje. Vidurinės kartos atstovai (30–49 metų) labiau nori išvykti 
iš Lietuvos (45 proc.), vyriausios kartos (nuo 50 metų ir vyresni)  išvyktų 
30 proc. ir iš jauniausiųjų (vyresnių nei 29 metų) lenkų informantų išvykti 
norėtų tik 24 proc. Labiau nori išvykti gyvenantys kaimiškuose regionuose 
bei darbingo amžiaus žmonės. Dažniausiai norima vykti į Lenkiją (26 proc.) 
bei Didžiąją Britaniją (15 proc.) (Beresnevičiūtė 2011: 38). 
 41 proc. apklaustų rusų sakė, kad nenori išvykti iš Lietuvos, tik 29 proc. 
rusų pasakė, kad išvyktų, o 24 proc. rusų abejojo ir sakė, kad tikriausiai 
išvyktų. Didžiausi migracinių tendencijų skirtumai apklaustųjų rusų atveju 
taip pat matomi amžiaus grupėje. Jauniausieji rusų informantai labiau nori 
išvykti iš Lietuvos (46 proc.), vidurinės kartos respondentų išvykti norėtų 
37 proc., o vyriausios kartos – tik 18 proc. Dažniausiai norima vykti į Rusiją 
(29 proc.), Didžiąją Britaniją (16 proc.) ir JAV (11 proc.) (Beresnevičiūtė 
2011a: 42). 
 Skirtingai nuo lenkų ir rusų respondentų, baltarusių respondentų 
nuostatos dėl emigracijos pasiskirsto tolygiai. 34 proc. apklaustųjų baltarusių 
atsakė, kad nenori niekur išvykti, 30  proc. baltarusių pasakė, kad išvyktų 
ir 28  proc. abejojo ir sakė, kad tikriausiai išvyktų. Didžiausi migracinių 
tendencijų skirtumai apklaustųjų baltarusių atveju taip pat matomi amžiaus 
grupėje ir priklausomai nuo gyvenamosios vietos. Vyriausios kartos 
baltarusių informantai (61 proc.) pasakė, kad niekada neišvyktų. Miesto gy-
ventojai taip pat išreiškė stipresnes migracines nuostatas. Dažniausiai norima 
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išvykti į Baltarusiją (47 proc.), Didžiąją Britaniją (8 proc.), Vokietiją (6 proc.) 
ir Norvegiją (5 proc.) (Beresnevičiūtė 2011b: 38).
 Kalbant apie etninių mažumų diskriminacijos patirtis ir etninius konflik-
tus, kiekybinio ENRI-VIS tyrimo duomenimis, apklaustieji Lietuvos lenkai 
ir rusai turi identišką nuomonę šiuo klausimu. Kiekybinio ENRI-VIS ty-
rimo duomenys (Beresnevičiūtė 2011; 2011a; 2011b) atskleidė, kad etninės 
mažumos dažniau pastebi socialines (turtingi/vargšai, seni/jauni), o ne etniniu 
pagrindu vykstančias įtampas šalyje7. Lietuvoje gyvenantys lenkai, rusai ir 
baltarusiai akcentuoja įtampą ne tarp etninių, religinių, o tarp socialinių 
grupių. Pusė apklaustųjų lenkų ir rusų (49 proc.) ir 37 proc. baltarusių pirmi-
ausia mato įtampą tarp turtingų ir vargšų, panašus skaičius (41 proc. lenkų 
ir rusų) ir 49 proc. baltarusių mano, kad yra šiek tiek įtampos tarp turtingų 
ir vargšų. Kalbant apie etninę įtampą, beveik pusė lenkų ir rusų (47 proc.) 
mano, kad yra šiek tiek įtampos tarp Lietuvos lenkų ir lietuvių bei tarp 
Lietuvos rusų ir lietuvių, tik 10 proc. mano, kad įtampa yra didelė; 41 proc. 
apklaustų rusų ir lenkų mano, kad šiuo pagrindu įtampos nėra. Daugumos 
apklaustų Lietuvos baltarusių nuomone (70  proc.), įtampos tarp Lietuvos 
baltarusių ir lietuvių nėra, kad įtampos šiek tiek yra, mini 23 proc. baltarusių 
(Beresnevičiūtė 2011: 34; 2011a: 37–38; 2011b: 34–35).
 Biografinių interviu metu daugelis rusų, lenkų ir baltarusių informantų 
sakė asmeniškai nepatyrę diskriminacijos arba netolerancijos apraiškų 
kasdieniniame gyvenime. Skirtingai nuo rusų, lenkų informantai akcen-
tavo politines aktualijas, susijusias su lenkų mažuma, valstybės lygmeniu: 
lenkiškų pavardžių rašyba, lenkų kalbos vartojimą viešojoje erdvėje 
kompaktiškai lenkų gyvenamuose regionuose ir planuojamą mokomų  
dalykų lenkų kalba sumažinimą mokyklose dėstomąja lenkų kalba. Tačiau 
reikia pabrėžti, jog informantai lenkai pastebi tendenciją, kad etninė politi-
ka tampa manipuliacijos objektu ne tik tarpvalstybiniuose Lietuvos–Lenki-
jos santykiuose, bet ir tarp vietinių politikų. Kritikuojama, kad pasitelkiama 
net tarpukario istorija, teritoriniai konfliktai. Lenkų informantai pabrėžia, 
kad ne tik Lietuva, bet ir Lenkija daugeliu atveju esą manipuliuoja etniniais 
klausimais ir kelia tarpvalstybinius konfliktus.

7 Respondentai buvo paprašyti nurodyti, jų nuomone, įtampą tarp įvairių socialinių grupių 
(turtingų ir vargšų, tarp senų ir jaunų žmonių), tarp etninių grupių (Lietuvos rusų ir 
lietuvių, Lietuvos lenkų ir lietuvių, Lietuvos baltarusių ir lietuvių, kt.) ir tarp įvairių 
religinių grupių.
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Ryšiai ir tapatinimasis su istorine tėvyne 

Biografinio pobūdžio interviu metu buvo klausiama ir apie tapatinimąsi su 
savo istorine tėvyne (Rusija, Lenkija ar Baltarusija). Buvo klausiama, ar in-
formantai kada nors lankėsi Rusijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje? Ką jie gal-
voja apie savo istorines tėvynes? Ar jie vis dar turi ten giminių ar draugų? 
Visų kartų informantai lenkai jaučia ryšį su Lenkija ir tapatinasi su šia šalimi. 
Daugelis apklaustųjų informantų Lenkiją pažymėjo trečioje arba antroje 
vietoje pagal svarbumą, kalbant apie šalis, regionus, su kuriais jie tapatinasi. 
Informantai jaučia emocinį ryšį su Lenkija, kadangi daugelio iš informantų 
giminės gyvena Lenkijoje arba patys informantai gyveno, mokėsi arba dirbo 
Lenkijoje, lankė savo giminaičius, pažįstamus Lenkijoje.
 Kai kurie vyresnio amžiaus respondentai, nors jų giminės gyvena Lenkijo-
je, teigė nenorintys ten vykti, bet žiūri lenkišką televiziją (TV Polonia), klau-
sosi radijo lenkų kalba (Znad Willi), domisi, kas vyksta Lenkijoje, jaunesni 
informantai klausosi ir lenkų populiariosios muzikos. Reikia pasakyti, kad 
skirtingai nei vyresnio amžiaus žmonės, kurie kultūriškai labiau jaučia 
ryšį su Lenkija, jaunesni dažnai planuoja savo ateitį Lenkijoje. Pabrėžiama 
geresnė aukštojo mokslo kokybė, galimybė studijuoti nemokamai, galimybė 
įsidarbinti, galimybė gauti Lenkijos stipendijas lenkų kilmės mokiniams, be-
simokantiems Lietuvoje. 
 Informantai, kurie gimė Baltarusijoje, dažniausiai Baltarusiją įvardydavo 
savo tėvyne. Kita vertus, Lietuva visų informantų be išimties buvo įvardyta 
kaip svarbi šalis jiems patiems ar jų vaikams. Štai aštuoniasdešimt aštuonerių 
metų informantės Lenos, gimusios Baltarusijoje ir tik brandžiame amžiuje 
atvykusios į Lietuvą, nuomonė: 

I.: O kurią šalį jūs įvardintumėte savo tėvyne? Kuri šalis yra jūsų tėvynė? 
R.: Kuri? Žinoma, kad Baltarusija. Juk aš ten gimiau. Ir mano sūnus ten gimė 
1954 m.
I: O ką jums tada reiškia Lietuva?
R.: Lietuva, aš myliu Lietuvą. Ypač Vilniaus miestą. Aš visada, kai važiuoju, aš 
žiūriu... Aš myliu Lietuvą taip pat. [...].

 Ryšiai su Baltarusija paprastai yra palaikomi lankant artimus giminaičius, 
praleidžiant ten atostogas. Tad asmeniniai ryšiai yra svarbus saitas, siejan-
tis informantus su Baltarusija. Pavyzdžiui, jauniausios kartos informantas, 
gimęs Lietuvoje ir čia gyvenantis, bet turintis artimų giminių Baltarusijoje ir 
palaikantis nuolatinius ryšius, abi šalis  – Lietuvą ir Baltarusiją  – įvardija 
kaip jam vienodai svarbias. Dabartinė politinė santvarka Baltarusijoje buvo 
svarbi tema, kai informantas (-ė) aptardavo savo santykį su Baltarusija. Da-
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lis informantų atsiribojo nuo bet kokių politinių klausimų ir teigė, kad jiems 
svarbiausia tai, jog Baltarusijoje gyvena jų tėvai, broliai, seserys, draugai. Tačiau 
keliems informantams, kuriems teko prieglobsčio ieškoti Lietuvoje dėl politinio 
persekiojimo Baltarusijoje, dabartinė Baltarusijos politinė sistema buvo svar-
bi tema. Buvo kritikuojama A.  Lukašenkos vykdoma politika, o informantų 
vizitai į Baltarusiją buvo įvardijami kaip neįmanomi dėl politinio susidorojimo 
galimybės. 
 Apklaustieji visų kartų rusų informantai jaučia ryšį su Rusija. Daugelis iš 
jų nebeturi jokių giminių Rusijoje, o jei ir turi, tai labai tolimus giminaičius, 
kurių nebeaplanko. Daugelis apklaustų informantų jaučia kultūrinį ryšį su 
Rusija, kaip su savo istorine tėvyne – dėl rusų kultūros, kalbos, stačiatikių 
tikėjimo. Pastebima tendencija, kad vyresnės kartos informantai, kalbėdami 
apie Rusiją, omenyje turi Sovietų Sąjungą, o ne dabartinę Rusijos Federaciją. 
Vyresnės kartos informantė rusė siūlo vartoti sąvoką ne „russkije“, o „rossi-
jane“, kad apibūdintų rusų, o kartu ir savo tapatumą su Rusija. Laitin (1998) 
teigia, kad rusų kalboje yra aiški skirtis tarp ruso, kaip etninės kategorijos, 
ir ruso, kaip politinės kategorijos (rusiškai российские arba россияне), kuri 
posovietinės politikos kontekste, gali būti suprantama kaip etninių grupių 
politinio tapatumo su Rusija išraiška. Toks tapatumas neretai būdingas 
Rusijos armijos nariams arba veteranams, kurie save įvardija kaip „Rusijos 
kariškius“, siekdami pabrėžti lojalumą Rusijai, o ne etninį tapatumą (Laitin 
1998: 266). 

Kaip aš visada siūlau, kad apskritai reikia rašyti ne „rusai“ [рyсские], bet „Rusi-
jos gyventojai“ [россияне]. Nes tai, kaip antra Amerika, kaip Amerikoje, [...] ten 
skirtingi žmonės gyvena, bet jie visi yra JAV piliečiai. Taigi, aš manau, Rusijoje tas 
pats. Ji tokia daugiakultūrė. [...] Mes esame rusai. Mes registruoti, kaip rusai, bet 
aš jums galiu pasakyti, kad viskas, kas įvyko Rusijoje per tuos metus, Revoliucijos 
metus, visi buvo registruoti, kaip rusai. Nesvarbu etniškumas... jūs suprantate, 
nes yra labai daug etninių grupių Rusijoje, 89 ar 90 [...] Taigi. Sąžiningai kalbant, 
tokia mano šeimos kilmė. Mano prosenelis buvo grynas rusas. [...] Žinoma, aš esu 
krikštyta stačiatikių bažnyčioje. (Nadežda Ivanovna, rusė, 72 metai)

Jaunesniosios kartos atstovai labiau tapatinasi ne su šalimi (Rusija), 
bet su rusų kultūra. Tie, ypač jaunesnės kartos informantai, kurie lankė 
ar lanko ikimokyklinę įstaigą arba vidurinę mokyklą rusų dėstomąja 
kalba jaučia didesnį ryšį su rusų kalba, kultūra, nei tie kurie lankė mokyklą 
lietuvių kalba. 

Rusija yra man gimininga... Rusija yra Puškinas, Rusija yra kinas, Rusija yra 
kažkas... tai jokiu būdu ne Maskva, gal Peterburgas ar kažkas dar... kažkas tai 
susiję su kultūra... su kuo man tai asocijuojasi... O su geografine erdve, sunku man 
kalbėti. (Sergejus, rusas, 18 metų) 
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Jaunosios kartos rusų grupės respondentai taip pat teigia, kad Sovietų 
Sąjunga ir joje vyravusi Rusijos kultūra padarė jiems įtaką. Teigiama, kad 
Sovietų Sąjunga turėjo įtakos žmonėms, jų mentalitetui, kultūriniams 
papročiams (pavyzdžiui, Naujųjų metų šventės svarba, gegužės 9-osios 
šventimas, rusų populiariosios estrados klausymasis, sovietinių meninių, 
animacinių filmų žiūrėjimas). 

Išvados

Visose trijose etninėse grupėse jaunosios kartos atstovams labiau nei vyres-
nei kartai būdingos teigiamos nuostatos dėl Lietuvos stojimo į ES. Jaunesnės 
kartos atstovai pabrėždavo atsivėrusiais galimybes daugiau keliauti, įgyti 
patirties, išaugusias galimybes studijuoti ir siekti profesinės karjeros. 
Įdomu pastebėti, kad lenkų ir baltarusių grupių informantai stipriai išreiškė 
kultūrinius tapatumo su Europa ir ES pagrindus – Lietuva, Lenkija, Balta-
rusija buvo apibūdinamos kaip istoriškai esančios europietiškos kultūros ir 
Europos regiono dalimi. Rusų grupės informantams tapatinimasis su Eu-
ropa arba su Europos regionu asocijuojasi ne su Europos šalimis, jų men-
talitetu, bendra kultūra, religija, bet su Europos Sąjungos institucijomis ir 
jų vykdoma politika.
 Nors tapatinimasis su Europa ar ES yra išreikštas daugumos visų trijų 
grupių respondentų, tyrimas atskleidė, kad visose trijose tirtose grupėse 
visų kartų informantams tapatinimasis su vietove, miestu ar gyvenama 
šalimi yra svarbesnis nei tapatinimasis su Europa ar ES. Lenkų ir  baltarusių, 
labiau nei rusų, grupėse atsiskleidė Vilniaus svarba tapatumo konstravime, 
pasitelkiamos istorinės interpretacijos šio tapatumo konstravime. Įdomu, 
kad baltarusių grupės informantai ypač akcentavo istorinio regiono  – 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  – svarbą jų tapatumui bei etniniam 
identitetui. Kai kuriais atvejais šis istorinis regionas  – LDK informantų 
buvo labiau sureikšminamas nei ES.
 Visų kartų tyrinėtų grupių informantams jų kilmės šalys yra svarbios. 
Vyresnės kartos lenkų grupės informantai palaiko kultūrinius ryšius su 
šia šalimi (žiūri lenkišką televiziją (TV Polonia), klausosi radijo lenkų 
kalba (Znad Willi), domisi, kas vyksta Lenkijoje. Jaunesni lenkų grupės 
informantai dažnai su Lenkija sieja tam tikrus ateities planus. Nors dauge-
lis rusų grupės informantų nebeturi socialinių ryšių Rusijoje, bet vis tiek 
kultūriniu pagrindu konstruojamas ryšys su Rusija. Pastebima tendencija, 
kad vyresnės kartos rusų grupės informantai Rusiją tapatina su Sovietų 
Sąjunga, o ne su dabartine Rusijos Federacija. Baltarusių grupės informan-
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tams konstruojant ryšį su Baltarusija, svarbūs čia išlikę asmeniniai socia- 
liniai ryšiai. Dabartinė politinė sistema  Baltarusijoje buvo svarbi tema, kai 
informantas (-ė) aptardavo savo santykį su dabartine Baltarusija. 
 Tad tyrimas leidžia teigti, kad tirtų etninių grupių skirtingoms kartoms 
tapatinimasis su etnine grupe, valstybe, kilmės šalimi, vietove globalizaci-
jos procesų metu nėra praradę savo reikšmės. Tiek tapatinimasis su Europa 
ar ES, tiek su Lietuva, tiek su istorine tėvyne ar vietove koegzistuoja ir įgyja 
įvairias sąsajas informantų tapatumo konstravime, kurios priklauso nuo 
etninės priklausomybės, amžiaus, asmeninių patirčių (žr. Triandafyllidou, 
Spohn 2003).  
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Russians, Poles and Belarusians in Lithuania: 
Interplay of Local, Regional and European Identities

Monika Frėjutė-Rakauskienė, Kristina Šliavaitė
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

S u m m a r y:  The paper is based on qualitative data collected in Lithuania in the frame-
work of the international research project ENRI-East (European, National and Regional 
Identities: Nations Between the States Along the New Eastern Borders of the European 
Union) in 2008-2011. Qualitative in-depth biographical interviews were conducted with the 
representatives of different generations of Russian, Belarusian and Polish groups in Lithu-
ania. The authors discuss such questions as: how do the informants perceive Europe and the 
EU? Do they identify with Europe or with some other regions? What are their connections 
with their historical homeland and current country of residence? A comparative analysis of 
these issues between three ethnic groups and three generations is presented. The authors 
argue that the identities built with Europe and the EU, the historical homeland and country 
of residence, or locality coexist and overlap, and that aspects of ethnicity and generation 
shape their configurations.
 
k e y  w O r D S :   ETHNICITY, IDENTITY, EUROPE, EU, LOCAL AND REGIONAL IDENTITY.
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Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: 
nuo imigrantų iki ateities piliečių1

Karolis Žibas
Lietuvos socialinių tyrimų centro  etninių tyrimų institutas, Vilnius

S a n t r a u k a .  Pasitelkiant kokybinių tyrimų metodus, straipsnyje analizuojamos nau-
jųjų imigrantų – baltarusių, rusų ir ukrainiečių – gyvenimo Lietuvoje patirtys, kurios at-
skleidžiamos skirtingais aspektais: individualiomis ir kolektyvinėmis imigracijos patirtimis, 
dalyvavimu darbo rinkoje, migracijos tinklo formavimu(si), imigrantų nuostatomis dėl 
pilietybės įgijimo ir ilgalaikio gyvenimo Lietuvoje. Straipsnyje siekiama giliau pažvelgti į 
baltarusių, rusų bei ukrainiečių imigracijos ypatumus ir atskleisti, kaip tarptautinę migraciją 
sąlygojantys makro, mezo ir mikro veiksniai daro įtaką baltarusių, rusų bei ukrainiečių mi-
gracijos motyvams, ekonominės veiklos Lietuvoje ypatumams ir socialinių ryšių kūrimo(si) 
tendencijoms. Straipsnyje atliekama išsami imigracijos struktūros analizė: pristatomi nau-
jausi duomenys apie baltarusių, rusų bei ukrainiečių imigracijos tendencijas ir imigrantų 
pasiskirstymą didžiuosiuose Lietuvos miestuose (statistiniai duomenys iliustruojami koky-
binio tyrimo rezultatais – individualiais ir kolektyviniais mobilumo veiksniais); analizuoja-
mos imigrantų nuostatos, nagrinėjamos socialinių ryšių formos tarp imigrantų ir daugumos 
visuomenės. Iš vienos pusės, analizuojama situacija iš tiriamų imigrantų grupių perspekty-
vos, iš kitos pusės, duomenys iliustruojami struktūriniais imigracijos veiksniais (imigracijos 
politika). 

Pa G r I n D I n I a I  Ž O D Ž I a I :  IMIGRANTAI, IMIGRACIJA, MIGRACIJOS MOTYVAI, SOCIA-
LINIAI RYŠIAI, BALTARUSIAI, RUSAI, UKRAINIEČIAI.

Įvadas

Paskutinysis XX a. ir pirmasis XXI a. intensyvios tarptautinės migracijos 
Europoje dešimtmečiai atskleidė skirtingo pobūdžio migracijos keliamus 
iššūkius valstybių nacionalinei ir tarptautinei politikai bei visuomenių 
tarpkultūrinei koegzistencijai. ES plėtra (2004 ir 2007 m.) ir paskutinysis 

1 Straipsnis parengtas mokslinių tyrimų projekto „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir 
naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ metu. Tyrimą finansavo Lietuvos 
mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).

 The paper has been prepared within the framework of research project “Social Challenges 
for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU”. This 
research was funded by a grant (No.MIP-029/2011) from the Research Council of Lithu-
ania.
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Šengeno sutarties ratifikavimo etapas (2007) paveikė Europos kontinento 
geopolitinę situaciją. ES išorinių sienų „pasislinkimas“ Rytų kryptimi ir ju-
dėjimo laisvės principo liberalizavimas ES „viduje“ tapo vienu svarbiausiu 
tarptautinės migracijos procesus skatinančiu veiksniu. Šie procesai sudarė 
sąlygas naujoms tarptautinės migracijos sistemoms2 ES atsirasti. Nepaisant 
griežtos imigracijos politikos, dauguma ES valstybių narių tapo didėjančios 
imigracijos liudininkėmis. Dar XX a. pabaigoje pagrindiniais imigracijos 
traukos centrais ES buvo laikomos Vakarų Europos ir Skandinavijos ša-
lys, bet XXI a. vykstantys (dez)integracijos procesai Europoje ir už jos ribų 
rodo naujas migracijos tendencijas: „naujosios“ ES valstybės narės tapo ne 
tik imigrantų kilmės, bet taip pat tranzito bei tikslo šalimis iš geografiškai 
artimų (Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos) ir tolimų (pvz., Afrikos konti-
nento, Turkijos, Kinijos ir kt.) šalių. Tuo pat metu, kai Vakarų Europos šalys 
pradėjo kritiškai vertinti įgyvendinamą imigracijos ir migrantų integracijos 
politiką, „naujosios“ ES valstybės narės susidūrė su imigracijos srautų regu-
liavimo ir migrantų integracijos strategijų kūrimo iššūkiais.
 Lietuva tarptautinės migracijos kontekste nėra išimtis. Diskutuojant 
apie Lietuvos, kaip globalaus „žaidėjo“ tarptautiniuose migracijos proce-
suose, vaidmenį, Sovietų Sąjungos žlugimas, Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimas 1990  m., ES plėtra 2004  m. ir Šengeno sutarties ratifikavimas 
2007 m. turėtų būti laikomi svarbiausiais įvykiais, padariusiais didžiausią 
įtaką tarptautinės migracijos tendencijoms Lietuvoje3.
 Istorinis imigracijos kontekstas, Lietuvoje vyraujanti imigracijos struk-
tūra ir imigracijos valdymo patirtys rodo, kad daugiau nei prieš 20 metų 
imigracija Lietuvoje patyrė lūžio momentą, įgaudama naujas formas. At-
kūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tarprespublikinė imigracija į Lietuvą iš 
Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų posovietinių šalių tapo tarptautine. 
Taigi, politinės transformacijos požiūriu tas pats žmonių mobilumas įgavo 
naują turinį: pradedant imigracijos politika ir migrantų integracijos trajek-
torijomis, baigiant politinėmis nuostatomis dėl imigracijos procesų.
 Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai yra didžiausios imigrantų grupės Lietu-
voje, todėl galima teigti, kad pagrindines imigracijos struktūros charakteris-
tikas sąlygoja tarpvalstybinės ir tarptautinės baltarusių, rusų ir ukrainiečių 

2 Naujų migracijos sistemų atsiradimą po ES plėtros 2004  m. pradėjo analizuoti Adrian 
Favell (2006, 2008).   

3 Neabejotinai šie įvykiai apima platesnį problematikos kontekstą, kuris peržengia 
tarptautinės migracijos, kaip socioekonominio proceso ir mokslinio tyrimo objekto, ri-
bas. Vis dėlto, aukščiau aptarti įvykiai sukūrė naujas visuomenių mobilumo konfigūracijas 
ir migracijos sistemas tarp „naujųjų“ ir „senųjų“ ES valstybių narių, tarp Vidurio Rytų ir 
Vakarų Europos (XXI a. pradžioje naujos migracijos sistemos pradėjo kurtis Vidurio Rytų 
Europoje).
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migracijos sąveika. Nors iki 1990 m. (tarprespublikinės migracijos kontekste)
Lietuva buvo tapusi imigracijos tikslo šalimi imigrantams iš rytinių So-
vietų Sąjungos respublikų, žvelgiant iš tarptautinės migracijos tendencijų
perspektyvos galima teigti, kad po Nepriklausomybės atkūrimo, ES ir Šen-
geno erdvės plėtros Lietuva netapo imigracijos tikslo šalimi, o imigracijos 
mastai (lyginant su Vakarų Europos šalimis) išliko nedideli. 
 Analizuojant Lietuvos imigracijos struktūrą, būtina atsižvelgti į gau-
siausias imigrantų grupes: baltarusius, rusus ir ukrainiečius. Imigracija iš 
Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų posovietinių šalių vyko iki ir po So-
vietų Sąjungos žlugimo, o imigrantai iš kitų šalių (pvz., Afrikos kontinento, 
Turkijos, Kinijos ir kt.) Lietuvą pradėjo „atrasti“ palaipsniui, šaliai atkūrus 
Nepriklausomybę. Taigi, atsižvelgiant į istorinį imigracijos kontekstą, bal-
tarusių, ukrainiečių ir rusų imigraciją galima analizuoti tiek tarptautinės, 
tiek tarprespublikinės migracijos arba tautinių mažumų problematikos kon-
tekste (dėl po Sovietų Sąjungos žlugimo išlikusių socialinių, ekonominių ir 
kitokio pobūdžio ryšių su Lietuvos valstybe ir visuomene).
 Remiantis iki šiol didžiausios Lietuvoje atliktos imigrantų kiekybinės 
apklausos (Etniškumo studijos 2009/2) duomenimis, straipsnyje tęsiama 
imigracijos procesų Lietuvoje analizė nuo bendresnės problematikos perei- 
nant prie konkrečių imigrantų grupių  – baltarusių, ukrainiečių bei rusų 
imigracijos ypatumų, kuriuos galima atskleisti ir paaiškinti skirtingais as-
pektais: individualiais ir kolektyviniais mobilumo veiksniais kilmės šalyje, 
prielaidomis migrantų organizacijoms kurtis ir socialiniais ryšiais tikslo 
šalyje. Šie probleminiai klausimai leidžia giliau pažvelgti į baltarusių, rusų 
ir ukrainiečių imigraciją Lietuvoje, t.  y. pereiti prie moksliniu žinojimu 
paremtos diskusijos apie prielaidas naujai migracijos sistemai kurtis, iš 
vienos pusės, ar didesniam imigracijos potencialui atsirasti, iš kitos pusės.

* * * 
Analizuojant „naujosios migracijos“ procesus, būtina atsižvelgti į faktą, 
kad Lietuvos teisinėje bazėje ir moksliniuose tyrimuose nėra atskiriamos 
imigranto ir tautinės mažumos sąvokos. Kitaip tariant, nėra aiškiai apibrėž-
tas Lietuvoje pragyventas laikotarpis ar kiti rodikliai, leidžiantis nustatyti 
„ribą“ tarp Lietuvoje gyvenančių imigrantų ir tautinių mažumų atstovų.  

Teorinė prieiga

Migracijos procesus (tikslo šalyje) analizuojančioje literatūroje akcentuo-
jamos tris pagrindinės probleminės migracijos tyrimų kryptys: kas (kaip) 
daro įtaką imigrantų populiacijos dydžiui ir jų socialinėms bei demogra-
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finėms charakteristikoms, kaip imigrantai prisitaiko priimančios šalies vi-
suomenėje ir kokia yra imigracijos įtaka priimančios šalies ekonomikai bei 
visuomenės etninei struktūrai (Borjas 1989). 
 Vyrauja skirtingos migracijos teorijos, siekiančios paaiškinti vieną iš mi-
nėtų migracijos tyrimų krypčių. Migracijos teorijos siekia ne tik suprasti 
ir paaiškinti fundamentalius, tarptautinį žmonių mobilumą skatinančius 
veiksnius, bet pažvelgti kur kas giliau ir atskleisti, kaip socialiniai tinklai, 
bendruomeniniai lūkesčiai ir namų ūkio strategijos modifikuoja ir kai ku-
riais atvejais paneigia struktūrinių veiksnių įtaką migracijos procesams 
(Portes 1997: 801).

Baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos analizė migracijos teo-
rijų sintezėje

Tarptautinės migracijos procesus aiškinančias teorijas apibendrintai būtų 
galima skirstyti į ekonomines (migracijos kilmės aiškinimas) ir socialines 
(migracijos tęstinumo aiškinimas) (Brettell ir Hollifield 2000: 51–56). 
Ekonominės teorijos akcentuoja makroekonominių (stūmimo ir traukos) 
veiksnių reikšmę, o socialinės pabrėžia transnacionalizmo ir socialinių 
tinklų svarbą4. Pastebėtina, kad šios teorijos yra viena su kita susijusios 
ir viena kitą papildančios, todėl migracijos tyrimuose jas tikslinga taikyti 
kompleksiškai.
 Analizuojant baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos ypatumus, re-
miamasi ekonominėmis (neoklasikine ekonomikos) ir socialinėmis (migra-
cijos tinklo ir migracijos sistemų) migracijos teorijomis. Straipsnio teorinį 
pagrindą sudaro migracijos kilmę ir tęstinumą aiškinančių teorinių veiks-
nių sąveika, todėl baltarusių, rusų ir ukrainiečių gyvenimo Lietuvoje patir-
tys atskleidžiamos atsižvelgiant į minėtas teorijas.
 Pagal neoklasikinę ekonomikos teoriją, stūmimo veiksniai (demografinė 
kaita, žemas pragyvenimo lygis, atlyginimų skirtumai, nedarbo lygio au-
gimas) skatina žmones palikti savo kilmės šalį; traukos veiksniai (darbo 
pasiūla ir didesnės pajamos, geresnė gyvenimo kokybė ir ekonominės gali-
mybės, politinės laisvės) pritraukia migrantus į priimančias šalis (Castles ir 
Miller 2003: 22). Makrolygmeniu tiriami tokie struktūriniai veiksniai kaip 
darbo jėgos paklausos ir pasiūlos skirtumai tarptautinėse rinkose (kartu ir 
skirtingas valstybių ar regionų ekonominis išsivystymas); mikrolygmeniu 
vertinami migracijos naudos ir sąnaudų apskaičiavimais pagrįsti individu-

4 Dauguma ankstyvųjų teorinių modelių akcentuoja ekonominės migracijos procesus, o 
vėlesni teoriniai modeliai stengiasi paaiškinti, kodėl migracija tęsiasi.  
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alaus mobilumo veiksniai (Massey et al. 1993).
 Remiantis neoklasikine ekonomikos teorija, baltarusių, rusų ir ukrainiečių 
imigracijos procesai gali būti analizuojami atsižvelgiant į abu – 1) makroe-
konominį ir 2) makroekonominį – modelius. Pirmuoju atveju, analizuojamas 
apsisprendimas migruoti šeiminiu lygmeniu (pvz., renkantis nuolatinio gyve-
nimo šalį5 mišrių santuokų kontekste, atsižvelgiama į ekonominius aspektus 
kilmės ir tikslo šalyse: įsidarbinimo galimybes, atlyginimų skirtumus, šeimos 
pajamas, socialines garantijas ir kt.); antruoju atveju, atskleidžiami migra-
cijos naudos ir sąnaudų apskaičiavimo sąlygojami baltarusių, rusų ir ukrai-
niečių individualaus mobilumo veiksniai. Kadangi neoklasikinė ekonomikos 
teorija akcentuoja migracijos kilmę, analizuojant baltarusių, rusų ir ukrainie-
čių imigracijos procesus tikslinga atsižvelgti tiek į analizuojamų imigrantų 
grupių migracijos motyvus, tiek į ekonomines ir socialines baltarusių, rusų 
bei ukrainiečių pozicijas (užimtumą, išsilavinimą, šeiminę padėtį ir kt.) kil-
mės šalyse. Migracijos prielaidų, ekonominių ir socialinių pozicijų (kilmės ir 
tikslo šalyse) palyginimas leidžia apibūdinti aplinką, kurioje buvo priimtas 
sprendimas migruoti6. 
 Neoklasikinės ekonomikos teorijos apibūdinimas leidžia daryti apiben-
drinimus apie konkrečių rodiklių taikymo ypatumus baltarusių, rusų ir 
ukrainiečių imigracijos procesų analizei atlikti. Nors neoklasikinė ekonomi-
kos teorija akcentuoja ekonominę migracijos prigimtį, kartu pateikia argu-
mentus apie socialinių (pvz., individualių ir (ar) kolektyvinių mobilumo) 
veiksnių svarbą. Kita vertus, neoklasikinė ekonomikos teorija akcentuoja 
darbo rinkos vaidmenį, todėl nepaisant skirtingų migracijos motyvų (dar-
bo imigracija, šeimos imigracija, prieglobstis, teisėta veikla, studijos ir kt.), 
dalyvavimas darbo rinkoje tampa neišvengiamu baltarusių, rusų ir ukrai-
niečių imigracijos rezultatu. Lygiagrečiai užimtumo aspektui, imigrantai 
dalyvauja švietimo, apgyvendinimo ir socialinių paslaugų sektoriuose, 
plečia socialinių ryšių ratą su daugumos visuomene ir kitais Lietuvoje gy-
venančiais (baltarusių, rusų ir ukrainiečių) imigrantais. Taigi, socialiniai 
migracijos procesus skatinantys veiksniai ir makroekonominiai rodikliai 

5 Tarp Lietuvos ir Baltarusijos, Lietuvos ir Rusijos, Lietuvos ir Ukrainos. 
6 Lygiagrečiai aukščiau aptartiems veiksniams, baltarusių, rusų ir ukrainiečių nuolatinio 

gyvenimo Lietuvoje potencialas taip pat tampa svarbiu analizės rodikliu. Makroekono-
minius rodiklius (o kartu ir vyraujančias migracijos tendencijas) nustatyti ir palyginti 
nėra sudėtinga naudojant dokumentų ir (ar) statistikos analizės metodus, o individualių 
mobilumo veiksnių ir šeiminio lygmens migracinės elgsenos, imigrantų ekonominių ir 
socialinių pozicijų kilmės bei tikslo šalyse apibūdinimas reikalauja atlikti tyrimą. Kadangi 
straipsnyje analizuojami baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos ypatumai, mobilumo 
veiksnių (individualiu ir šeiminiu lygmenimis) aspektas įtraukiamas į empirinio tyrimo 
modelį.
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vienu metu gali būti laikytini baltarusių, rusų ir ukrainiečių integracijos 
procesus sąlygojančiais veiksniais.
 Priešingai ekonominėms migracijos teorijoms, socialinėse – migracijos 
tinklo ir migracijos sistemų – teorijose migracijos procesai aiškinami atsi-
žvelgiant į migrantų kuriamus institutus bei jų patirtis. Migracijos tinklo
teorija apima tarpasmeninius migrantų, jų šeimų, giminių, draugų ir kitų mi-
gracijos procese dalyvaujančių veikėjų (pavyzdžiui, tarpininkų) socialinius 
ryšius, kurie sujungia individus ir organizacijas tikslo, tranzito ir kilmės 
šalyse į migracijos tinklą. Taigi, socialinių ryšių analizė leidžia tyrinėti bal-
tarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos procesus esant mezo (t. y. šeimos, 
etninės giminystės ir socialinių ryšių aspektas) ir mikro (individualaus mo-
bilumo veiksnių aspektas) lygmenų sąveikai. 
 Analizuojant baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos Lietuvoje proce-
sus pagal migracijos tinklo teoriją, būtina atsižvelgti į keletą aplinkybių. Pirma, 
analizuojamų imigrantų grupių atvykimo pagrindai liudija apie skirtingo po-
būdžio ryšių įtaką imigracijos procesams: nuo šeiminių ryšių rusų imigracijai 
iki tarpinstitucinių ryšių ukrainiečių studentų ir baltarusių, rusų bei ukrai-
niečių darbo imigracijai. Be to, iki Sovietų Sąjungos žlugimo vyravusi tarp-
respublikinė migracija suformavo tam tikras socialinių ryšių formas, kurios
iki šiol sąlygoja baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos procesus. Antra, 
analizuojamos imigrantų grupės sudaro didžiausią imigracijos struktūros 
Lietuvoje dalį, todėl atsižvelgiant į imigrantų grupių dydį, skirtingus migra-
cijos motyvus, iki ir po Sovietų Sąjungos žlugimo vyravusias migracijos for-
mas (ir jų sąveiką) galima daryti prielaidą, kad baltarusių, rusų ir ukrainiečių 
ryšiai su 1) daugumos visuomene, 2) skirtingo pobūdžio institucijomis ir 
organizacijomis bei 3) kitais imigrantais gali pasižymėti plačiu spektru, bet 
nesudaryti skirtingas imigrantų kategorijas apimančio migracijos tinklo.
 Analizuojant baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos procesus bei 
socialinių ryšių sąsajas, būtina akcentuoti institucinį aspektą, įsitvirtinu-
sį institucinėje migracijos teorijoje. Ši teorija migracijos procesų tęstinumą 
aiškina atsižvelgiant į įvairių institucijų dalyvavimą migracijos procesuose, 
kai yra sukuriami glaudūs ryšiai tarp migrantų, darbdavių, tarpininkų ir 
kitų organizacijų. Kadangi tokio pobūdžio ryšiai yra instituciškai stabilūs, 
jie turi instrumentus, galinčius migrantams padėti prieiti prie darbo rinkos 
(Massey et al. 1993). Tokiu būdu kuriasi nuo valstybės vykdomos politikos 
nepriklausoma neformali migrantų integracijos infrastruktūra, kuri susi-
deda iš įvairių institucijų ir individų socialinių ryšių tinklų7.

7 Žvelgiant giliau į migracijos ir socialinių ryšių sąveikos teorines prielaidas, paminėtinos 
transnacionalizmo ir transmigracijos teorijos (Glick-Schiller et al. 1992, Portes et al. 1999, 
Pries 1999, Vertovec 1999).
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 Institucinis baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos aspektas yra 
svarbus dėl skirtingų migracijos formų (vyravusių iki ir po Sovietų Są-
jungos žlugimo) sąveikos. Prasidėjus tarpvalstybinei migracijai (Lietu-
vai atkūrus Nepriklausomybę) susikūrė tautinių mažumų organizacijos, 
kurios (atsižvelgiant į tarptautinę migraciją) gali palaikyti (kurti) ryšius 
su baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigrantais, į Lietuvą atvykusiais šaliai 
atkūrus Nepriklausomybę. Taigi, baltarusių, rusų ir ukrainiečių ryšiai su 
Lietuvoje veikiančiomis tautinių mažumų organizacijomis ir kitomis ins- 
titucijomis (pvz., ambasadomis, nevyriausybinėmis ar migrantų organiza-
cijomis, valstybinėmis institucijomis ir kt.) tampa svarbiu analizės rodikliu. 
Lygiagrečiai šiems ryšiams, institucinis baltarusių, rusų ir ukrainiečių imi-
gracijos aspektas gali būti iliustruojamas tiek nevyriausybiniu lygmeniu 
veikiančia migrantų integracijos infrastruktūra, tiek pelno siekiančių įmo-
nių veiklos ypatumais („migracijos verslu“). 
 Apibendrinant migracijos proceso kilmę iliustruojančius veiksnius eko-
nominėse migracijos teorijose, iš vienos pusės, ir migrantų integracijos 
analizės aspektus socialinėse migracijos teorijose, iš kitos pusės, aukščiau 
aptarti baltarusių, rusų bei ukrainiečių imigracijos analizės aspektai yra 
pritaikomi empiriniame tyrimo modelyje. Atsižvelgiant į ekonomines mig- 
racijos teorijas, akcentuotinas individualių mobilumo veiksnių aspektas 
ir struktūriniai migracijos veiksniai; atsižvelgiant į socialines migracijos 
teorijas, – socialiniai ryšiai ir migracijos tinklas. Remiantis pagrindiniais 
veiksniais, galinčiais paaiškinti baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos 
procesus, sudarytas empirinio tyrimo modelis, kuriame skirtingi migraci-
jos procesus sąlygojantys veiksniai tampa lygiaverčiais analizės rodikliais 
(žr. 1 lentelę). 
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1 lentelė. Rusų, baltarusių ir ukrainiečių imigracijos procesų analizė migracijos teorijų 
sintezėje: empirinio tyrimo modelis

Šaltinis. Sudaryta autoriaus.

EKONOMINIAI IR STRUKTŪRINIAI RUSŲ, BALTARUSIŲ IR 
UK�INIEČIŲ MIG�CIJOS VEIKSNIAI   

 • Imigrantų nuostatos dėl ekonominės kilmės ir tikslo šalių 
    (Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos bei Lietuvos) situacijos 
 • Lietuvoje įgyvendinama imigracijos ir migrantų integracijos 
    politika

Makrolygmuo

RUSŲ, BALTARUSIŲ IR UK�INIEČIŲ MIG�CIJOS 
MOTYVAI 

 • Individualūs mobilumo veiksniai 
 • Aplinka, kurioje buvo priimtas sprendimas migruoti 
 • Individualaus ir šeiminio lygmens migracinė elgsena

Mikrolygmuo

RUSŲ, BALTARUSIŲ IR UK�INIEČIŲ
MIG�CIJOS TINKLAI

 • Migrantų organizacijų kūrimosi procesai
 • Socialiniai ryšiai su daugumos visuomene ir imigrantais
 • Migrantų ryšiai su tautinių mažumų organizacijomis
 • Kolektyvinės imigracijos ir integracijos patirtys 

Mezolygmuo
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 Bendra migracijos kilmę ir tęstinumą aiškinančių veiksnių schema apima 
tris pagrindinius baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos analizės aspektus 
esant makro, mikro ir mezo lygmenų sąveikai: ekonominius ir struktūrinius 
rusų, baltarusių bei ukrainiečių migracijos veiksnius (makrolygmenį, arba imi-
gracijos ir migrantų integracijos politiką), migracijos tinklus (mezolygmenį, 
arba skirtingo pobūdžio migrantų ryšius su daugumos visuomene ir pri- 
imančios šalies institucijomis) ir migracijos motyvus (mikrolygmenį, arba in-
dividualius ir (ar) kolektyvinius mobilumo veiksnius). 
 Kiekvienas iš aukščiau aptartų veiksnių yra vienodai svarbus: struktūri-
niai migracijos veiksniai, migracijos tinklai ir migracijos motyvai skatina balta-
rusių, rusų bei ukrainiečių migracijos procesus ir sukuria erdvę integracijos 
procesams vykti. Abiem (imigracijos ir integracijos) atvejais dalyvauja kil-
mės, tranzito ir tikslo šalyse veikiantys aktoriai, todėl tikslo šalyje vykstantys 
integracijos procesai gali daryti poveikį potencialių imigrantų individualiems 
ir (ar) kolektyviniams mobilumo veiksniams kilmės šalyje (ir atvirkščiai – 
mobilumo veiksniai gali daryti poveikį integracijos procesams).
 Nors plėtodami migracijos teorijas tyrėjai teigia, kad visus migraci-
jos veiksnius apimančios teorijos taikymas yra sunkiai įmanomas, vis dėl-
to, kalbant apie kokybinių tyrimų taikymą migracijos tyrimuose (ypač, kai 
analizuojamos konkrečios imigrantų grupės ar atskiri migracijos modeliai), 
migracijos teorijų sintezės privalumai išryškėja, kadangi tokiu atveju nėra ape- 
liuojama į bendro migracijos proceso aiškinimą. Siekiant apibūdinti rusų, 
baltarusių ir ukrainiečių imigracijos ypatumus, reikalingas ikiimigracinės 
(pvz., migracijos motyvų, integracijos lūkesčių) bei postimigracinės (pvz., 
integracijos proceso) situacijų apibūdinimas, kuris gali būti įmanomas su-
jungiant skirtingas migracijos teorijas. 
 Lygiagrečiai migraciją skatinantiems makroekonominiams veiksniams, 
migracijai įtaką daro tikslo šalyje įgyvendinama imigracijos ir integracijos 
politika, todėl kartu su vyraujančiais makroekonominiais veiksniais, tyrimo 
modelyje (makrolygmeniu) akcentuojama politikos analizė praplečia tyri-
mo lauką – parodo, kuris iš individualių ar kolektyvinių mobilumo veiksnių 
buvo (yra) lemiamas ar padarė didesnę įtaką migracijos motyvams ir (ar) 
integracijos procesams. 

Tyrimo metodologija ir parametrai

Atliekant kokybinį tyrimą buvo taikomas giluminio interviu metodas. So-
cialiniuose tyrimuose kokybiniais metodais surinkta informacija leidžia 
atskleisti tendencijas: vyraujančias nuostatas, patirtis, vertybes ir suvoki-
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mą. Baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos struktūros charakteristikos, 
žvalgomasis tyrimas, giluminiai interviu, tyrėjo dienoraštis, stebėjimas ir 
komunikacija su nevyriausybinėmis organizacijomis leido giliau pažvelgti į 
baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos procesus bei gyvenimo Lietuvoje 
patirtis.

Organizaciniai tyrimo aspektai: tikslinė grupė, respondentų atran-
ka, imtis ir tyrimo atlikimas

Atsižvelgiant į anksčiau atliktų tyrimų rezultatus (Etniškumo studijos 
2009/2), baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos tendencijas, atlikta res-
pondentų ir ekspertų atranka. Buvo suplanuoti 20 interviu su tikslinės gru-
pės atstovais (Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune gyvenančiais baltarusiais, rusais 
ir ukrainiečiais) bei 5 interviu su ekspertais. Pagrindiniai respondentų at-
rankos kriterijai – kilmės šalis, atvykimo pagrindas (arba teisinis statusas) ir 
Lietuvoje pragyventas laikotarpis (buvo siekiama apklausti vadinamuosius 
„naujuosius imigrantus“, į Lietuvą atvykusius po ES plėtros 2004 m.). Sta-
tistinių duomenų analizė parodė, kad vyraujantis baltarusių, rusų ir ukrai-
niečių atvykimo pagrindas yra šeimos susijungimas. Maža dalis (lyginant 
su šeimos susijungimu) baltarusių, rusų ir ukrainiečių į Lietuvą atvyksta 
studijų ir teisėtos veiklos (verslo kūrimas) pagrindais. Atskirai aptartinas 
darbo imigracijos procesas, kuris dėl Lietuvoje įgyvendinamos griežtos 
darbo imigracijos politikos (sąlygojančios struktūrinių aplinkybių lemiamą 
mobilumą) leidžia diskutuoti apie trumpalaikį imigrantų gyvenimą ir dar-
bą Lietuvoje. Atsižvelgiant į šias tendencijas buvo siekiama proporcingai ap-
klausti 1) pas savo šeimos narius atvykstančius, 2) Lietuvoje verslą turinčius 
(ar kuriančius), 3) į Lietuvą studijuoti ir 4) dirbti atvykstančius, 5) Vilniuje, 
Klaipėdoje ir Kaune gyvenančius baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigrantus. 
 Ekspertų interviu buvo atliekami atsižvelgiant į Lietuvos imigracijos 
ir migrantų integracijos politikos įgyvendinimo infrastruktūrą. Buvo ap-
klausti valstybinių institucijų tarnautojai (dirbantys imigracijos politikos 
įgyvendinimo srityje) ir nevyriausybinių organizacijų atstovai (dirbantys 
migrantų integracijos politikos įgyvendinimo srityje). Nors siekiant pagi-
linti turimus rezultatus ekspertų interviu buvo atliekami paskutinėje koky-
binio tyrimo stadijoje, su kai kuriais ekspertais buvo užmegztas kontaktas 
tyrimo pradžioje: lygiagrečiai kokybinės informacijos teikimui, ekspertai 
atliko kontaktinio asmens vaidmenį. Su ekspertais buvo konsultuojamasi 
ieškant potencialių respondentų ar „tolimesnių“ kontaktinių asmenų, pa-
dėsiančių užmegzti ryšius su atskirais tikslinėms grupėms priklausančiais 
asmenimis (ar organizacijomis). Iš viso tyrime buvo apklausti 22 respon-
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dentai ir 5 ekspertai.
 Atsižvelgiant į „pirminės“ informacijos trūkumą, atliekant kokybinį ty-
rimą buvo naudojamas platus kontaktinių asmenų ir organizacijų spektras. 
Taip pat buvo naudojamas sniego gniūžtės metodas, kuris leido rasti tinka-
mus respondentus. 

Tyrimo instrumentai ir duomenų analizės turinys

Atliekant kokybinį baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigrantų grupių tyrimą, 
buvo naudojami iš anksto paruošti klausimynai: ekspertų interviu atlikti 
buvo taikomas vienokio, tikslinės grupės atstovams  – kitokio pobūdžio 
klausimynas. Klausimynai buvo išversti į rusų ir anglų kalbas (interviu 
buvo atliekami lietuvių, rusų ir anglų kalbomis). 
 Tikslinės grupės ir ekspertų klausimynai buvo sudaromi atsižvelgiant 
į teorines (baltarusių, rusų ir ukrainiečių) migracijos proceso prielaidas. 
Siekiant nuosekliai atskleisti analizuojamos problematikos lauką, klausimai 
buvo konstruojami taip, kad galėtų vienas kitą papildyti.
 Klausimynas ekspertams buvo sudarytas atsižvelgiant į baltarusių, rusų 
ir ukrainiečių imigracijos kontekstą ir problematiką: imigracijos ir migran-
tų integracijos politikos įgyvendinimo ypatumus, imigracijos tendencijas, 
atvykimo pagrindus, koncentraciją didžiuosiuose Lietuvos miestuose, in-
tegracijos barjerus ir kt. Tikslinei grupei (baltarusių, rusų ir ukrainiečių 
imigrantams) skirtas klausimynas atkartojo pagrindinius ekspertams skir-
tus teminius klausimų blokus, bet kartu siekė giliau pažvelgti į kiekvieno 
respondento gyvenimo istoriją, individualias ir kolektyvines imigracijos 
bei gyvenimo Lietuvoje patirtis: migracijos motyvus, socialinių ryšių ratą, 
būstą, užimtumą, kalbos barjerą, nuostatas dėl Lietuvos pilietybės ir poten-
cialias mobilumo trajektorijas.
 Buvo sukaupta didelė duomenų bazė, todėl siekiant neprarasti svarbių 
duomenų, kokybiniais informacijos rinkimo metodais sukaupti duome-
nys buvo analizuojami taikant kokybinių duomenų analizės principus ir 
naudojant empirinio tyrimo modelį. Atsižvelgiant į pagrindinius teorinius 
(baltarusių, rusų ir ukrainiečių) imigracijos procesą aiškinančius veiksnius, 
buvo išskirti pagrindiniai analitiniai blokai: 1) makrolygmuo, arba imigra-
cijos ir migrantų integracijos politika valstybės pozicijos ir imigrantų nuos-
tatų atžvilgiu, 2) mikrolygmuo, arba individualūs ir (ar) kolektyviniai mobi-
lumo veiksniai bei aplinka, kurioje buvo priimtas sprendimas migruoti, ir 
3) mezolygmuo, arba migracijos tinklas, sudarytas iš socialinių ir ekono-
minių imigrantų ryšių. Remiantis šiais veiksniais, analizuojant duomenis 
buvo išskirtos pagrindinės probleminės temos, apibrėžtos analizės katego-
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rijos, analizuojami duomenų tarpusavio ryšiai, sisteminamos prielaidos, 
formuluojamos ir pagrindžiamos išvados.

Baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos motyvai ir 
strategijos

Kadangi baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai (didžiausios imigrantų grupės 
Lietuvoje) sąlygoja imigracijos struktūros turinį, analizuojamų imigrantų 
grupių mobilumo charakteristikos atspindi bendras imigracijos Lietuvoje 
tendencijas. Migracijos departamento duomenimis, tiek bendro imigra-
cijos srauto, tiek baltarusių, rusų ir ukrainiečių atžvilgiu, šeimos susijun-
gimas yra vyraujantis imigracijos pagrindas, po kurio (pagal imigracijos 
intensyvumą) atsiduria darbo8, studijų ir teisėtos veiklos imigracija. 
 Kaip rodo Gyventojų registro tarnybos duomenys (žr. 1 ir 2 priedus), 
baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai koncentruojasi didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose – Vilniuje ir Klaipėdoje. Atsižvelgiant į imigracijos srautus (ly-
ginant su Vilniumi ir Klaipėda), Kaunas nėra imigracijos traukos centras. 
Didieji Lietuvos miestai (Vilnius ir Klaipėda), kuriuose gyvena daugiau nei 
pusė baltarusių, rusų ir ukrainiečių (žr. 1 priedą), sukuria bendrus imigra-
cijos į Lietuvą struktūros ypatumus (pilietybė, atvykimo pagrindas, leidi-
mai laikinai ir (arba) nuolat gyventi šalyje). Šią tendenciją galima sieti tiek 
su platesnėmis įsidarbinimo galimybėmis didmiesčiuose, tiek su imigrantų 
ryšiais ir kitomis, labiau struktūrinėmis baltarusių, rusų bei ukrainiečių mi-
gracijos procesus sąlygojančiomis aplinkybėmis, kurias iliustruoja tyrimo 
rezultatai. Pavyzdžiui, studentų iš Baltarusijos imigraciją į Lietuvą sąlygoja 
Vilniuje įsteigtas Europos humanitarinis universitetas (EHU), o Klaipėdoje 
veikiantis LCC tarptautinis universitetas (LCC) pritraukia tiek baltarusių, 
tiek rusų ir ukrainiečių studentus. 
 Nors baltarusių, rusų ir ukrainiečių studentų imigracija į Lietuvą (pagal 
migracijos motyvus) atrodo homogeniška, tyrimas atskleidė skirtingas imi-
gracijos strategijas, liudijančias apie baltarusių, rusų ir ukrainiečių studen-
tų imigracijos procesus sąlygojančių veiksnių įvairovę, kuri (kilmės šalyse) 
apima tiek ekonominius, tiek politinius aspektus. Tyrimo duomenimis, 
aplinka, kurioje priimamas sprendimas migruoti, gali būti charakterizuoja-
ma tiek struktūriniais (makro), tiek individualiais (mikro) ir kolektyviniais 
(mezo) mobilumo veiksniais bei skirtingomis (iš)gyvenimo strategijomis: 

8 Kadangi darbo imigracija Lietuvoje sąlygojama struktūrinių veiksnių (darbdavių 
poreikių, darbo rinkos ir darbo imigracijos politikos), straipsnyje didžiausias dėmesys 
skiriamas šeimos, studijų ir teisėtos veiklos imigracijai.  
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politine situacija kilmės šalyse ir Lietuvos užsienio politikos prioritetais 
(pvz., EHU steigimas Vilniuje), socialiniais ir tarpinstituciniais ryšiais, reli-
giniais įsitikinimais, kt. 

Likus keliems mėnesiams iki universiteto baigimo mane pagavo demonstracijoje. 
Mane sulaikė 10-čiai dienų dėl dalyvavimo demonstracijoje. Tai, tarytum, di-
džiausia baimė, kuri pasitvirtino [...] Po kalėjimo aš supratau, kad nebenoriu 
likti Baltarusijoje [...] Tuo metu man buvo svarbiausia rasti kelią kaip išvykti [...] 
Aš norėjau rasti oficialų kelią pabėgti iš Baltarusijos [...] Tuo metu aš sužinojau 
apie EHU planus [...] Žinojau, kad rudenį universitetas atsidarys Vilniuje ... (Vil-
nius, studijų pagrindas, 2012 03 27) 

Aš sužinojau apie LCC iš mamos draugės dukros, kuri LCC baigė metais anksčiau 
negu aš ten nuvykau. Aš buvau labai laiminga praėjusi įvairius testus ir patekusi 
čia, į Klaipėdą [...] Be to, aš niekada nebuvau išvykusi iš savo gimtojo miesto iki 
tol, kol nusprendžiau važiuoti į LCC. Universiteto vieta man visiškai nerūpėjo. 
Aš žinojau, kad tai geras universitetas, nes mamos draugės dukra ten studijavo, 
todėl rekomendavo atvykti ir man. Taip pat universitetą reklamuojantis žmogus 
buvo užsukęs pas mus į namus ir papasakojo daugiau apie LCC [...] Taigi, man 
buvo visiškai nesvarbu, į kokią šalį aš važiuoju. Svarbiausiai buvo tai, kad tai 
krikščioniška mokykla. Be to, LLC turėjau šiokių tokių ryšių... (Klaipėda, studijų 
pagrindas, 2012 03 31) 

Priešingai studijų imigracijai (imigrantų koncentracija Lietuvoje są-
lygojama struktūrinių veiksnių), šeiminiai baltarusių, rusų ir ukrainiečių 
ryšiai daro didžiausią įtaką imigrantų pasiskirstymui didžiuosiuose Lietu-
vos miestuose. Analizuojamų imigrantų grupių šeimos imigraciją galima 
laikyti itin kompleksinę dėl kelių priežasčių. Pirma, šeimos susijungimas 
vyksta skirtingais būdais, nes į Lietuvą atvyksta ne tik Lietuvos piliečių su-
tuoktiniai, bet taip pat Lietuvoje gyvenančių baltarusių, rusų ir ukrainiečių 
vaikai arba tėvai (mažesnė dalis imigrantų atvyksta pas Lietuvoje gyvenan-
čius sutuoktinius iš Baltarusijos, Rusijos ar Ukrainos). 

2003 metais susipažinau su savo būsimu vyru Kaliningrade. Mūsų institutas 
šventė 50 metų jubiliejų, o aš, kaip gidė, tuo metu delegacijai aprodžiau mūsų 
institutą. Mano būsimas vyras buvo delegacijos vadovas. Mes tuo metu susipaži-
nome; po to bendravome telefonu ir internetu. Beveik metus ar pusantrų bend- 
ravome, susirašinėjome... po to nusprendėme, kad reikia tuoktis. 2005 metais 
buvo mūsų vestuvės, Jurbarko bažnyčioje... tada atvažiavau gyventi į Lietuvą. 
(Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 03 31) 

Mano vyras pasakė: „Man reikia važiuoti į Vilnių... tave palikti čia. Bet aš taip 
negaliu“ [...] Jis negalėjo mūsų palikti – manęs ir dviejų vaikų [...] Jis mūsų ne-
galėjo palikti, nes mes viena šeima [...] Taigi, mes nusprendėme vykti į Lietuvą ir 
atidaryti mažą individualią įmonę. (Vilnius, šeimos susijungimas, 2012 03 21) 

Nors šeimos susijungimas (kaip atvykimo pagrindas) liudija apie aiš-
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kiai identifikuojamus migracijos motyvus, tyrime dalyvavę respondentai 
atskleidė ne tik turtingas imigracijos patirtis, bet taip pat aplinkos, kurioje 
buvo priimtas sprendimas migruoti, turinį. Tiek migracijos patirtys, tiek 
sprendimo migruoti priėmimo aplinkybės leidžia diskutuoti apie hetero-
geninę baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos prigimtį bei „migracijos 
kelią“ (iki atvykimo į Lietuvą), rodantį, kad Lietuva iš imigracijos tikslo 
šalies gali tapti tranzito teritorija.   

Maždaug prieš ketverius metus mano brolis važiavo į Ameriką pagal „Work and 
Travel USA“ programą. Ten jis susipažino su lietuviais; gyveno kartu, tūsinosi ir 
dirbo. Vėliau mano brolis grįžo į Rusiją, o lietuviai – į Lietuvą. Mano brolis su jais 
susidraugavo. Paskui Čeliabinske jis susipažino su mergina ir ją vedė, o į vestuvių 
šventę pakvietė lietuvį, su kuriuo bendravo Amerikoje. Taigi, taip mes su juo su-
sipažinome. Aš, kaip ir mano brolis, kartu su juo leisdavome laiką. Maždaug po 
pusės metų, per žiemos atostogas, aš nuvykau į Lietuvą, Vilnių. Su manimi niekas 
vykti nenorėjo. Aš galvojau, kad atvykusi į Lietuvą susitiksiu su brolio draugu; jis 
man aprodys miestą. Taigi, aš atvykau į Lietuvą, o draugo brolis mane supažindi-
no su savo broliu dvyniu [...] Taigi, mes susidraugavome [...] Po kurio laiko tokia 
draugystė nusibodo, nes mes supratome, kad čia viskas labai smarkiai užsisuko. 
Pradėjome kalbėti apie tai, kad aš persikelčiau gyventi į Vilnių. Štai taip. (Vil-
nius, šeimos susijungimas/darbo imigracija, 2012 04 19) 

Antra, tyrimas atskleidė, kad dalies šeimos susijungimo pagrindais at-
vykusių imigrantų migracijos motyvai yra susiję su iki Sovietų Sąjungos 
žlugimo vykusiais tarprespublikinės migracijos procesais. Tai rodo, kad va-
dinamoji „naujoji“ baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracija (vykusi po ES 
plėtros 2004 m.) yra sąlygojama istorinių aplinkybių kontekste susiforma-
vusių šeiminių ryšių, iš vienos pusės, ir globalių tarptautinės migracijos 
procesų (ES integracijos procesų, Šengeno erdvės plėtros ir kt.), iš kitos 
pusės. 

Būtų įdomu pradėti nuo to, kad mano močiutė yra emigrantė iš Ukrainos. Po 
karo atsirado čia, Klaipėdoje [...] Tokiu būdu atsirado mano mama. Ir tai reiškia, 
kad ji taip pat gimė Klaipėdoje, Lietuvoje. Vėliau išvažiavo studijuoti į Rusiją [...] 
Ten pagimdė mane. Po kiek laiko mes nusprendėme grįžti į Lietuvą. (Klaipėda, 
šeimos susijungimas, 2012 03 30) 

Mano tėtis ir močiutė yra iš Ukmergės. Kaip tremtiniai gyveno Irkutske; po kiek 
laiko grįžo į Lietuvą. Mano tėtis buvo vyr. inžinierius atominėje (Visaginas) [...] 
Namuose kalbame tik rusiškai [...] Sakiau, bijo, kad pabėgsiu (juokiasi). Bet ži-
not, mano vyras iš tremtinių šeimos. Jo mama rusė, o tėtis lietuvis. Jie gyvena 
Alytuje. Ten visi kalba rusiškai. (Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 03 31) 

Be to, tyrimo duomenys parodė, kad dėl uosto Klaipėdoje vyrauja spe-
cifinė situacija, liudijanti apie migracijos (kaip socialinio proceso) sampra-
tos kaitą: iš vienos pusės, dėl jūrininkystės susiformavę migracijos procesai 
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tapo dalies Klaipėdoje gyvenančių žmonių kasdienybe (migracija suvokia-
ma kaip permanentinė šeimų būklė ir neišvengiamybė); iš kitos pusės, šie 
migracijos procesai sąlygojo mišrių santuokų (dažniausiai su Rusijos pilie-
čiais) atsiradimą.

Žinote, jeigu mano pažįstami (rusai) yra iš darbo, globos ar nakvynės namų, 
tai ten visi gyvena neblogai, nes jų vyrai yra jūreiviai, o žmonos, vat, dirba kaip 
laisvalaikiu. (Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 03 31) 

Uoste, jūroje... kas dirbo, o kas studijavo... labai daug kas studijavo Kaliningra-
de, kai dar mūsų „morehodkė“ buvo labai žemo lygio... dabar jau universitetu 
vadinasi. Gerai finansuojamas. Daug kas važiavo iš Klaipėdos studijuoti į Ka-
liningradą. Nes jų valstybinis Kanto universitetas labai stiprus... laivyba ir taip 
toliau. Ten susipažindavo su merginom ir va, prašom, dabar tos merginos gy-
vena čia, Lietuvoje [...] Ir moterų vaikai ir kiti migruoja. Pavyzdžiui, kas baigė, 
tarkim, Kaliningrade laivybą, jie eina į jūrą... jiems patogiau gyventi Lietuvoje 
[...] Jūreiviai... jie eina kažkaip atskirai... ten kitokios vizos. (Klaipėda, ekspertas, 
2012 06 09)

Trečia, šeiminiai baltarusių, rusų ir ukrainiečių ryšiai sąlygoja nuolati-
nio gyvenimo vietos (miesto) pasirinkimą, kadangi atvykę imigrantai daž-
niausiai gyvena pas savo šeimos narius (sutuoktinį ar sutuoktinio tėvus). 
Nors tokiais atvejais išsprendžiamos būsto problemos, iš anksto sąlygota 
nuolatinio gyvenimo vieta apriboja įsidarbinimo galimybes ir socialinių 
ryšių ratą (žr. „Baltarusių, rusų ir ukrainiečių gyvenimo Lietuvoje patirtys: 
kalba, darbas, būstas ir socialiniai ryšiai“). 

Mūsų draugai – vyro draugai. Jis buvo policininkas ir labai daug draugų turi, 
todėl mes draugaujame su vyro pažįstamais. (Klaipėda, šeimos susijungimas, 
2012 03 31)

Taigi, atvažiavau čia ir pagalvojau, kad išsinuomosiu butą, o jis iš karto pas save 
į namus nusivežė. Aš net nežinojau. Galvojau, kad išnuomavo butą ir veža mane 
ten, o pasirodo, kad jis gyvena su seserimi ir mama. Be abejo, iš pradžių buvo 
šokas. Kitą dieną apskritai kažkokia turistinė kelionė pas gimines... dėdę, tetą... 
Mes ten savaitę padraugavome, keletą mėnesių susirašinėjome, o jis – iš karto pas 
tėvus... Man buvo šokas. Bet viskas normaliai. Mes tris mėnesius keliavome po 
Europą, paskui gyvenome Vilniuje. Jis gyvena Vaidotuose. Tiksliau – mes gyve-
name Vaidotuose. (Vilnius, šeimos susijungimas/darbo imigracija, 2012 04 19) 

Šeimos susijungimo pagrindais atvykstantys baltarusiai, rusai ir ukrai-
niečiai atskleidė skirtingus migracijos motyvus ir strategijas. Tyrimo duo-
menimis, aplinka, kurioje priimamas sprendimas migruoti (mišrių šeimų 
kontekste) ir pasirinkti Lietuvą kaip nuolatinio gyvenimo šalį (vietoj Balta-
rusijos, Rusijos ar Ukrainos) priklauso nuo skirtingų aplinkybių. Iš vienos 
pusės, svarstomos įsidarbinimo galimybės ir būsto klausimai; iš kitos pusės, 
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svarbiais veiksniais tampa bendra ekonominė Lietuvos situacija: aukštes-
nis šalies ekonominis išsivystymas, saugumas, didesnės galimybės pradėti 
verslą, mažesnės korupcijos apraiškos ir, galiausiai, Lietuvos, kaip ES vals-
tybės narės, statusas. 

Vis tiek iškilo klausimas – kas pas ką turės važiuoti? Mes rinkomės tarp Maskvos 
ir Klaipėdos. Visų pirma, būsto įsigijimo sąlygos Lietuvoje buvo labai geros. Ki-
taip tariant, mes iš karto galėjome gyventi savo nuosavame bute... pasiimti pa-
skolą iš banko ir nusipirkti butą. Maskvoje šitaip padaryti buvo neįmanoma, nes 
ten reikia pirkti už grynus pinigus. O tuo metu, kai mes susipažinome... jei vyras 
būtų atvažiavęs į Maskvą, apie nuosavą būstą būtų galima svajoti mažiausiai 10 
metų. Tai buvo viena priežastis. Kita vertus, Maskvoje pas mane buvo pakan-
kamai aukšta pozicija kompanijoje, kurioje aš dirbau. Kompanija nebuvo labai 
didelė, bet mano atlyginimas buvo didelis, todėl vyrui atvykti į Maskvą ir gauti 
dvigubai mažesnę algą, lyginant su žmonos alga, būtų buvę labai sunku. Tai buvo 
dvi priežastys, dėl kurių nusprendėme atvykti į Klaipėdą. Trečia priežastis – aš 
niekada nemėgau Maskvos. Labai, labai sunkus miestas. (Klaipėda, šeimos susi-
jungimas, 2012 04 14)

Vis dėlto, išskirtinos išimtinai individualios migracijos strategijos, ku-
rios rodo, kad Lietuva (kaip imigracijos tikslo šalis) pasirenkama ne dėl 
socialinių ryšių ar ekonominių veiksnių, bet dėl asmeninių prioritetų ar 
kultūrinių aplinkybių, kurias sąlygoja baltarusių, rusų ir ukrainiečių mi-
gracijos patirtys.  

Aš turiu pasakyti, kad čia jaučiuosi kaip namie, geriau negu Maskvoje. Čia aš 
galiu nusišypsoti žmogui gatvėje, o jis nusišypsos man. Nors čia yra tam tikras 
žmonių mentalitetas... žmonės nepradeda taip greitai bendrauti kaip Latvijoje 
ar kažkur kitur... tačiau tai nėra blogai. Būkite geras, laikykitės elgesio normų, 
tuomet visuomenė atsilygins tuo pačiu. Man tai patinka, nes aš manau, kad tai 
teisinga. Kada aš buvau Lietuvoje prieš 1,5 metų, pirmiausiai atkreipiau dėmesį... 
pas mane čia yra draugas, atvažiavau pas jį į svečius... aš pastebėjau, kad aplin-
kybės man... kultūringam žmogui, auginti vaikus labiau priimtinos čia negu Ru-
sijoje [...] Aš noriu bendrauti su tais žmonėmis, su kuriais aš turiu kažką bendro, 
todėl situacija buvo pakankamai paprasta. Pasirodo, aš galiu gyventi tik Baltijos 
valstybėse. 

[...] Aš dirbau „Volkswagen“ įmonėje Rusijoje, todėl pagal savo darbo pobūdį 
važiuodavau į komandiruotes į Vokietiją, Lenkiją, Slovakiją, Argentiną ir kitas 
šalis. Kuomet pradėjau galvoti apie emigraciją, padariau išvadą, kad mano am-
žius, mano vidus ir kalbų mokėjimas neleidžia važiuoti nei į vieną iš išsivysčiusių 
Europos šalių. (Vilnius, teisėta veikla, 2012 03 21) 

 Taigi, tyrimas atskleidė šeiminio ir individualaus lygmens migracijos 
naudos ir sąnaudų apskaičiavimo aspektą. Šeiminis sprendimas migruoti 
(ir pasirinkti Lietuvą kaip nuolatinio gyvenimo šalį) yra labiau sąlygojamas 
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ekonominių veiksnių (didesnių įsidarbinimo galimybių, aukštesnio ekono-
minio išsivystymo ir kt.), o individualūs mobilumo veiksniai pasižymi įvai-
rove, kuri apima skirtingus migracijos motyvus (studijų, verslo, darbo) ir 
sprendimo migruoti priėmimo aplinkybes (pvz., studentų imigracija į Lie-
tuvą dėl politinės situacijos Baltarusijoje, verslo steigimas  tikintis neforma-
lių integracijos infrastruktūrų pagalbos ir kt.). Taigi, pirmuoju (šeiminės 
imigracijos) atveju, tyrimas atskleidė neoklasikinės ekonomikos teorijos ma-
kroekonominio modelio, antruoju (individualių mobilumo veiksnių) atveju –
mikroekonominio modelio argumentus apie makro ir mikro veiksnių įtaką 
baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos procesams. Priešingai ekonomi-
niam analizuojamų imigrantų grupių imigracijos į Lietuvą aspektui, migra-
cijos tinklo teorijos argumentai gali būti iliustruojami šeiminiais imigrantų 
ryšiais dėl iki ir po Sovietų Sąjungos vykusių migracijos procesų sąveikos ir 
(iki tam tikro lygmens) studentų imigracija. 
 Apibendrinant baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos motyvus bei 
sprendimo migruoti priėmimo aplinkybes, išskirtinos pagrindinės ten-
dencijos. Studentų imigracija yra labiau sąlygojama struktūrinių aplin-
kybių ir tarpinstitucinių ryšių (mažiau individualių mobilumo veiksnių 
ir migracijos tinklo), o šeiminiai baltarusių, rusų ir ukrainiečių migra-
cijos lemiantys veiksniai gali būti paaiškinami 1) tarprespublikinės (vy-
kusios iki Sovietų Sąjungos žlugimo) bei šiuolaikinės migracijos sąveika,
2) migracijos patirtimis, kurios apima trumpalaikę (sezoninę) ar ilga-
laikę migraciją ES ir už jos ribų, 3) sprendimo migruoti (t. y. pasirinkti 
Lietuvą kaip nuolatinio gyvenimo šalį) šeiminiu lygmeniu aplinkybėmis. 
Atsižvelgiant į aukščiau aptartas 3 tendencijas, individualiu ir kolekty-
viniu (šeiminiu) lygmenimis vyraujančius migracijos motyvus tikslinga 
analizuoti atsižvelgiant į struktūrinius baltarusių, rusų ir ukrainiečių imi-
gracijos veiksnius.

Baltarusių, rusų ir ukrainiečių gyvenimo Lietuvoje patirtys: 
kalba, darbas, būstas ir socialiniai ryšiai

Neoklasikinė ekonomikos teorija akcentuoja darbo rinkos, o migracijos
tinklo ir migracijos sistemų teorijos – socialinių ryšių ir neformalios migran-
tų integracijos infrastruktūros (apimančios pagrindinius imigrantų daly-
vavimo priimančioje visuomenėje aspektus: darbo rinką, būstą, švietimą 
ir socialines paslaugas) vaidmenį. Atsižvelgiant į šių teorijų akcentuojamus 
migracijos veiksnius, baltarusių, rusų ir ukrainiečių dalyvavimas darbo 
rinkoje ir socialinių ryšių su daugumos visuomene bei kitais Lietuvoje gy-
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venančiais (baltarusių, rusų ir ukrainiečių) imigrantais plėtojimas tampa 
neišvengiamu imigracijos rezultatu – migrantų integracija. Kadangi socia-
liniai ir ekonominiai analizuojamų imigrantų grupių imigracijos veiksniai 
vienu metu gali būti įvardijami kaip integracijos rodikliai, baltarusių, rusų 
ir ukrainiečių integracijos procesai analizuojami atsižvelgiant į imigracijos 
procesą. Kitaip tariant, kalbos barjero, darbo rinkos, būsto ir socialinių ry-
šių problematika analizuojama baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos 
patirčių (motyvų) kontekste. 
 Analizuojant integracijos proceso metu baltarusiams, rusams ir ukrai-
niečiams kylančius sunkumus bei jų sprendimo būdus, galima teigti, kad 
migracijos motyvai, kalbos barjeras, dalyvavimas darbo rinkoje, būsto 
klausimai ir socialinių ryšių pobūdis yra vienas su kitu susiję ir vienas kitą 
papildantys analizės aspektai, todėl straipsnyje nagrinėjami kompleksiškai. 
Aukščiau aptartų analizės aspektų sąveika empiriniu lygmeniu pasitvirti-
no. Pavyzdžiui, baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos motyvai sąlygoja 
„pirminę“ aplinką, į kurią atvyksta imigrantai ir, kartu integracijos proceso 
metu kylančių sunkumų mastą bei pobūdį. Pavyzdžiui, studentai labiau su-
siduria su darbo valandų apribojimo problemomis ir sykiu didesniu nele-
galaus darbo potencialu; mažiau su kalbos ir būsto problematika.

Tai nėra oficialu, nes mes negalime čia dirbti [...] Tai yra didelis trūkumas, ypač 
kai esi iš kitos šalies. (Klaipėda, studijų pagrindas, 2012 04 13) 

Mano leidimas gyventi neleidžia man dirbti [I.: bet yra daug pavyzdžių, kai stu-
dentai dirba]. Taip, pavyzdžiui, moko kalbų, valo namus ar prižiūri vaikus. Ta-
čiau tai nėra linksma. (Klaipėda, studijų pagrindas, 2012 03 31)

Lygiagrečiai teisiniams apribojimams studentai taip pat akcentuoja kal-
bos barjerą, apsunkinantį darbo paieškas. 

Dauguma darbų, kuriuos gauna universiteto karjeros centras, yra skirti lietu-
viams, nes darbdaviams reikia darbuotojų, kurie puikiai moka lietuvių kalbą. 
(Klaipėda, studijų pagrindas, 2012 04 13)

Pirmaisiais metais buvo labai sunku, nes nekalbėjau lietuviškai, o žmonės čia 
nėra linkę bendrauti. Taip pat jie nemėgsta rusų kalbos. (Klaipėda, studijų pa-
grindas, 2012 04 13) 

Priešingai studentų imigracijai, šeimos susijungimo pagrindu atvyks-
tantys baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai akcentuoja kalbą ir darbo paiešką 
kaip pagrindinius integracijos barjerus (mažiau būsto klausimus, kadangi 
gyvena pas sutuoktinį arba jo ar jos artimuosius). 

Manau, kad didžiausias sunkumas yra kalba. Nežinau, kaip paaiškinti. Nėra 
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taip, kad aš sėdėčiau vienoje vietoje ir kalbėčiau tik rusiškai. Aš mokausi lietu-
viškai [...] Tačiau tai neatsitinka per vieną naktį, kad prabudęs tu jau kalbi lie-
tuviškai. Tačiau kuo daugiau stengiuosi išmokti, tuo darosi sunkiau. Jie iš manęs 
tikisi tiek daug, kad aš sunkiai galiu su tuo susidoroti. (Vilnius, darbo imigracija, 
2012 04 18) 

Nors baltarusių, rusų ir ukrainiečių šeimos imigracijos procesai išspren-
džia tokius sunkumus kaip būstas, bet apriboja analizuojamų imigrantų 
grupių įsidarbinimo galimybes ir socialinių ryšių ratą. Pavyzdžiui, šeimos 
susijungimo pagrindais atvykstantys imigrantai apsiriboja sutuoktinio tu-
rimais socialiniais ryšiais (pvz., draugais, laisvalaikiu) ir ištekliais (pvz., 
būstas). 

Atvažiuoja... nėra kalbos – nėra darbo. Sėdi namuose ir nieko nenori. Ateina... 
būtent rusai ateina ir sako: „na, aš jau tiek metų sėdėjau namie...“[...] „5 me-
tus galima išmesti iš mano gyvenimo...“ Ir labai daug kas klausia apie kursus... 
proforientaciją [...] Būtent moterys... Nu, daugiausiai, aišku, yra moterų, kurios 
čia ištekėjo už lietuvių, gyveno po kelis metu ... kai kurios 7–10 metų gyvena... 
labai sudėtinga įsidarbinti. Pirmiausiai – nemoka kalbos. Nėra kur mokytis arba 
mokytis Klaipėdos universitete už 600 litų... kiekvieną mėnesį mokėti. Nemo-
ka kalbos, todėl negali įsidarbinti [...] Čia psichologinė problema... kai neturi 
darbo, nemoki kalbos – bijai eiti kažkur. Tai yra riba, kai negali susipažinti su 
žmonėmis... vidinė įtampa, ir dėl to taip išeina... bendrauja su giminaičiais, turi 
porą draugių [...] viskas, ir bendrauja su jom... nors kiek laiko gyvena Lietuvoje? 
5 metus... (Klaipėda, ekspertas, 2012 06 09) 

Priešingai baltarusių, rusų ir ukrainiečių šeimos imigracijos atvejui, 
darbo imigrantai ir verslininkai sukuria platesnį socialinių ryšių ratą su 
daugumos visuomene, o savo „buvimą“ Lietuvoje reflektuoja kaip ilgalai-
kį; t. y. savo (kaip imigranto) integracijos procesus vertina (savi)kritiškai, 
atsižvelgiant į skirtingus integracijos barjerus: kultūrinius aspektus, kalbą, 
Lietuvoje pragyventą laikotarpį, pažįstamų ratą, darbo kolektyvą ir asme-
nines savybes (motyvaciją).

Iš pradžių aš nesupratau – kaip tai gali būti? Aš jaučiausi labai gerai; aš galvojau, 
kad turiu daug pažįstamų, daug bendrauju. Tačiau dabar, po vienerių metų, aš 
pradėjau pastebėti daugiau dalykų. Aš pradėjau suprasti, kad kuo toliau – tuo 
darosi vis sunkiau ir sunkiau... nes visi žmonės mano, kad tu jau esi integruotas. 
(Vilnius, darbo imigracija, 2012 04 18) 

Analizuojant Lietuvoje gyvenančių baltarusių, rusų ir ukrainiečių in-
tegracijos patirtis, pabrėžtinas socialinių ryšių aspektas ir kalbos barjeras. 
Nors Lietuvoje atliktų imigrantų grupių tyrimai rodo, kad socialiniai ryšiai 
su daugumos visuomene ir jos institucijomis sukuria prielaidas sėkmin-
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gam imigrantų dalyvavimui darbo rinkoje (Žibas 2012), baltarusiai, rusai ir 
ukrainiečiai atskleidė individualias integracijos į darbo rinką patirtis. Res-
pondentai teigė darbo paieškos procesuose labiau naudojantys internetą ir 
skelbimus laikraščiuose; mažiau – socialinius ryšius (draugų ir pažįstamų 
pagalbą). 

Na, visų pirma, jeigu man reikia darbo, aš tikrinu tas galimybes, kokios yra. Kie-
kvieną dieną ateina pranešimai iš internetinio puslapio. Jeigu kažkas iš pažįsta-
mų šneka apie darbą, taip pat klausausi, kokios yra galimybės. Ir, aišku, darbo 
birža. (Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 03 30) 

Nors socialiniai ryšiai padeda baltarusiams, rusams bei ukrainiečiams 
rasti darbą ir išspręsti būsto klausimus, pastebėtina, kad tokio pobūdžio 
pagalba atskleista ne šeimos, bet baltarusių, rusų bei ukrainiečių darbo ir 
teisėtos veiklos imigracijos aspektu. 

Viena mano kolegių... ji padėjo susirasti būstą. Tada, kai reikėjo susirasti nuolati-
nį būstą – ji padėjo, bet aš nemanau, kad tai atsitiko dėl to, jog mes galėtume būti 
daugiau negu pažįstamos... kaip draugės [...] Ne, dėl to padėjo, kad esu užsienietė 
ir jautė atsakomybę. (Vilnius, darbo imigracija, 2012 04 18) 

Analizuojant socialinių ryšių ir užimtumo problematiką, būtina akcen-
tuoti kalbos barjerą, tiesiogiai susijusį tiek su baltarusių, rusų ir ukrainiečių 
darbo paieškomis, tiek su socialinių ryšių plėtojimu priimančioje visuome-
nėje. Kaip teigia respondentai, lietuvių kalbos nemokėjimas užkerta kelią 
sėkmingai integracijai į darbo rinką ir kartu socialinių ryšių plėtrai.

Jie ruošėsi atsidaryti, todėl rinko darbuotojus. Jie man sakė: „bent žodelį lietu-
viškai“. Aš jiems sakiau, kad galiu angliškai, nes ten buvo ne lietuviai [...] Tačiau 
visą laiką jie taip... nors žodelį lietuviškai. Tada pradėjau mokytis lietuvių kalbos. 
(Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 05 05) 

Kartais aš jaučiu, kad jei esi didesnėje kompanijoje, lietuviai tiesiog tingi kalbėti 
angliškai. Arba jiems tiesiog tai neįdomu. Be abejo, jei kalbiesi su vienu žmogumi, 
tada su tavimi kalba angliškai. Bet jei esi didesnėje kompanijoje, tiesiog nededa 
pastangų, jei esi užsienietis. (Vilnius, darbo imigracija, 2012 04 18)

Bet tas draugas, lietuvis, niekada nenorėjo su mumis kalbėti lietuviškai. Jis norėjo 
kalbėti su mumis rusiškai, nes norėjo pramokti rusiškai [...] O gal jis galvojo, kad 
mums taip patogiau? Jis buvo labai geras. Ir dabar yra. Ir aš pradėjau lietuviškai 
iš tikrųjų kalbėti tik tada, kai atsirado draugų. Jie visi buvo mažeikiečiai. Kai aš 
pradėjau kalbėti, neskirdavau tada tų akcentų. (Klaipėda, šeimos susijungimas, 
2012 03  30) 
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Apibendrinant baltarusių, rusų ir ukrainiečių integracijos barjerus gali-
ma teigti, kad kokybiniame tyrime atskleisti didžiausi sunkumai, su kuriais 
susiduria analizuojamos imigrantų grupės, iliustruoja anksčiau atliktų kie-
kybinių tyrimų rezultatus (pvz., Etniškumo studijos 2009/2). Pagrindiniai 
baltarusių, rusų ir ukrainiečių respondentų minimi integracijos barjerai: 
kalba, darbas ir imigrantų teisinį statusą reglamentuojančių dokumentų 
tvarkymas; būsto klausimas (lyginant su užimtumo ar kalbos problema-
tika) nėra toks aktualus. Vis dėlto, analizuojant probleminius baltarusių, 
rusų ir ukrainiečių imigrantų gyvenimo Lietuvoje aspektus, būtina atsi-
žvelgti į keletą tendencijų:

Pirma, vyraujančios individualios integracijos patirtys ir siauri socia-
liniai ryšiai gali būti iliustruojami tiek aukščiau aptarta šeimos imigracija 
(kai socialinių ryšių ratas yra sąlygojamas išimtinai šeiminių ryšių), tiek 
ryšių su (baltarusių, rusų ir ukrainiečių) tautinių mažumų organizacijomis 
ir bendruomenėmis nebuvimu (didžioji dalis respondentų teigė nepalai-
kantys ryšių su Lietuvoje gyvenančių baltarusių, rusų ar ukrainiečių orga-
nizacijomis, susiformavusiomis tautinių mažumų kontekste). 

Jie užsiima tik kultūrine veikla. Ir rusų bendruomenės užsiima tik kultūrine vei-
kla. Nors į jas kreipėsi daug tokių šalių piliečių, kad gautų kažkokios informaci-
jos... kad jie galėtų čia lankyti kursus ir dar kažką... bet visiškai nepadeda. Sako, 
ateikit pas mus dainas dainuoti [...] Nedalyvauja... Gal vienas, du žmonės... Jie 
čia irgi užsiima savo reikalais ir... nelabai tos organizacijos... na kaip pasakyti... 
ne tai, kad nenori priimti... bet yra tam tikras žmonių ratas, su kuriais jie dai-
nuoja, koncertuoja, ruošia kažkokias šventės ir viskas... daugiau žmonių kaip ir 
nereikia. (Klaipėda, ekspertas, 2012 06 09) 

Antra, pagrindiniai baltarusių, rusų ir ukrainiečių integracijos barjerai 
turi būti analizuojami bendrame imigracijos (politikos) kontekste. Pavyz-
džiui, studijų ir šeimos pagrindais atvykstančių baltarusių, rusų ir ukrainie-
čių būsto problemos išsisprendžia „savaime“ (pirmuoju atveju didelė atsako-
mybė tenka universitetams, antruoju – imigrantai gyvena pas sutuoktinį ar jo 
šeimą), o darbo imigrantams ir verslininkams būsto klausimas yra problema-
tiškas (lyginant su studentais ar šeimos susijungimo pagrindu atvykstančiais 
imigrantais). Analizuojant integracijos į darbo rinką procesus, pastebėtinos 
priešingos tendencijos: baltarusių, rusų ir ukrainiečių darbo imigrantams bei 
verslininkams darbo paieškos klausimas nėra aktualus, o studentams ir šei-
mos imigrantams integracija į darbo rinką tampa problematiškiausiu klausi-
mu ir kartu pagrindiniu integracijos barjeru. 

Trečia, nors skirtingus integracijos barjerus sąlygoja skirtingi baltaru-
sių, rusų ir ukrainiečių migracijos motyvai, griežta imigracijos politika, 
teisinį statusą reglamentuojančių dokumentų tvarkymas ir kalba laikytini 
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visas imigrantų kategorijas jungianti probleminė ašis. Studentai (dėl rusų 
ir anglų kalbos žinių) susiduria su mažesniu kalbos barjeru, o šeimos su-
sijungimo pagrindu atvykstantys vyresnio amžiaus asmenys dažniausiai 
gali susikalbėti tik rusiškai (po kurio laiko – lietuviškai). Kita vertus, rusų 
kalbos žinios sąlygoja skirtingus kalbos barjero įveikimo scenarijus. Iš 
vienos pusės, kalbos barjero įveikimui įtaką daro galimybė susišnekėti 
rusiškai (ši tendencija pastebima Klaipėdoje ir Vilniuje; mažiau Kaune). 

Aš žinau, kad mane supranta, kai kalbu rusiškai, todėl galiu lietuviškai nekalbėti... 
(Vilnius, šeimos susijungimas/darbo imigracija, 2012 04 19) 

Kiek laiko gyvenu čia, tik tris žmones sutikau, kurie principingai su manimi ne-
norėjo kalbėti rusiškai... arba angliškai... čia, Klaipėdoje [...] Visais kitais atvejais 
žmonės arba stengiasi įdėmiai išklausyti, ką aš bandau pasakyti, arba patys ban-
do klabėti rusiškai... (Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 04 14) 

Iš kitos pusės, šeiminiu lygmeniu vartojama rusų kalba užkerta kelią 
praktinio (buitinio) lygmens lietuvių kalbos mokymuisi.

Man – viena problema – man nėra su kuo kalbėti lietuviškai. Vyras – Lietuvos pi-
lietis, bet rusas [...] Taip, jis čia baigė mokyklą, užaugo, tačiau jam to neužtenka. 
(Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 05 05) 

Ketvirta, dėl siauro pobūdžio socialinių ryšių (su kitais baltarusių, 
rusų ir ukrainiečių imigrantais bei tautinių mažumų organizacijomis), 
skirtingų imigracijos motyvų (esant tarprespublikinės ir tarptautinės 
migracijos sąveikai) ir imigrantų organizacijų nebuvimo, diskutuoti 
apie baltarusių, rusų ir ukrainiečių migracijos tinklus nėra pagrindo. 
Nors tam tikros socialinių ryšių formos egzistuoja, jos nesukuria nei 
prielaidų neformaliai integracijos infrastruktūrai kurtis, nei didesniam 
analizuojamų imigrantų grupių imigracijos tęstinumo potencialui atsi-
rasti.

Pilietybė ir nuolatinio gyvenimo Lietuvoje potencialas 

Analizuojant imigrantų nuostatas dėl Lietuvos pilietybės įgijimo, išryš-
kėja baltarusių, rusų ir ukrainiečių nuolatinio gyvenimo Lietuvoje poten-
cialas. Nors analizuojamų imigrantų grupių planai likti Lietuvoje dažniau-
siai priklauso nuo migracijos motyvų, respondentų minimos ilgalaikio (ar 
trumpalaikio) gyvenimo Lietuvoje priežastys yra susijusios su ekonomi-
niais, šeiminiais ir natūralizacijos aspektais. Pavyzdžiui, Lietuvoje gyvenan-
tys baltarusių, rusų ir ukrainiečių studentai Lietuvą dažniausiai laiko tran-
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zitine teritorija. Tyrime dalyvavę respondentai teigė Lietuvos universitetus 
naudojantis kaip tarpinę stotelę siekiant studijuoti Vakarų Europos šalių 
universitetuose; kita dalis studentų naudojasi Šengeno erdvės privalumais. 

Aš netikiu Lietuvos migracijos departamentu [juokiasi]... kad galėčiau kažką pla-
nuoti... Bet aš tikrai norėčiau išvažiuoti iš čia. Aš nesiruošiu likti Vilniuje, nes 
neturiu ką čia veikti. (Vilnius, studijų pagrindas, 2012 03 27) 

Taip, dar vienerius metus aš studijuosiu magistro programoje. Tačiau vėliau pla-
nuoju studijuot madą Italijoje. Planuoju gyventi kažkur kitur. Tokie mano atei-
ties planai... (Klaipėda, studijų pagrindas, 2012 03 30) 

Lygiagrečiai tranzitiniam Lietuvos vaidmeniui studentų migracijos pro-
cesuose, tyrimas atskleidė, kad mažesnė dalis studentų Lietuvoje pasilieka 
dėl skirtingų aplinkybių: užsimezgusių socialinių ryšių su daugumos visuo-
mene, įsidarbinimo galimybių, verslo steigimo ar šeimos kūrimo. 

Šiuo metu aš turiu darbą ir manau, kad galiu dirbti visur. Aš noriu pasakyti, kad 
per šiuos penkerius metus įpratau gyventi čia... Lietuva tapo mano namais. Na-
mai man buvo ta vieta, kurioje aš gyvenu tam tikru momentu. Po kelių mėnesių 
ar metų ta vieta tampa namais. Nors aš buvau prisirišęs prie savo tėvų namų, 
aš turiu labai gerą vietą gyventi... Žvėryne. Tai lyg graži sodyba viduryje miesto. 
Ir pastaruoju metu aš pradėjau galvoti, kad palaipsniui aš prisirišu prie šios vie-
tos… (Vilnius, studijų pagrindas, 2012 03 27) 

Priešingai trumpalaikiam studentų gyvenimui Lietuvoje, kitais (šeimos, 
darbo ir verslo) pagrindais atvykstantys baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai at-
skleidė platesnes pasirinkimo galimybes. Verslininkai ir darbo imigrantai 
planus sieja su gerai apmokamu darbu ir sėkmingu verslu, o šeimos su-
sijungimo pagrindais atvykstančių baltarusių, rusų ir ukrainiečių planus 
sąlygoja šeiminės aplinkybės: vaikų švietimas, sutuoktinio darbas, potenci-
alios šeiminio lygmens mobilumo trajektorijos (migracinė elgsena).   

Jeigu aš per tam tikrą laikotarpį sugebėsiu išlaikyti savo UAB ir sąžiningai mokėti 
mokesčius, po penkerių metų turėsiu galimybę gauti leidimą nuolat gyventi šaly-
je. Ir dar... svarbus dalykas, kurio nepasakiau. Aš norėčiau... aš tikiuosi... kol dar 
laikas neprarastas... čia sukurti šeimą ir turėti vaikų... (Vilnius, teisėta veikla, 
2012 03 21) 

Atskirai aptartinas imigrantų natūralizacijos aspektas. Baltarusių, rusų 
ir ukrainiečių natūralizacijos procesai Lietuvoje nėra intensyvūs, bet ana-
lizuojant šeiminį imigracijos potencialą galima teigti, kad ateityje natūrali-
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zacijos procesai gali tapti labiau pastebimi9. Nors natūralizacija yra ilgas ir 
sudėtingas procesas, reikalaujantis pastoviai Lietuvoje pragyvento laikotar-
pio (priklausomai nuo teisinio imigrantų statuso) ir žinių (kalbos ir kons-
titucijos egzaminų), kai kuriems imigrantams pilietybės įgijimas yra vienas 
iš pagrindinių tikslų.

Šiemet norėčiau pretenduoti į pilietybę, nes baigiau visokius kursus... ir Konsti-
tucijos egzaminą... norėčiau pretenduoti ir gyventi toliau čia...
(Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 03 31) 

Šeiminė baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracija yra susijusi ne tik su 
aukščiau aptarta imigrantų natūralizacija (dar kitaip vadinama „pirmine 
integracija“), bet ir su šeiminio lygmens migracijos motyvais. Didelė dalis 
baltarusių, rusų ir ukrainiečių į Lietuvą atvyksta kaip Lietuvos piliečių šei-
mos nariai, todėl neišvengiamai šeiminės aplinkybės turi įtakos imigrantų 
(jų šeimų) ateities planams, susijusiems su gyvenimu Lietuvoje ir Lietuvos 
pilietybės įgijimu.   

Taip, čia gyventi norėčiau, bet visų pirma tai priklauso nuo mūsų finansinės si-
tuacijos, nes mes turime užtikrinti gerą gyvenimą mūsų vaikams. Mes galime 
valgyti tik duoną ir gerti vandenį, bet mūsų vaikams to neužtenka, todėl mes 
išsinuomojome didesnį butą. Mes su vyru galėjome gyventi mažame bute ir būti 
laimingi, bet vaikams to nepakanka. Mes nuomojame butą už pinigus, kuriuos 
gauname už savo būsto nuomą Maskvoje. Tai tarytum mainai, kurie mums labai 
padeda. Aš norėčiau čia gyventi penkerius ar dešimt metų, galbūt gauti leidimą 
nuolat gyventi šalyje... nes man čia patinka daugelis dalykų. Aš jaučiuosi čia sau-
gi... Gal dėl mano vaikystės prisiminimų, kai buvau atvykusi keletą kartų į Lie-
tuvą. Tačiau man svarbiausia – pakeisti aplinką... atmosferą... Aš tiesiog mirštu, 
kai visą dieną sėdžiu vienoje vietoje. Aš turiu keliauti, judėti [...] Taigi, jei mūsų 
vaikams bus viskas gerai ir mes turėsime darbus juos išlaikyti... mes norėtume čia 
likti... Jei viskas eisis gerai – aš nieko geresnio kažkur kitur neieškosiu... (Vilnius, 
šeimos susijungimas/teisėta veikla, 2012 03 21) 

Lygiagrečiai natūralizacijos siekiams, tyrimas atskleidė tam tikrus pi-
lietybės įgijimo barjerus, susijusius su mobilumo suvaržymais, iš vienos 
pusės, ir dvigubos pilietybės aspektu, iš kitos pusės. Tiek mobilumo suvar-
žymai, tiek dvigubos pilietybės draudimas yra vienas su kitu susiję piliety-
bės įgijimo barjerai. Pirmuoju atveju respondentai teigė nenorintys prarasti 
laisvo judėjimo iš Lietuvos į savo kilmės šalis (pvz., siekdami aplankyti savo 
artimuosius). Antruoju atveju, norint gauti Lietuvos pilietybę reikia atsi-
sakyti Baltarusijos, Rusijos ar Ukrainos pilietybės, bet galimybė naudotis 

9 Ne dėl imigracijos srautų didėjimo, bet dėl natūralizacijos procesų ir (galimos) pilietybės 
politikos kaitos.
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Šengeno erdve (turint Lietuvos pilietybę) nenusveria galimybės naudotis 
nesuvaržytu judėjimu į savo kilmės šalis (turint savo kilmės šalies pilietybę; 
ypač, kai gimtieji miestai nuo Lietuvos nutolę tik kelis šimtus kilometrų). 

Bet dėl to aš turiu atsisakyti Rusijos pilietybės. Aš to nedarysiu, nes pas mane ten 
gyvena tėvai... tėvai nebe jauni, ir jeigu, neduok Dieve, kas nors atsitiks, man 
reikės gauti vizą [Bet jeigu būtų galimybė turėti dvigubą pilietybę?]. Aš priimčiau 
Lietuvos pilietybę, nes mano vyras lietuvis... ir mano vaikai taip pat lietuviai... 
(Klaipėda, šeimos susijungimas, 2012 04 14) 

 Vis dėlto, pasak respondentų, dviguba pilietybė išspręstų mobilumo 
suvaržymo klausimą. Respondentai teigė, kad esant galimybei turėti dvi 
pilietybes, jie siektų Lietuvos pilietybės (neprarandant savo kilmės šalių pi-
lietybės). 
 Apibendrinant baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos ir nuolatinio 
gyvenimo Lietuvoje potencialą, galima daryti dvi išvadas. Viena vertus, 
imigrantų planai likti Lietuvoje yra susiję su ekonomine situacija (pvz., ge-
riau apmokamo darbo galimybe), individualiomis strategijomis (pvz., iš-
silavinimo įgijimu ar kariuomenės vengimu iki tam tikros amžiaus ribos) 
ir mobilumo trajektorijomis (pvz., laisvo judėjimo principo naudojimusi 
Šengeno erdvėje); kita vertus, didelę įtaką ilgalaikiams planams likti Lietu-
voje daro šeiminis imigrantų statusas. Baltarusių, rusų ir ukrainiečių stu-
dentai gyvenimą Lietuvoje dažniausiai sieja su studijomis ir laisvo judėjimo 
ES galimybėmis, o šeimos ir verslo pagrindais atvykstantys imigrantai at-
skleidė ilgalaikio gyvenimo Lietuvoje potencialą, susijusį su leidimo nuolat 
gyventi gavimu ir kai kuriais atvejais pilietybės įgijimu. Vis dėlto pilietybės 
įgijimą apriboja dvigubos pilietybės draudimas.

Nuostatos dėl imigracijos politikos

Tyrimas atskleidė makrolygmens veiksnius, susijusius su Lietuvoje įgy-
vendinama imigracijos politika. Makroveiksnių įtaka baltarusių, rusų ir 
ukrainiečių imigracijos procesams yra daugialypė. Skirtingas (kilmės ir 
tikslo) šalių išsivystymo lygis nėra svarbiausias baltarusių, rusų ir ukrai-
niečių imigracijos procesams įtaką darantys makroveiksnys, bet Lietuvoje 
įgyvendinama imigracijos politika gali būti laikytina baltarusių, rusų ir 
ukrainiečių imigracijos bei integracijos barjeru. Dauguma respondentų 
akcentavo griežtą imigracijos politiką ir kitus veiksnius, susijusius su imi-
gracijos politikos įgyvendinimu: griežtas leidimų gyventi ir dirbti išdavimo 
taisykles, migracijos tarnybose dirbančių valstybės tarnautojų kompeten-
cijos stoką.  
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Ateina pas ją žmonės, o ji sako: „Kodėl tu čia atvažiavai? Grįžk atgal i savo šalį.“ 
Ji tiesiogiai taip tau į akis ir sako. Tai, atsiprašau, kaip žmogus turi jaustis? Nuo 
to viskas ir prasideda. Jis atvažiavo, o jam pasako: „Važiuok atgal, ko tu nori?“ 
Jis sako: „Bet aš... – sako,– nu gerai... kaip aš galiu važiuoti? O jeigu aš čia verslą 
turiu? Dar kažką turiu... čia mano šeima...“ Nu, sako: „Nesvarbu. Važiuok atgal 
į savo Rusiją, ten ir suk savo verslą. Nereikia mums tokių žmonių. (Klaipėda, 
ekspertas, 2012 06 09) 

Didžiosios dalies respondentų teigimu, su migracijos procesais susijusių 
dokumentų (leidimų gyventi ir vizų išdavimas, verslo kūrimas ir įsidarbi-
nimas) tvarkymas yra vienas iš didesnių sunkumų, kurį imigrantams Lie-
tuvoje tenka įveikti.

Kai aš baigiau bakalauro studijas, man buvo kritinė situacija, nes aš galvojau, 
kad turėsiu grįžti atgal. Aš daugiau nenoriu tokios patirties. Man, po penkerių 
metų laikino gyvenimo šalyje turėti nuolatinį leidimą ir negalvoti apie popierius, 
yra neįtikėtina... (Vilnius, studijų pagrindas, 2012 03 27) 

Iš vienos pusės, ši tendencija liudija apie imigrantų planus dirbti ir gy-
venti Lietuvoje; iš kitos pusės, atskleidžia teisinių ir kitokio pobūdžio kon-
sultacijų poreikį, kurį patenkina arba nevyriausybiniu lygmeniu veikianti 
migrantų integracijos infrastruktūra, arba „migracijos verslas“, kurį ilius-
truoja tyrime atskleisti instituciniai baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigraci-
jos ir integracijos procesus skatinantys veiksniai. 

Šalia formalios (konsultaciniai centrai migrantams, kuriuose teikiamos 
nemokamos paslaugos) ir neformalios (skirtingo pobūdžio ryšių tarp mi-
grantų, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų) migrantų 
integracijos infrastruktūros pastebėtinas Vakarų Europos šalyse paplitęs 
verslo modelis, susijęs su mokamomis konsultacijomis dėl teisinių migra-
cijos proceso aspektų (santuokų su užsieniečiais ir įmonių steigimo, vizų 
ir leidimų gyventi išdavimo, kt.). Tokio pobūdžio verslas laikytinas svarbia 
migracijos proceso sudedamąja dalimi, kurią iliustruoja institucinė migra-
cijos teorija, leidžianti kalbėti apie naujai besiplečiančią (su imigracijos pro-
cesais susijusią) verslo nišą Lietuvoje. Nors tokio pobūdžio verslas tyrime 
atskleistas baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos kontekste, atsižvel-
giant į Lietuvoje vyraujančius imigracijos procesus galima daryti prielaidą, 
kad ši verslo niša veikia plačiau, apimdama ir kitas imigrantų grupes, pa-
vyzdžiui, Lietuvoje gyvenančius kinus ir turkus (Žibas 2012). 

Mano draugas internete rado teisinių paslaugų įmonę, kuri užsiėmė dokumentų tvar-
kymu. Aš kreipiausi ten, pasakiau, ką planuoju daryti. Jie paruošė man reikalingus 
dokumentus Registrų centre; paskui kreipėmės į migracijos tarnybą ir man buvo su-
teiktas leidimas laikinai gyventi šalyje… (Vilnius, teisėta veikla, 2012 03 21) 
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Be abejo, kad aš kreipiausi į teisininkus. Jie man labai padėjo, nes aš pats nieko 
negalėjau padaryti ... (Vilnius, šeimos susijungimas/teisėta veikla, 2012 03 21) 

 Taigi, žvelgiant institucinės migracijos teorijos aspektu, baltarusių, rusų ir 
ukrainiečių imigracijos bei integracijos makrolygmens procesus taip pat sąlygo-
ja „migracijos verslas“, leidžiantis įveikti tokius barjerus kaip griežta imigracijos 
politika, užsieniečių (ne ES piliečių) verslo kūrimas ar į(si)darbinimas.
 Nors tyrime atskleistos labiau neigiamos negu teigiamos imigrantų 
nuostatos dėl Lietuvoje įgyvendinamos imigracijos politikos, kai kurie 
respondentai (lygindami Lietuvos situaciją su kilmės šalimis) akcentavo 
tiek imigracijos politikos, tiek bendro pobūdžio (t. y. gyvenimo Lietuvo-
je) privalumus, susijusius su viešos tvarkos palaikymu, saugumu ir teisine 
sistema. Šie privalumai gali būti laikytini struktūriniais baltarusių, rusų ir 
ukrainiečių imigracijos procesus skatinančiais veiksniais. 
 Lygiagrečiai aukščiau aptartiems baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigra-
cijos barjerams, tyrime atskleisti tam tikri imigracijos politikos prioritetų 
nesutapimai, liudijantys apie Lietuvoje įgyvendinamos imigracijos politi-
kos nenuoseklumą. Šiuo atveju išskirtini Lietuvoje studijuojantys imigran-
tai iš ne ES šalių. Tyrime dalyvavę studentai akcentavo darbo valandų ap-
ribojimą Lietuvoje studijuojantiems ne ES piliečiams. Tačiau atsižvelgiant 
į Lietuvos imigracijos politikos prioritetus, draudimas studentams dirbti 
nesutampa su aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimu. Be to, drau-
dimas dirbti sąlygoja nelegalaus pobūdžio studentų darbą ir kartu didina 
Lietuvoje studijuojančių imigrantų pažeidžiamumą.
 Baltarusių, rusų ir ukrainiečių nuostatų analizė dėl Lietuvoje įgyvendi-
namos imigracijos politikos atskleidė kelias tendencijas. Iš vienos pusės, 
nepasitenkinimas Migracijos departamento teikiamomis paslaugomis gali 
būti interpretuojamas tiesiogiai (pavyzdžiui, darbuotojų kompetencijos 
stoka, kalbos barjeras ir kt.). Iš kitos pusės, nepasitenkinimas gali kilti dėl 
kitų priežasčių, pavyzdžiui, griežtos leidimų išdavimo tvarkos, reikalau-
jančios skirtingo pobūdžio resursų ir kompetencijos iš imigrantų, todėl šie 
duomenys gali būt interpretuojami atsižvelgiant į platesnį imigracijos poli-
tikos įgyvendinimo kontekstą.
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Išvados

Apibendrinant teorinių migracijos kilmės ir tęstinumo prielaidų analizę, gali-
ma teigti, kad atsižvelgiant į šiuolaikinę migraciją, socialines ir ekonomines 
migracijos teorijas tikslinga taikyti kompleksiškai. Ekonominėse migraci-
jos teorijose akcentuojama ekonominė migracijos prigimtis, o individua-
laus ir šeiminio lygmens migracijos motyvai, taip pat dalyvavimas darbo 
rinkoje, traktuojami kaip svarbiausi migraciją sąlygojantys veiksniai. Socia- 
linėse migracijos teorijose migracijos procesas traktuojamas kaip besitę-
sianti šiuolaikinės visuomenės integrali gyvenimo dalis, kai migracija yra 
įsitvirtinusi migracijos tinkle: socialinėse visuomenės taisyklėse ir normose 
kilmės, tranzito ir tikslo šalyse. Analizuojant baltarusių, rusų ir ukrainiečių 
imigracijos procesus svarbu atsižvelgti į faktą, kad tarptautinės migracijos 
procesai vienu metu gali būti traktuojami tiek kaip makroekonominių ro-
diklių rezultatas, tiek kaip sudėtingas kilmės, tranzito ir tikslo šalis bei vi-
suomenes apimantis socialinis procesas.
 Neoklasikinė ekonomikos teorija akcentuoja darbo rinkos, o migracijos 
tinklo ir migracijos sistemų teorijos – socialinių ryšių ir integracijos procesų 
vaidmenį tarptautinėje migracijoje, todėl atsižvelgiant į šių teorijų akcen-
tuojamus migracijos veiksnius, baltarusių, rusų bei ukrainiečių dalyvavi-
mas darbo rinkoje ir socialinių ryšių su daugumos visuomene bei kitais 
Lietuvoje gyvenančiais imigrantais plėtojimas tampa neišvengiamu imi-
gracijos rezultatu – migrantų integracija. Taigi, socialiniai ir ekonominiai 
analizuojamų imigrantų grupių imigracijos veiksniai vienu metu gali būti 
įvardijami kaip integracijos rodikliai.
 Individualių ir kolektyvinių baltarusių, rusų bei ukrainiečių mobilumo 
veiksnių analizė atskleidė šeiminio ir individualaus lygmens migracijos 
naudos ir sąnaudų apskaičiavimo aspektą. Sprendimas migruoti šeiminiu 
lygmeniu yra labiau sąlygojamas ekonominių veiksnių, o individualūs mo-
bilumo veiksniai pasižymi įvairove, kuri apima skirtingus migracijos moty-
vus ir sprendimo migruoti priėmimo aplinkybes. Pirmuoju atveju tyrimas 
atskleidė neoklasikinės ekonomikos teorijos makroekonominio modelio, an-
truoju – mikroekonominio modelio argumentus apie makro ir mikro veiks-
nių įtaką baltarusių, rusų bei ukrainiečių migracijos procesams. Migracijos 
tinklo teorijos argumentai gali būti iliustruojami šeiminiais imigrantų ry-
šiais, atsižvelgiant į iki ir po Sovietų Sąjungos vykusių migracijos procesų 
sąveiką (t. y. tarprespublikinės ir tarptautinės migracijos procesų kontekste). 
 Studentų imigracija yra labiau sąlygojama struktūrinių aplinkybių ir 
tarpinstitucinių ryšių (mažiau individualių mobilumo veiksnių ir migraci-
jos tinklo); šeiminiai baltarusių, rusų bei ukrainiečių migracijos veiksniai 
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figūruoja esant tarprespublikinės ir šiuolaikinės migracijos sąveikai, migra-
cijos patirtyse, apimančiose trumpalaikę (sezoninę) ar ilgalaikę migraciją 
ES ir už jos ribų bei sprendimo migruoti šeiminiu lygmeniu aplinkybėse.
 Apibendrinant vyraujančią migrantų integracijos problematiką, gali-
ma teigti, kad pagrindiniai baltarusių, rusų bei ukrainiečių respondentų 
minimi integracijos barjerai yra kalba, darbas ir imigrantų teisinį statusą 
reglamentuojančių dokumentų tvarkymas. Būsto klausimas, lyginant su 
užimtumo ar kalbos problematika, nėra toks aktualus. Tyrimas taip pat at-
skleidė, kad skirtingi migracijos motyvai sąlygoja skirtingą problematiką 
integracijos srityje ir kartu skirtingo pobūdžio problemų sprendimo būdus. 
 Apibendrinant baltarusių, rusų ir ukrainiečių imigracijos ir nuolatinio 
gyvenimo Lietuvoje potencialą galima teigti, kad imigrantų planai likti Lie-
tuvoje yra susiję su ekonomine situacija (pvz., įsidarbinimo galimybėmis) ir 
potencialiomis mobilumo trajektorijomis (pvz., Lietuvos, kaip ES valstybės 
narės, statusas). Kita vertus, didelę įtaką ilgalaikiams planams likti Lietuvo-
je daro šeiminis imigrantų statusas (pvz., vaikai ir jų švietimas). Baltarusių, 
rusų bei ukrainiečių studentai gyvenimą Lietuvoje dažniausiai sieja su stu-
dijomis ir laisvo judėjimo ES galimybėmis, o šeimos ir verslo pagrindais 
atvykstantys imigrantai atskleidė ilgalaikio gyvenimo Lietuvoje potencialą, 
susijusį su leidimo nuolat gyventi gavimu ir kai kuriais atvejais pilietybės 
įgijimu. Pilietybės įgijimą apriboja dvigubos pilietybės draudimas.
 Apibendrinant baltarusių, rusų ir ukrainiečių nuostatas dėl Lietuvoje įgy-
vendinamos imigracijos politikos, galima išskirti kelis svarbius aspektus. Iš 
vienos pusės, nepasitenkinimas migracijos ir migrantų integracijos politiką 
įgyvendinančiomis institucijomis ir jų personalu gali būti interpretuojamas 
sąlyginai neilga (Lietuvos, kaip tikslo šalies) imigracijos patirtimi ir drau-
ge darbuotojų tarpkultūrinės kompetencijos stoka ar net kalbos barjeru. 
Iš kitos pusės, nepasitenkinimas gali kilti dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, 
griežtos imigracijos politikos, kuri reikalauja tam tikrų žinių ir kompeten-
cijos iš pačių imigrantų, todėl šie duomenys turėtų būti interpretuojami 
platesniame imigracijos politikos kontekste.
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Priedai

1 priedas. Imigrantų traukos centrai: rusų, baltarusių ir ukrainiečių koncentracija didžiuo-
siuose Lietuvos miestuose 2009 ir 2011 m.
 

Šaltinis. Sudaryta autoriaus pagal Gyventojų registro tarnybos duomenis.

 2 priedas. Septynios labiausiai apgyvendintos Lietuvos savivaldybės pagal pilietybę: balta-
rusiai, rusai ir ukrainiečiai 2009 ir 2011 m.

Imigrantų traukos centrai: rusų, baltarusų, ukrainiečių koncentracija
didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2009 m.
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Šaltinis. Sudaryta autoriaus pagal Gyventojų registro tarnybos duomenis.
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Belarusians, Russians and Ukrainians in Lithuania: from 
Immigrants to Future Citizens
 

Karolis Žibas
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

S u m m a r y:  The article develops the field of immigration research. With the help of qua-
litative research methods, the experiences of new immigrant groups – Belarusians, Russians 
and Ukrainians – are analysed. Experiences are disclosed through different aspects: indivi-
dual and collective immigration experiences (strategies), participation in the labour market, 
formation of migration networks, attitudes towards acquisition of Lithuanian citizenship 
and permanent residence in Lithuania. The article seeks to look at the specific features of 
immigration of Belarusians, Russians and Ukrainians by disclosing how different migration 
determinants at the macro, mezo and micro levels are shaping migration motives, particula-
rities of economic activities, trends of social networking, and attitudes towards acquisition 
of Lithuanian citizenship. A detailed analysis of the structure of immigration in Lithuania 
is carried out, and the newest statistical data on immigration trends is presented (statistical 
data is illustrated by the results of qualitative research concerning individual and collective 
migration motives). On the one hand, attitudes of immigrants and different types of social 
ties between immigrants and the majority society are analysed; on the other hand, the above- 
mentioned results are illustrated by structural factors of immigration (immigration and mi-
grant integration policies). 

k e y w O r D S :  IMMIGRANTS, IMMIGRATION, MIGRATION MOTIVES, SOCIAL NET-
WORKS, BELARUSIANS, RUSSIANS, UKRAINIANS.
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Lyties aspektas migracijos procesuose: trečiųjų šalių 
piliečių situacijos Lietuvoje analizė

Rasa Erentaitė
Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedra, 
Vilnius

Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

S a n t r a u k a :  Migracijos tyrimuose dažnai pastebima, kad lyties perspektyvos įtrauki-
mas leidžia geriau suprasti ir paaiškinti migracijos procesus. Vis dėlto vyrų ir moterų patir-
tys analizuojant migracijos tendencijas, politiką ir migrantų integraciją vis dar nėra vienodai 
gerai atspindimos, moterų dalyvavimas migracijos procesuose tebėra nepakankamai išstu-
dijuotas ir įvertintas. Šiame darbe siekiama: 1) atskleisti lyties perspektyvos taikymo naudą 
analizuojant migraciją ir su ja susijusius reiškinius, 2) aprašyti ir įvertinti trečiųjų šalių mi-
grantų integracijos situaciją Lietuvoje lyties aspektu. Darbe derinami du tyrimo metodai – 
oficialių statistinių duomenų analizė ir ekspertų interviu. Tyrimo duomenys rodo, kad lyties 
kategorija svarbi tiek analizuojant migrantų iš trečiųjų šalių judėjimo tendencijas, tiek jų in-
tegracijos procesus Lietuvoje. Galima teigti, kad moterys iš trečiųjų šalių dėl įvairių veiksnių 
sąveikos išstumiamos iš ekonominės migracijos sferos, vyrai absoliučiai dominuoja vienoje 
pagrindinių – darbo migracijos srityje. Atvykimo sąlygų skirtumai pagal lytį susiję ir su ne-
vienodomis lyčių galimybėmis integruotis Lietuvos visuomenėje – ekonominiai migrantai, 
kurių dauguma vyrai, dažniau yra teisiškai apsaugoti socialiai pažeidžiamose situacijose, tuo 
metu moterys tampa ypač priklausomos nuo artimųjų ir socialinių tinklų pagalbos. Tyrimo 
duomenys taip pat atskleidžia, jog ne vien lytis, bet ir kitos socialinės-kultūrinės kategorijos, 
tokios kaip kilmės šalis, etniškumas, kalba, religija, atvykimo aplinkybės bei migrantų bend- 
ruomenių atvirumas, lemia integracijos sąlygas kiekvienu individualiu atveju.

Pa G r I n D I n I a I  Ž O D Ž I a I :  LYTIS, MIGRACIJA, INTEGRACIJA, SOCIALINIŲ KATEGORIJŲ
SĄVEIKOS.

Įvadas

Pastaraisiais metais migracijos procesus tyrinėjančioje literatūroje lyties as-
pektas vis dažniau įtraukiamas tarp pagrindinių migrantų patirtis atsklei-
džiančių ir migracijos mechanizmus aiškinančių analizės kriterijų. Dauge-
lio autorių nuomone, lyčių analizė atveria plačias galimybes geriau aprašyti, 
suprasti ir paaiškinti įvairius migracijos bei migrantų integracijos procesus. 
Kita vertus, akcentuojama, kad lyčių perspektyvos teikiamos galimybės 
vis dar nėra visapusiškai išnaudojamos migracijos studijose (Curran et. al. 
2006). Atsižvelgiant į pastarąją nuomonę, šiame darbe siekiama 1) atskleisti 
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lyčių perspektyvos taikymo naudą analizuojant migraciją ir su ja susijusius 
reiškinius, 2) aprašyti ir įvertinti trečiųjų šalių migrantų integracijos situa-
ciją Lietuvoje  lyties aspektu.  
 Moksliniuose užsienio autorių tyrimuose, analizuojant socialinės lyties 
kategorijos vaidmenį migracijos procesuose, pateikiama svarbių argumen-
tų, kodėl reikia įtraukti lyties perspektyvą į šių procesų analizę. Mokslininkai 
pastebi, kad dėl specifinių lyties konstravimo bei lyčių sistemos funkciona- 
vimo ypatumų, su kuriais siejama nelygi moterų ir vyrų padėtis tiek tiks-
lo, tiek kilmės šalyse, migracijos procesų analizė lyčių aspektu atskleidžia 
nemažai migrantų patirčių skirtumų pagal lytį. Užsienio autorių surinkti 
duomenys ir atvejų analizė rodo, kad moterys ir vyrai migracijos kontekste 
susiduria su skirtingomis sąlygomis bei iššūkiais įvairiuose funkcionavi-
mo lygmenyse – tiek struktūriniame, tiek kultūriniame, tiek tapatumo bei 
tarpasmeninės sąveikos lygmenyje (Harzig 2001). Struktūriniame lygme-
nyje pastebimi tam tikros migracijos politikos arba rinkos faktorių veikia-
mi maskulinizuotos arba feminizuotos migracijos srautai, tarkime, mote-
rų pritraukimas į prastai apmokamas ir dažnai valstybės nereguliuojamas 
globos ir paslaugų sritis migrantų traukos šalyse (McDowell, 2006). Tarp- 
asmeninės sąveikos lygmenyje taip pat esama skirtumų tarp vyrų ir mote-
rų integracijos ypatumų, pavyzdžiui, atlikus kai kuriuos tyrimus tarp mi-
grantų JAV, daugiau etniniu požiūriu mišrių vedybų patirčių randama tarp 
moterų migrančių, siejant tai su migrančių erotizavimu, jų perdėtu seksua- 
lizavimu tikslo šalyse (Lee, Boyd 2008). Tapatumo analizė lyčių aspektu mi-
grantų integracijos procese taip pat rodo tam tikrus skirtumus pagal lytį, 
pavyzdžiui, Zimmerman, Zimmerman ir Constant tyrime (2007) migran-
tės Vokietijoje vidutiniškai jautėsi labiau artimos savo kilmės šaliai ir ma-
žiau identifikavosi su tikslo šalimi, nei vyrai migrantai. Vokietijoje atlikto 
tyrimo duomenys taip pat rodo, kad atvykus į tikslo šalį vyresnio amžiaus 
moterims sunkiau integruotis, nei to paties amžiaus vyrams ar jaunesnėms 
moterims. Kita vertus, kai kurie migrantų nuostatų tyrimai JAV rodo, kad 
moterys mažiau linkusios svarstyti grįžimo į kilmės šalį galimybę, nei tų 
pačių migrantų bendruomenių vyrai – tai aiškinama didesniu moterų įgytu 
autonomiškumu tikslo šalyje ir nenoru grįžti prie griežtesnio patriarchali-
nio modelio sąlygų kilmės šalyje (Mills 2003). Suprantama, šie skirtumai 
nėra universalūs ir turi prasmę tik konkrečiuose kontekstuose, kur jie pa-
sireiškia, bet neatsižvelgiant į šiuos skirtumus ir jų kontekstą migracijos 
bei migrantų integracijos procesų supratimas konkrečiose situacijose liktų 
pakankamai ribotas.
 Kai kurie autoriai tvirtina, kad tam tikri migracijos ypatumai gali būti 
paaiškinami ir suprantami tik tuomet, jei į analizę įtraukiama lyties pers-
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pektyva, ir kad būtent lyčių aspektas gali padėti paaiškinti kartais para-
doksalius ir netikėtus migracijos tyrimų duomenis (Curran et. al. 2006). 
Curran ir kolegų (2006) atliktoje lyčių perspektyvos migracijos sociologi-
nėse studijose apžvalgoje teigiama, kad migrantų investavimo sprendimai, 
siunčiamų į kilmės šalį pinigų srautai ir socialinių ryšių su kilmės šalimi 
pobūdis dažnai gali atrodyti prieštaringi neįvertinus lyties perspektyvos. 
Pavyzdžiui, kai kurių Azijos šalių migrantės, turinčios aukštąjį išsilavinimą, 
išvyksta dirbti namų ūkio srityje Vakarų Europoje ar Kanadoje, savo kilmės 
šalyje likusioms šeimoms siųsdamos pinigus, kad šios galėtų samdyti dar 
pigesnę darbo jėgą savo namų ūkyje (Mills 2003). Įvertinus lyčių aspektą, ši 
prieštaringa situacija tampa kur kas aiškesnė – net kvalifikacijos neatitin-
kančiomis sąlygomis už mažą atlyginimą ekonomiškai pažengusiose šalyse 
sutinkančios dirbti migrantės įgauna daugiau autonomijos ir išvengia ne-
apmokamos „namų darbuotojos“ statuso kilmės šalyje, kur jos tą patį darbą 
dirbtų savo šeimos namų ūkyje be jokio atlyginimo.  
 Dar viena priežastis, dėl kurios migracijos ir lyčių studijų sąsajas nau-
dinga vystyti, yra glaudžiai susijęs lyčių konstravimo ir socialinės lyčių 
struktūros ryšys su migracijos procesais (Curran et. al. 2006). Ne tik ly-
tis paaiškina migracijos ypatumus ir migrantų integracijos patirtis, bet ir 
atvirkščiai – transnacionalinis žmonių judėjimas ir jų kontaktai bei sąvei-
ka per sienas paaiškina lyčių struktūros ypatumus ir pokyčius tiek kilmės, 
tiek tikslo šalyse. Lyčių samprata bei sąveika keičiasi veikiama migracijos 
tiek tiesiogiai, pavyzdžiui, moterims aktyviai įsitraukiant į darbo rinką ir 
didesnę moterų autonomiją savo šeimos ar bendruomenės atžvilgiu, tiek 
netiesiogiai, tarkime, esant šeimos struktūros pokyčiams migrantų atotolio 
šeimose. Atsižvelgiant į šią sąveiką, lyčių lygybės perspektyva tampa ypač 
aktuali migracijos studijose, nes ji gali padėti atskleisti svarbius socialinius-
kultūrinius pokyčius tiek tikslo, tiek kilmės šalyse.
 Atsižvelgiant į migracijos tyrėjų įžvalgas, šiame straipsnyje analizuoja-
mi statistiniai duomenys ir ekspertų interviu, siekiant parodyti skirtingas 
moterų ir vyrų migrantų struktūrinės ir interaktyvios integracijos strate-
gijas Lietuvoje. Pirmoje dalyje bus apžvelgtos teorinės ir metodologinės 
migracijos studijų perspektyvos ir pristatyti šio straipsnio metodologiniai 
pagrindai. Antroje dalyje pateiktos empirinių duomenų interpretacijos apie 
skirtingus moterų bei vyrų migrantų atvykimo pagrindus ir darbo migra-
cijos ypatumus lyties pagrindu. Trečiojoje dalyje apžvelgta šeimos susijun-
gimo pagrindu atvykusių moterų ir vyrų integracijos strategijos. Straips-
nio pabaigoje pateiktos įžvalgos apie galimas socialinių kategorijų sąveikos 
reikšmes, vertinant migrantų integracijos procesus. 
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Migracijos studijų lyties aspektu metodologinės ir teorinės 
prieigos 

Ilgą laiką migracijos procesų bei migrantų integracijos studijos neišskyrė 
lyčių dėmens kaip vieno svarbiausių šių procesų analizės aspektų. Tradi-
ciškai migracija turėjo „vyrišką veidą“ – kalbant apie migracijos priežastis, 
mechanizmus, pasekmes ar politiką nebuvo reflektuojamas socialinės lyties 
vaidmuo, skirtinga lyčių socialinė situacija, galios ir galimybių skirtumai 
bei nevienodos moterų ir vyrų patirtys migracijos kontekste (Morokvasic, 
1984). Pastaraisiais dešimtmečiais migracijos bei migrantų integracijos ty-
rimuose lyties dimensija palaipsniui išryškėjo, tapo daugelio studijų ir aka-
deminių publikacijų objektu (Harzig 2001; Curran et. al. 2006). Kita vertus, 
sutariama, kad vyrų ir moterų patirtys analizuojant migracijos procesus, 
politiką ir migrantų integraciją vis dar nėra vienodai gerai atspindimos, 
ypač akcentuojama, kad moterų dalyvavimas migracijos procesuose tebėra 
nepakankamai išstudijuotas ir įvertintas (González-González, Zarco 2008). 
Viena vertus, tai lemia lyčių sistemos pobūdis migrantų kilmės bei tikslo 
šalyse, formuojantis lyčių atžvilgiu nelygiaverčius, dažnai maskulinizuotus, 
migracijos srautus. Kita vertus, veikia ir metodologiniai migracijos ir in-
tegracijos procesų analizės ypatumai, stokojantys jautrumo lyties aspektui 
migracijos studijose. Abi šios priežastys, stabdančios lyties aspekto įtrau-
kimą į migracijos ir migrantų integracijos procesų analizę, yra glaudžiai 
susijusios. Veikdamos kartu jos sumažina migracijos tyrimų galimybes 
įvertinti lyties aspekto reikšmę, kartu apribodamos migracijos studijų aiš-
kinamąją galią. 
 Analizuojant socialinės lyčių sistemos ypatumus, kurie formuoja mi-
gracijos galimybes bei migrantų sprendimus ir patirtis, dažniausiai pabrė-
žiama sudėtingesnė, labiau pažeidžiama moterų situacija tiek kilmės, tiek 
tikslo šalyse. Kalbama apie vadinamąją „dvigubą diskriminaciją“, kurią 
patiria moterys migrantės  – viena vertus, naujoje šalyje jos susiduria su 
sunkumais dėl to, kad yra atvykėlės, tam tikrų etninių grupių ar socialinės 
klasės atstovės, kita vertus, savo bendruomenėje ar šeimoje dėl lyčių nely-
gybės jos taip pat patiria įvairaus pobūdžio apribojimus ir priklausomybę 
(Vaiou, Stratigaki 2008). Tai lemia, kad moterys atsiduria mažiausiai mato-
mose ir ekonominiu požiūriu labiausiai nuvertinamose socialinėse bei dar-
bo rinkos pozicijose kilmės ir tikslo šalyse, pavyzdžiui, kaip kilmės šalyse 
pasiliekančios žmonos ar valstybės nereguliuojamuose sektoriuose (pvz., 
namų ūkyje) dirbančios atvykėlės. Tokioje situacijoje taikant įprastinius 
(ekonominius) migracijos analizės būdus lyties aspektas, ir ypač moterų 
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vaidmuo migracijos ir su ja susijusiuose procesuose, nėra užfiksuojamas ir 
lieka nepastebimas. 
 Tradiciškai migracija nagrinėjama makrolygmeniu, taikant statistinių 
duomenų, teisinės sistemos, makroekonominės bei darbo rinkos situaci-
jos analizę (Vaiou, Stratigaki 2008; Curran et. al. 2006; McDowell 2006), 
bet sutariama, kad šio lygmens analizės nepakanka, norint atskleisti lyties 
kategorijos vaidmenį migracijos procesuose. Nuo makroekonominio po-
žiūrio perėjus prie namų ūkio lygmens bei migrantų tinklų analizės moterų 
patirtys migracijos kontekste tapo labiau matomos, atskleista svarbių lyčių 
sistemos poveikio migracijai niuansų. Vis dėlto išliko kai kurie apribojimai, 
pavyzdžiui, apklausiant migrantų namų ūkių „galvas“ sociologinių tyrimų 
respondentais dažniausiai liko vyrai (Curran et. al. 2006). Pastebima, kad 
pastabiausi lyties kategorijai ir jos vaidmeniui migracijos procesuose yra 
etnografiniai kokybiniai tyrimai, taip pat tokios studijos, kurios daug dė-
mesio skiria migrantų patirtims iki ir po migracijos (Curran et. al. 2006). 
 Akcentuojamas dar vienas svarbus metodologinis aspektas, padedantis 
analizuoti lyčių sistemos įtaką migrantų judėjimui bei integracijai. Skirtin-
go lygmens migracijos ir integracijos konteksto veiksnių įtraukimas laiko-
mas vienu svarbiausių momentų analizuojant šiuos procesus lyties požiūriu 
(Chant, 1992). Harzig (2001) teigia, kad lyties aspektą išryškinti siekianti 
šiuolaikinių migracijos procesų analizė turėtų apimti bent trijų lygmenų 
modelį, tai 1) migracijos režimas – judėjimo reguliavimas tarp šalių, mi-
grantams bei jų šeimoms suteikiamos teisės ir apribojimai; 2) migracijos 
institucijos – formalios valstybės stuktūros, kuriose dalyvauja migrantai bei 
neformalūs socialiniai tinklai; 3)  individualios migrantų charakteristikos, 
kaip tapatumas, turimi ištekliai, patirtys. Akcentuojama, kad migracijos 
studijos šalia makrolygmens faktorių į analizę turi įtraukti tokius veiksnius 
kaip lyčių stereotipai, idelogijos bei tapatumai, formuojantys migrantų pa-
tirtis bei jų aiškinimą. Pavyzdžiui, svarbu reflektuoti kultūrines vyriškumo 
sąsajas su pasirinkimu ir judėjimu, o moteriškumo siejimą su namais, tradi-
cijų saugojimu ir perdavimu. Taip pat siūloma į migracijos analizę įtraukti 
tokius mikrolygmens faktorius kaip psichosocialinės migrantų integracijos 
rodikliai (Vaiou, Stratigaki, 2008). 
 Pastaruoju metu užsienio šalių akademinėje literatūroje lyties perspek-
tyvos reikšmės migracijos reiškinių analizėje tyrinėjamos, įvertinant įvairių 
socialinių kategorijų (tapatumų) nuolatinę sąveiką ir tos sąveikos įvairia-
puses pasekmes. Literatūroje šis požiūris vadinamas sąveikiniu (angl. inter-
sectionality) – jis apibrėžiamas kaip daugelio socialinių kategorijų, kurioms 
tuo pačiu metu priklauso tas pats individas, sankirta, kurianti daugiadi-
mensinius nuolat kintančius tapatumus bei sudėtingas socialines pozicijas 
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(McDowell 2008). Remiantis šia socialinių kategorijų sąveikos samprata 
(intersectionality), lytis niekada neveikia kaip atskira, izoliuota kategori-
ja, ji visuomet reiškiasi kartu su kitomis ir per kitas socialines kategori-
jas, tokias kaip etniškumas, klasė, amžius, rasė ar religija. Svarbu tai, kad 
ši sąveika nėra fiksuota, o atvirkščiai, nuolat kinta ir lemia su ja susijusių 
socialinių reiškinių lankstumą, paslankumą. Socialinių kategorijų sąveikos 
(intersectionality) požiūris įgauna ypatingą reikšmę tarptautinės migracijos 
studijose, nes pripažįstama, kad migracijos procesai pereina nuo pastovių 
migracijos formų prie lanksčios transnacionalinės sąveikos. Migracija tam-
pa vis lankstesnė, jai vis labiau būdingas judėjimas tarp vietų, socialinių 
kategorijų, tapatumų (McDowell 2008). Panašios tendencijos stebimos ir 
analizuojant migraciją Lietuvos kontekste (Sipavičienė 2006). Tokioje situa- 
cijoje skirtingų socialinių kategorijų ir tapatumų susipynimas bei sąveika 
neišvengiami, o šios sudėtingos sąveikos rezultatas gali būti paaiškinamas 
tik turint omenyje konkrečius kontekstus, kuriuose ji vyksta. 
 Atsižvelgiant į aukščiau aptartus metodologinius ir konceptualius lyčių 
aspekto migracijos kontekste ypatumus, šiame straipsnyje remiamasi ketu-
rių lygmenų Bosswick ir Heckmann (2006) teoriniu migrantų integracijos 
modeliu, pritaikant jį Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos 
analizei. Pagal šį modelį, migrantų integracija apima keturias dimensijas: 

• struktūrinę integraciją, kuri suprantama kaip lygios teisės ir gali-
mybės užimti pozicijas bei statusą pagrindinėse visuomenės institu-
cijose – ekonominėse struktūrose, darbo rinkoje, švietimo bei kva-
lifikacijos įgijimo sistemoje, apgyvendinimo, socialinės ir sveikatos 
apsaugos sistemose bei pilietinių teisių srityje;
• kultūrinę integraciją, kuri apima tiek visuomenės, tiek joje gyve-
nančių migrantų įvairias kultūrinės sąveikos formas ir abipusę adap-
taciją;
• interaktyvią integraciją, reiškiančią migrantų įsitraukimą į tiesio-
ginius santykius (draugystė, partnerystė, santuoka) ir socialinius 
tinklus;
• tapatumo integraciją, subjektyvų integracijos lygmenį, rodantį, kiek 
migrantas tapatinasi su tam tikromis etninėmis, vietinėmis, regioni-
nėmis grupėmis.

 Pasirinkta migrantų integracijos samprata ne tik leidžia įvertinti skir-
tingus integracijos proceso aspektus, bet ir analizuoti šiuos procesus lyties 
požiūriu. Didele dalimi šis modelis siejasi su aukščiau pateiktais Harzig 
(2001) lyčių aspekto analizės lygmenimis, todėl galima sakyti, kad keturių 
dimensijų integracijos modelio taikymas yra tinkamas lyties aspekto ana-
lizei kalbant apie Lietuvoje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius. Išsamiam 
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kiekvieno šio modelio lygmens įvertinimui reikėtų atskiro tyrimo ir ati-
tinkamų analizės metodų, todėl šiame darbe apsiribosime pradine apž-
valga, kuri nepretenduoja į detalią kiekvieno integracijos lygmens analizę. 
Straipsnyje detaliau aptariamos struktūrinės ir interaktyvios integracijos 
strategijos, taikant statistinių duomenų ir ekspertų interviu analizę.

Metodologiniai aspektai tyrinėjant migracijos procesų savi-
tumus pagal lytį Lietuvoje 

Etninių tyrimų institutas (ETI), vykdydamas Europos Integracijos fondo 
remiamą projektą „Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių integracijos politi-
kos vertinimo principai ir rodikliai“, surinko statistinius duomenis apie at-
vykusius į Lietuvą ir turinčius laikiną ar nuolatinį leidimą čia gyventi mote-
ris ir vyrus. Pagrindiniai viešai skelbiami valstybinių institucijų duomenys 
apima laikotarpį nuo 2004 m. iki 2008 m. ir papildyti 2009 m. bei 2011 m. 
Šie statistiniai duomenys parodo imigrantų sudėtį pagal lytį, kilmės šalį ir 
amžių; atvykimo pagrindus, užimtumo galimybes ir pasiskirstymą darbo 
rinkoje, šeimos susijungimo atvejus. Migracijos procesų tyrėjai pastebi, kad 
Lietuvoje egzistuoja keturi šaltiniai, kuriuos galima naudoti imigracijos sta-
tistikos analizei atlikti: Lietuvos darbo birža (užsieniečiams išduodami dar-
bo leidimai), Statistikos departamentas (kasmetiniai imigracijos srautai), 
Migracijos departamentas (leidimų gyventi išdavimas) ir Gyventojų regis-
tro tarnyba. Lietuvos darbo biržos, Statistikos ir Migracijos departamentų 
pateikti duomenys rodo kasmetinės imigracijos srautus, dinamiką ir, bent 
iš dalies, atspindi imigracijos potencialą. Gyventojų registro tarnyba teikia 
informaciją apie bendrą Lietuvoje gyvenančių imigrantų skaičių pagal gy-
venamosios vietos deklaraciją (t. y. akumuliacinę arba kaupiamąją imigra-
ciją) ir atspindi Lietuvoje vyraujančios imigracijos geografinį pasiskirstymą 
(Žibas 2009).
 Tiriamasis ekspertų interviu šiame darbe naudojamas orientacinėms ži-
nioms tam tikroje srityje surinkti, akcentuojant tuos aspektus, apie kuriuos 
statistinė medžiaga yra labai ribota ar iš viso nerenkama. Ekspertų atranka 
buvo vykdoma remiantis akademiniuose tyrimuose paplitusia praktika, kad 
ekspertu laikomas tas, kas gali suteikti techninių, proceso ar paaiškinančių 
ir (arba) interpretacinių žinių apie tiriamą dalyką remdamasis savo profesi-
ne ar darbine patirtimi, taip pat turi galimybę taikyti savo žinias praktikoje 
ir daryti įtaką kitų tos srities dalyvių veiksmams (Littig 2007; Bogner, Littig, 
Menz 2009). Tokiu būdu tyrime apklausti ekspertai, kurių darbas tiesio-
giai susijęs su paslaugų teikimu migrantams, atvykusiems darbo studijų ir 
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(ar) šeimos susijungimo tikslais, ir informacijos apie jų patirtis Lietuvoje 
sklaida. Šeši ekspertai apklausti pusiau struktūruoto interviu metodu. At-
sižvelgiant į skirtingą ekspertų žinių sritį ir kontaktų su migrantais pobūdį, 
klausimai buvo parengti kiekvienam ekspertui atskirai pagal bendrą temų 
sąrašą.
 Šiame straipsnyje analizuojami statistiniai duomenys nuo 2004 m. iki 
ekonominės krizės parodo migracijos srautų dinamiką pagal lytį. Ekono-
minė krizė, kaip rodo užsienio šalių tyrimų įžvalgos, ypatingą poveikį turi 
tos ekonomikos sritims, kuriose vyrų užimtumas yra didesnis negu mote-
rų, bet krizės pasekmės ilgainiui yra labiau neigiamos toms ekonomikos 
sritims, kuriose dirba moterys. Taip atsitinka dėl valstybių vykdomos poli-
tikos reformuoti, subsidijuoti ir kitaip skatinti tuos ekonominius sektorius, 
kuriuose vyrų užimtumas dominuoja (Maieir, 2011). Šiame straipsnyje pa-
pildyti statistiniai duomenys, surinkti 2009 ir 2011 m., iš dalies patvirtina 
užsienio autorių tyrimų įžvalgas, bet išsamesnėms išvadoms pagrįsti reika-
lingi papildomi empiriniai ir kokybiniai tyrimai. 
 Atliekant statistinių duomenų apie trečiųjų šalių piliečius Lietuvoje nuo 
2004 m. iki ekonominės krizės analizę, daugiausiai dėmesio skiriama struk-
tūrinei integracijai, kuri suprantama kaip lygios galimybės užimti pozicijas 
bei statusą pagrindinėse visuomenės institucijose – ekonominėse struktū-
rose, darbo rinkoje, švietimo bei kvalifikacijos įgijimo ir kitose sistemose. 
Į struktūrinio integracijos aspekto analizę įtraukiamos ir atvykimo į šalį 
sąlygos, konkrečiai, leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindas, nes šis 
veiksnys tiesiogiai susijęs su situacija, kurioje atsiduria į Lietuvą atvykę mi-
grantai ar migrantės iš trečiųjų šalių. Statistinių duomenų apžvalga taip pat 
apima interaktyvią integraciją, reiškiančią migrantų įsitraukimą į tiesiogi-
nius santykius ir socialinius tinklus tikslo šalyje, nes šie aspektai sąveikauja 
su struktūriniais integracijos veiksniais kurdami daugiau arba mažiau pa-
lankų migranto ar migrantės integracijos kontekstą. Statistinių duomenų 
apžvalga siekiama palyginti vyrų ir moterų iš trečiųjų šalių skaičių 2004–
2011 m., atvykimo pagrindus, taip pat lyties atžvilgiu įvertinti migrantų pa-
dėtį Lietuvoje atspindinčius kai kuriuos statistinius rodiklius: įdarbinimą, 
santuokas su Lietuvos piliečiais. Ekspertų interviu analizė papildo struk-
tūrinės ir interaktyvios migrantų integracijos empirinius duomenis, išski-
riant prasmines kategorijas ir temas, kurios reikšmingos atsakant į straips-
nyje keliamus klausimus. Buvo išskirtos tokios pagrindinės temos, kurias 
aptarė kalbinti ekspertai: 1) lyties kategorijos raiška migrantų integracijos 
kontekste, 2) šeimos susijungimo ir darbo pagrindu atvykusių migrantų 
situacijos skirtumai, 3) socialinių kategorijų sąveikos reikšmė vertinant mi-
grantų integraciją. 
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Atvykstančiųjų iš trečiųjų šalių skaičius ir struktūra pagal 
lytį

Prieš aptariant iš trečiųjų šalių atvykstančių migrantų sudėtį pagal lytį, 
svarbu įvardyti bendras tendencijas ir trečiųjų šalių piliečių skaičiaus di-
namiką per analizuojamą 2004–2011 m. laikotarpį. Valstybinių institucijų 
kaupiami statistiniai duomenys rodo, kad nuo 2004 iki 2008 m. bendras at-
vykstančiųjų iš trečiųjų šalių skaičius, nors santykinai nepakito, absoliučiais 
skaičiais didėjo. Statistikos departamento prie LRV, renkančio informaciją 
apie atvykstančius į Lietuvą imigrantus1, duomenimis, per 2004–2008 m. 
laikotarpį imigruojančiųjų iš trečiųjų šalių skaičius padidėjo nuo 2004 m. į 
Lietuvą imigravusių 1 460 trečiųjų šalių piliečių iki 2008 m. atvykusių 2 561 
asmens iš trečiųjų šalių. Į Lietuvą atvykstančių trečiųjų šalių imigrantų 
skaičius santykinai, t. y. bendroje populiacijoje, išliko mažas ir svyravo apie 
1 proc. (Migracijos departamentas 2009). Nuo 2008 m. imigrantų skaičius 
mažėjo. Statistikos departamentas pabrėžia, kad į šalį imigravusių užsienie-
čių dalis sumažėjo nuo 28,7 proc. 2007 m. iki 10,7 proc. 2011 m (Demogra-
fijos metraštis 2011: 114).
 Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, per anali-
zuojamą laikotarpį vyrų ir moterų iš trečiųjų šalių atvykimo dinamika buvo 
labai skirtinga. Imigrantų vyrų skaičius nuo 2004  m. iki 2008  m. nuolat 
didėjo ir per penkerius metus išaugo daugiau nei dvigubai (2,41 karto). Ta-
čiau nuo 2008 m. pastebimas migrantų vyrų skaičiaus mažėjimas. 2009 m. 
vyrų imigrantų skaičius nukrito iki 2004 m. lygio, o 2010 m. sumažėjo dvi-
gubai. Nuo 2011 m. pastebimas nežymus   vyrų imigrantų skaičiaus augi-
mas. Moterų skaičius per tą patį laikotarpį svyravo – tai augo, tai mažėjo, 
neturėjo aiškių tendencijų, o lyginant 2004 m. duomenis su 2011 m. iš tre-
čiųjų šalių atvykstančių moterų sumažėjo maždaug trečdaliu. (žr. 1 lentelę).

1 Imigrantai Statistikos departamento Demografijos metraščiuose apibrėžiami 
kaip asmenys, kurie „atvyksta į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės, ketindami 
gyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 6 mėnesius 
(įskaitant užsieniečius su laikinais leidimais gyventi vienus metus ar ilgiau)“. Sta-
tistikos departamentas prie LRV. Demografijos metraštis 2008, 7. 
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1 lentelė. Iš trečiųjų šalių imigravusių moterų ir vyrų skaičius

Imigrantai iš 
trečiųjų šalių 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

Moterys 629 489 632 710 556 539 407 439

Vyrai 831 871 1174 1415 2005 851 494 719

Šaltinis. Statistikos departamento prie LRV Demografijos metraščiai (2005 m, 2007 m. ir 2008 m., 
2010m., 2011m.).

Svarbu ne tik, koks vyrų ir moterų iš trečiųjų šalių skaičius kasmet atvy-
ko į Lietuvą per 2004–2011 m., bet ir santykinė dinamika pagal lytį, t. y., 
kaip kito imigrantų grupės struktūra pagal moterų ir vyrų pasiskirstymą 
per analizuojamą laikotarpį. Laikotarpio pradžioje, 2004 m., atvykstančių 
moterų ir vyrų pasiskirstymas jau buvo nevienodas, bet dar ne itin nutolęs 
nuo lygių proporcijų – moterų dalis sudarė 43 proc., o vyrų – 57 proc. visų 
atvykusiųjų. Tačiau vėliau, kadangi vyrų sparčiai gausėjo, o moterų skai-
čius šiek tiek sumažėjo, bendras moterų procentas migrantų struktūroje 
stabiliai mažėjo. 2008 m. moterų dalis tesudarė vos daugiau nei penktadalį 
visų imigruojančiųjų iš trečiųjų šalių – 22 proc., taigi imigracija iš šių šalių 
įgavo vis labiau vyrišką veidą. Prasidėjus ekonominei krizei, vyrų migran-
tų skaičius ženkliai sumažėjo ir 2010 m. beveik susilygino su atvykstančių 
moterų skaičiumi, tačiau nuo 2011 m. pastebimas vyrų migrantų skaičiaus 
augimas ir laikotarpio pabaigoje šiek tiek mažiau nei dvigubai viršijo mo-
terų migrančių skaičių.  
 Panaši dinamika atsispindi ir Migracijos departamento prie LR VRM 
išduotų leidimų gyventi trečiųjų šalių piliečiams statistikoje (žr 2 lentelę). 
Leidimų gyventi Lietuvoje per laikotarpį nuo 2004 iki 2008 m. daugiau iš-
duota vyrams. Ypač ši tendencija ryški leidimų laikinai gyventi statistiko-
je – iš viso per penkerius metus jų vyrams išduota 45 050, o moterims – 
30 1812.

2 Didesnė dalis leidimų laikinai gyventi Lietuvoje ne išduoti, o pakeisti pagal LR Užsieniečių 
teisinės padėties įstatymo numatytus pagrindus (žr., pvz., Migracijos departamentas prie 
LR VRM. Migracijos metraštis 2008. Vilnius, 2009), bet dėl tokių statistinių duomenų 
pagal lytį trūkumo čia naudojamas bendras išduotų ir pakeistų leidimų skaičius.
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2 lentelė. Leidimų, išduotų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvoje trečiųjų šalių piliečiams pagal 
lytį, skaičius

Leidimai 
gyventi

2004 m. 2005 m. 2006 m.

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys

Laikinai 3856 2727 4357 2895 4984 3253

Nuolat 4666 4023 2963 2557 2088 1905

             

Iš viso 8522 6750 7320 5452 7072 5158

Leidimai 
gyventi

2007 m. 2008 m. Iš viso

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys

Laikinai 6515 3750 9798 4286 29510 16911

Nuolat 2128 1929 3695 2856 15540 13270

             

Iš viso 8643 5679 13493 7142 45050 30181

Šaltinis. Migracijos departamento prie LR VRM (atsiųsta Etninių tyrimų instituto prašymu 2009 04  29).

Mažėjant imigracijos srautui nuo 2008 m., leidimų gyventi Lietuvoje išda-
vimo tendencijos lyčių pagrindu nesikeičia. Gyventojų registro duomeni-
mis, 2009 ir 2011 m leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvoje daugiau 
išduota vyrams nei moterims. Bendras laikinai gyventi išduotų leidimų 
skaičius 2009 m. vyrams siekė 5 623, moterims 3 480. 2011 m. bendras lai-
kinų leidimų trečiųjų šalių piliečiams gyventi Lietuvoje skaičius sumažėjo. 
Vyrams buvo išduoti 4 500 leidimų laikinai gyventi Lietuvoje, moterims – 
3 4113. Pokriziniu laikotarpiu pastebėtina, kad padaugėjo leidimų nuolat 
gyventi Lietuvoje išdavimas, tačiau vertinant pagal lytis, tendencijos išlieka 
tos pačios: vyrams leidimų nuolat gyventi išduota daugiau nei moterims 
(10 681 leidimas gyventi nuolat išduotas vyrams ir 8 760 leidimų moterims 
2009  m., atitinkamai 10  005 leidimai vyrams ir 8  440 leidimų moterims 
2011 m.). Siekiant giliau interpretuoti statistinius duomenis, kodėl pokrizi-
niu laikotarpiu padaugėjo leidimų nuolat gyventi Lietuvoje išdavimas, rei-
kalingos papildomos studijos. 
 

3 Apskaičiuota autorių pagal 2009 m. ir 2011 m. Gyventojų registro duomenis, pateiktus 
Etninių tyrimų instituto prašymu 2011 09 05.
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 Apibendrinant šiame poskyryje apžvelgtus duomenis galima teigti, kad 
bendrą migrantų iš trečiųjų šalių skaičiaus augimą Lietuvoje lėmė būtent 
vyrų migracijos neproporcingas intensyvėjimas. Analizuojant augančius 
trečiųjų šalių piliečių imigracijos srautus pagal lytį, pirmiausiai matyti, kad 
bendrame imigrantų iš trečiųjų šalių skaičiuje moterų ir vyrų procentas pa-
siskirsto nevienodai – nuo 2004 m. į Lietuvą imigravo vis daugiau vyrų, tuo 
metu moterų procentas bendrame atvykstančiųjų sraute nuosekliai mažėjo. 
Tai rodo bendrą migracijos maskulinizacijos tendenciją ir nors migraciją 
lyčių aspektu analizuojančioje literatūroje akcentuojama, kad moterys vis 
aktyviau dalyvauja globaliuose migracijos procesuose, į Lietuvą atvykstan-
čių trečiųjų šalių piliečių atveju vyrauja atvirkščia dinamika, kai moterų 
dalis bendruose migracijos srautuose tampa vis mažiau ženkli.

Trečiųjų šalių piliečių atvykimo pagrindas pagal lytį

Bendras vyrų skaičiaus didėjimas tarp migrantų iš trečiųjų šalių ikikriziniu 
laikotarpiu sutapo su kita ryškia tendencija – tarp atvykstančių iš trečiųjų 
šalių piliečių vis didesnį procentą sudarė ekonominiai migrantai. Lietuvai 
įstojus į ES tarp atvykimo pagrindų anksčiau dominavusį šeimų susijungi-
mą pasivijo ir 2008 m. pralenkė atvykimo dirbti pagrindas. Pagal Migraci-
jos departamento prie LR VRM trečiųjų šalių piliečiams išduotų leidimų 
laikinai gyventi Lietuvoje statistiką, tarp visų atvykusiųjų 2004 m. darbo 
migrantai tesudarė 17 proc., o 2008 m. jų buvo jau beveik pusė visame mi-
grantų iš trečiųjų šalių sraute (45  proc.), ir šis atvykimo pagrindas buvo 
pats dažniausias (Migracijos departamento prie LR VRM informacija, at-
siųsta Etninių tyrimų instituto prašymu 2009 04 29). Palyginimui, šeimos 
susijungimo pagrindu atvykstantys 2004 m. sudarė 39 proc., o 2008 m. – 
33 proc. Bendrai per analizuojamą laikotarpį pagal leidimų laikinai gyventi 
išdavimo pagrindus šeimos susijungimas užima pirmąją vietą pagal dažnu-
mą, bet leidimo dirbti pagrindu išduotas leidimas gyventi nedaug atsilieka 
ir užima antrąją vietą pagal dažnumą. 2008 m. šis pagrindas jau dominavo 
ypač tarp vyrų. Pasikeitimas pastebėtinas nuo 2009  m., prasidėjus krizei 
ir susitraukus ekonomikai, šeimos susijungimo pagrindu leidimų buvo iš-
duota daugiau nei leidimų darbo pagrindu (Gyventojų registro duomenys 
atsiųsti Etninių tyrimų instituto prašymu 2011 09 05).  
 Ikikriziniu laikotarpiu perėjimas nuo šeimos susijungimo, kaip vyrau-
jančio atvykimo pagrindo, prie darbo migracijos nėra visoms migrantų iš 
trečiųjų šalių grupėms būdinga tendencija. Analizuojant atvykimo pagrin-
dų dinamiką atskirai vyrams ir moterims, matyti, kad aukščiau aptartas 
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pokytis įvyko tik vyrų migracijoje, o moterų trečiųjų šalių piliečių atveju 
nebuvo pereita prie darbo migracijos, priešingai – lyginant laikotarpio pra-
džią ir pabaigą, moterims darbo pagrindu išduotų leidimų procentas netgi 
sumažėjo. 2004 m. šeimos susijungimas sudarė 54 proc. visų moterims iš-
duotų leidimų gyventi Lietuvoje, o darbo pagrindas – 7,5 proc., 2008 m. ši 
tendencija dar labiau išryškėjo – šeimos susijungimas jau sudarė 63 proc. 
visų moterims išduotų leidimų, o darbo pagrindas – vos 4,5 proc. (Migra-
cijos departamento prie LR VRM informacija, atsiųsta Etninių tyrimų ins-
tituto prašymu 2009 04 29). Nuo 2004 m. šeimos susijungimas išliko vy-
raujantis laikinų leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindas moterims iš 
trečiųjų šalių, o bendros migrantų struktūros pasikeitimams pagal atvyki-
mo pagrindą įtaką padarė tik vyrų darbo migracija į Lietuvą.
 Sumažėjus migracijos srautams po krizės, atvykimo pagrindai lyčių pa-
grindu nekinta. Pagal gyventojų registro duomenis, 2009 ir 2011 m., šeimos 
susijungimo pagrindas dominuoja tarp moterų, o darbo pagrindai vyrauja 
tarp vyrų (2009  m. išduoti 2  264 leidimai šeimos susijungimo pagrindu 
moterims ir 1 667 leidimai – vyrams, o leidimai dirbti išduoti 121 moteriai 
ir 2 532 vyrams; 2011 m. išduota 2 283 leidimai šeimos susijungimo pagrin-
du moterims ir 1734 leidimai – vyrams; leidimai darbo pagrindais išduoti 
106 moterims ir 1316 vyrų) (Gyventojų registro duomenys, atsiųsti Etninių 
tyrimų instituto prašymu 2011 09 05).  
 Kituose sektoriuose tokių ryškių skirtumų nematyti. Pavyzdžiui, tiek 
vyrams, tiek moterims, teisėta veikla Lietuvoje, kaip leidimo gyventi ša-
lyje pagrindas, yra ketvirtoje vietoje (nors pagal procentą nuo visų leidi-
mų jis reikšmingesnis vyrams), o papildoma apsauga  – penktoje vietoje. 
Studijos ar stažuotės Lietuvoje  – bene vienintelė sritis, kurioje laikinus 
leidimus gavusių moterų ir vyrų iš trečiųjų šalių per 2004–2008 m. skai-
čius labai panašus (atitinkamai 2 093 ir 2 200 leidimų), nors pagal rangą 
šis leidimo išdavimo pagrindas svarbesnis moterims (sudaro 15 proc. visų 
leidimų, vyrams – 9 proc.). Nuo 2009 m. pastebėta tendencija, kad studijų 
pagrindas išduodant leidimus laikinai gyventi yra dažnesnis moterims nei 
vyrams. Gyventojų registro duomenimis 2009 m. buvo išduoti 577 leidimai 
moterims, ketinančioms studijuoti, o vyrams tik – 393, 2011 m., mažėjant 
migrantų srautams, leidimų išduota mažiau, bet proporcija išlieka pana-
ši – 416 moterims ir 252 – vyrams (Gyventojų registro duomenys, atsiųsti 
Etninių tyrimų instituto prašymu 2011 09 05).    
 Apibendrinant galima pastebėti, kad lytis yra svarbus veiksnys, dife-
rencijuojantis atvykstančius į Lietuvą trečiųjų šalių piliečius pagal leidimo 
gyventi pagrindus ir, atitinkamai, pagal atvykimo tikslus. Nors formaliai 
Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nenu-



191

ly t i E s  a spE k ta s  m ig r ac i j o s  pr o c E su o sE :  t r E č i ų j ų  š a l i ų  pi l i E č i ų  si t uac i j o s  l i E t u voj E  a na l i z ė

mato kokių nors išimčių ar išskirtinių sąlygų pagal lytį (LR Seimas 2004), 
atvykstančiųjų statistika rodo, kad lyties „filtras“ imigracijos procesuose vis 
dėlto veikia, patvirtindamas tradicinius moterų ir vyrų vaidmenis migra-
cijos procesuose ir visuomenėje – moterų atvykimas ryškiausiai susijęs su 
šeiminėmis aplinkybėmis (šeimos susijungimas, šeimos nariai), o vyrai at-
vyksta dirbti. 
 Su tokia tendencija galima sieti ir atvykstančių trečiųjų šalių piliečių 
struktūrą pagal amžių. Nors atvyksta jauni, darbingo amžiaus užsienie-
čiai  – tiek vyrai, tiek moterys, vis dėlto galima pastebėti, kad vyrų dau-
giausiai yra nuo 20 iki 49 metų, o moterų „mobiliausias“ amžius yra trum-
pesnis – nuo 20 iki 39 metų 2006–2007 m. duomenimis ir nuo 20 iki 34 
metų 2004–2005 m. duomenimis (Demografijos metraštis 2005, 2007). Tai, 
kad moterų migracinis aktyvumas mažėja ekonomiškai aktyviame amžiuje 
(nuo 39 ar net 34 metų), o vyrai dar bent dešimt ar net daugiau metų iš-
laiko aukščiausią aktyvumą, rodo, jog moterų ir vyrų atvykimo pagrindai, 
motyvacija bei aplinkybės skiriasi. Šiuos skirtumus galima būtų sieti tiek su 
reprodukciniais faktoriais, labiausiai paliečiančiais moteris, tiek su tradici-
niais lyčių vaidmenimis, tiek su struktūrinėmis imigracijos sąlygomis.

Migrantų užimtumo aspektai pagal lytį 

Analizuojant trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo Lietuvoje sektorius, išryš-
kėja konkretus veiksnys, sietinas su aptariamos imigrantų grupės struktūra 
pagal lytį. Iš duomenų apie atvykusiųjų įsidarbinimo sritį matyti, kad tai 
daugiausiai statybų, transporto ir gamybos sektoriai. Pavyzdžiui, 2007 m. 
trečiųjų šalių piliečiams daugiausiai leidimų išduota dirbti transporto 
(41 proc.), statybos (28 proc.), gamybos (19 proc.) ir paslaugų (10 proc.) 
sektoriuose, o pagal įsidarbinusiųjų profesijas daugiausiai atvykusiųjų buvo 
tolimųjų reisų vairuotojai, statybos darbuotojai, laivų korpusų surinkėjai ir 
suvirintojai, šaltkalviai (Lietuvos darbo birža 2007). Lyginant trečiųjų šalių 
piliečių įsidarbinimo sektorius su tomis sritimis, kuriose užsieniečiai įdar-
binami pagal palengvintą įdarbinimo procedūrą, galima pastebėti, kad jų 
tendencijos sutampa  – trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje dirba būtent tose 
srityse, kurioms pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia-
mą sąrašą taikomi paprastesni reikalavimai užsienio piliečių įdarbinimui 
(LR Seimas 2006). 
 Lietuvos darbo biržos užsieniečiams išduotų leidimų dirbti statistika 
rodo, kad ekonominėje (darbo) srityje pasireiškia beveik vien vyrų migra-
cija. Ši tendencija buvo aktuali nagrinėjamo laikotarpio pradžioje, tačiau 



E t n i š k u m o  s t u D i j o s   2 0 1 2 / 1 - 2
E t H n i c i t y  s t u D i E s   2 0 1 2 / 1 - 2

192

per penketą metų ji dar sustiprėjo, paversdama darbo migraciją kone tik 
vyrų naudojamu keliu atvykti į Lietuvą iš trečiųjų šalių. Lietuvai įstojus į 
ES, ir taip nedidelis moterų procentas ekonominės (darbo) migracijos seg- 
mente sumažėjo nuo neproporcingai žemo 13,6 proc. 2004 m. iki visiškai 
menko 1,6 proc. 2008 m. (Lietuvos darbo birža 2004–2008).
 Kasmet skelbiant užsieniečių įdarbinimo procedūrą palengvinantį 
trūkstamų profesijų sąrašą, sudaromos sąlygos atvykti vyrų darbo jėgai, 
tačiau moterų darbo migracija į Lietuvą neskatinama. Kodėl trūkstamų 
Lietuvoje profesijų sąraše beveik nėra tradiciškai moterų dominuojamų 
profesinių sričių, galima pasakyti tik atlikus gilesnį ekonominių ir lyčių so-
cialinės struktūros veiksnių tyrimą Lietuvoje. Galima daryti prielaidą, kad 
pigios moterų darbo jėgos užtenka ir šalies viduje. Lietuvos darbo rinkoje 
egzistuoja nelygi vyrų ir moterų darbo apmokėjimo situacija – moterų dar-
bas tebėra apmokamas vidutiniškai 18 proc. mažiau nei vyrų darbas (Lie-
tuvos statistikos departamentas 2008). Be to, tradiciškai moterų užimamos 
profesinės sritys neatsiduria staigios ekonominės plėtros smaigalyje ir pa-
prastai yra ekonomiškai nuvertinamuose sektoriuose.
 Tai patvirtina ekspertų įžvalgos. Konsultacijas teikianti ekspertė4 pa-
stebi, kad trūkstamų profesijų sąrašas yra sudaromas remiantis objektyvia 
darbo rinkos situacija – tos sritys, kuriose nuolat yra laisvų darbo vietų, bet 
nėra galinčių dirbti Lietuvos piliečių, ir yra įtraukiamos į deficitinių pro-
fesijų sąrašą. Kita vertus, ekspertė pripažįsta, kad sąrašas atspindi ne vien 
objektyvią situaciją darbo rinkoje, bet ir lobistinius tam tikrų grupių, ypač 
darbdavių, interesus. Šis pastebėjimas leidžia suabejoti trūkstamų profesijų 
sąrašo „objektyvumu“ ir nešališkumu – gali būti, kad sąraše atsiduria ne 
tik tos specialybės, kurių labiausiai trūksta Lietuvoje, bet ir tos, kurios yra 
tiesiog gerai apmokamos lyginant su kitomis panašaus kvalifikacijos lygio 
reikalaujančiomis profesijomis. Darbdaviai į tokias sritis siekia pritraukti 
pigesnę darbo jėgą, nei galima rasti Lietuvoje. Kadangi vyrų darbo užmo-
kestis Lietuvoje pagal oficialius statistinius duomenis yra aukštesnis nei 
moterų, nenuostabu, kad minėtame sąraše atsiduria tos profesijos, kuriose 
dominuoja vyrų darbo jėga – kai kurie darbdaviai tokiu būdu siekia suma-
žinti kaštus ir bando surasti pigesnę vyrų darbo jėgą trečiosiose šalyse.
 Ši prielaida sutampa ir su dalies kalbintų ekspertų pozicija. Kai kurių 
ekspertų nuomone, situacija pasiskirstant migrantų darbo jėgai greičiau 
atspindi nelygią lyčių padėtį Lietuvos darbo rinkoje, kur moterys užima 
mažiau apmokamas, labiau ekonomiškai nuvertinamas nišas, nei vien tam 
tikrų profesijų trūkumą. Ekspertai aiškina, kad disbalansą ekonomikoje, 

4 2009 06 03, E1.



193

ly t i E s  a spE k ta s  m ig r ac i j o s  pr o c E su o sE :  t r E č i ų j ų  š a l i ų  pi l i E č i ų  si t uac i j o s  l i E t u voj E  a na l i z ė

žiūrint lyčių požiūriu, galime stebėti pagal tai, kiek buvo investuojama į 
sritis, kurios pritraukia vyrišką darbo jėgą, ir kiek jos buvo plėtojamos. Vie-
šosios politikos diskurse pasigendama argumentų, skatinančių plėtoti tas 
ekonomikos sritis, kuriose yra labai didelis moterų užimtumas. Pastebima, 
kad nesiūloma jokių priemonių mažinti segregaciją lyčių pagrindu darbo 
rinkoje. Migracijos procesai parodo tuos trūkumus, kurie egzistuoja pačioj 
priimančios šalies ekonomikoj bei visoj socialinėj sanklodoj5. 
 Remiantis ekspertų pastebėjimais, galima daryti prielaidą, kad vidaus 
rinkoje yra pakankamai pigios moterų darbo jėgos pasiūlos, kuri ir lemia, 
kad darbdaviams neapsimoka dėti pastangas įsivežti dar pigesnę moterų 
darbo jėgą iš užsienio. Moterų darbo jėgos pritraukimą iš užsienio gali 
stabdyti ir tai, kad su moterimi darbuotoja siejami didesni kaštai, galintys 
atsirasti dėl vaikų priežiūros ar nėštumo, šitai taip pat atspindi bendrą si-
tuaciją Lietuvos darbo rinkoje, kai tam tikro amžiaus moterys susiduria su 
panašaus pobūdžio diskriminacija6.

Šeimos susijungimas kaip atvykimo pagrindas pagal lytį

Migracijos iš trečiųjų šalių kiekybinių duomenų analizė pagal lytį rodo 
pabrėžtinai tradicinę lyčių vaidmenų situaciją. Vyrų atvykimas susijęs su 
ekonomine sfera, dažniausiai tam tikra darbine veikla, taip pat atitinkamais 
darbdavio įsipareigojimais priimtam darbuotojui. Tai garantuoja atvyku-
siems tam tikrą socialinę bei ekonominę apsaugą ir palengvina jų integra-
ciją naujoje šalyje. Moterys iš trečiųjų šalių nepalyginamai rečiau atvyksta 
kaip nepriklausomos ekonominės srities veikėjos, daugeliu atvejų jos yra 
traktuojamos tik kaip šeimos dalis.
 Analizuojant trečiųjų šalių piliečiams išduotų leidimų gyventi Lietuvoje 
pagrindus, nustatyta, kad antras labiausiai vyrus ir moteris iš trečiųjų šalių di-
ferencijuojantis atvykimo pagrindas yra šeimos susijungimas. Vis dėlto tokių 
ryškių kontrastų, kaip darbo migracijos atveju, čia nematyti. Nors per visą 
nagrinėjamą laikotarpį moterų dėl šeimos susijungimo atvykdavo daugiau 
nei vyrų, didesnę periodo dalį šis skirtumas neviršijo 15 proc. nuo bendro 
šiuo pagrindu atvykusiųjų skaičiaus (Migracijos departamento prie LR VRM 
informacija, atsiųsta Etninių tyrimų instituto prašymu 2009 04 29). 
 Šeimos susijungimo pagrindu atvykstama pas Lietuvoje gyvenančius 
tėvus (įtėvius), kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai (2008 m. iš viso iš-
duoti 95 leidimai, pakeisti 256 leidimai), nepilnamečių atveju – pas tėvus 

5 2009 06 05, E3.
6  2009 06 05, E2.
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(įtėvius), kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba turi leidimą gyventi 
Lietuvoje (2008 m. išduoti 106 leidimai, pakeisti 302), taip pat pas Lietu-
voje gyvenančius vaikus (įvaikius), kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai 
(2008 m. išduoti 177 leidimai, pakeisti 575), arba pas Lietuvoje gyvenantį 
sutuoktinį (partnerį), kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi lei-
dimą gyventi Lietuvoje (2008 m. iš viso išduoti 706, pakeisti 1992 leidimai) 
(Migracijos departamentas prie LR VRM 2009). Bendros tendencijos rodo, 
kad dažniausiai užsieniečiai atvyksta pas sutuoktinį (partnerį) Lietuvoje, 
bet iš esamos statistinės informacijos neįmanoma pasakyti, pas ką atvyksta 
vyrai ir moterys iš trečiųjų šalių7, ir kiek jų situacija skiriasi pagal lytį.
 Kadangi atvykstančiųjų dirbti ir šeimos susijungimo pagrindu atvyks-
tančiųjų struktūra pagal lytį labai skiriasi, svarbu palyginti sąlygas, kurio-
mis šių dviejų grupių imigrantai turi integruotis Lietuvos visuomenėje. 
Viena vertus, šeimos susijungimo kelias suteikia artimųjų palaikymą bei 
neformalius socialinius tinklus, kurie gali būti rimta praktinė ir psicholo-
ginė atspara į naują šalį atvykusiam asmeniui. Per neformalius socialinius 
tinklus migrantai gali gauti pagalbą įvairiose integracijai svarbiose srityse, 
įskaitant įsidarbinimą. Iš kitos pusės, šeimos ir neformalių tinklų konteks-
tai gali būtų labai skirtingi ir nėra garantijos, kad atvykęs asmuo pateks į jo 
ar jos integracijai palankią aplinką. Kai kuriais atvejais priklausomybė nuo 
šeimos ir neformalių tinklų gali riboti migranto galimybes laisvai priim-
ti sprendimus ir veikti tiek ekonominėje, tiek kitose svarbiose srityse. Tuo 
metu darbo pagrindu atvykstantys migrantai turi kur kas aiškesnes ekono-
mines perspektyvas naujoje šalyje, kurias jiems garantuoja darbdavio įsipa-
reigojimai. Be to, legalaus darbo pagrindu atvykę migrantai turi socialines 
bei teisines garantijas, kurias valstybė užtikrina kiekvienam dirbančiam ir 
mokesčius mokančiam gyventojui. Šiuo atžvilgiu dėl šeimos susijungimo 
atvykę ir legalaus darbo Lietuvoje neturintys migrantai yra kur kas labiau 
pažeidžiami. Kaip rodo statistiniai duomenys, tokioje situacijoje kur kas 
dažniau atsiduria į Lietuvą atvykusios moterys iš trečiųjų šalių nei tų pačių 
šalių pilietybę turintys vyrai.
 Ekspertų įžvalgos parodo skirtingas galimybes ir kliūtis integruotis į 
priimančiąją visuomenę dėl skirtingo statuso ir lyties. Ekspertai sutaria, 
kad šeimos susijungimo pagrindu atvykę sutuoktiniai (dažniausiai mote-
rys) gali turėti didesnes galimybes integruotis dėl artimųjų pagalbos. Vie-
na vertus, šeima ir artimieji yra svarbi parama asmeniui svetimoje šalyje 
adaptuotis ir pritapti naujoje valstybėje. Pavyzdžiui, konsultacijas teikianti 
ekspertė pastebi, kad atvykę šeimos susijungimo pagrindu migrantai gali 

7 Migracijos metraščiuose pateikiama informacija apie bendrą užsieniečių skaičių, 
neišskiriant trečiųjų šalių piliečių.
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pasinaudoti sutuoktinio socialiniais tinklais, lengviau išmokti kalbą ir ska-
tinti  įsitraukimą į visuomenės gyvenimą8.
 Tam tikrose vietovėse, kur didelės migrantų grupės ir uždaros bendruo-
menės, susijungimas su šeima ir gyvenimas su artimaisiais nėra integraciją 
lengvinantis veiksnys. Pavyzdžiui, ekspertai pasakoja atvejus, kai žmona ar 
vyras atvažiavo dėl susijungimo su šeima į Visaginą pas savo tautietį. Lietu-
voje gyvenantis sutuoktinis dažniausiai turi Lietuvos pilietybę, bet lietuviš-
kai gali kalbėti ribotai ir namuose vartoja rusų kalbą. Tuomet atvykusiajam 
labai sunku išmokti lietuviškai, nes Visagine ribota tiek mokymų bazė, tiek 
pats kontekstas menkai skatina mokytis lietuvių kalbos, nes dažniausiai 
kalbama ir susišnekama rusiškai9. 
 Kadangi lietuvių kalbos mokėjimas itin glaudžiai susijęs su atvykusiųjų 
integracija į darbo rinką, pastebima, kad vyrai aktyviau siekia įgyti pakan-
kamas kalbos žinias. Kai kurie ekspertai, siekdami suteikti paslaugas, atlie-
ka anketavimą ir pastebi, kad daugiau vyrų nei moterų išreiškia pageidavi-
mą išmokti lietuvių kalbos. Vyrų motyvacija mokytis lietuvių kalbos sietina 
su geresnio darbo paieška, didesniu uždarbiu ir materialinės būklės gerini-
mu. Ekspertė pastebi, kad moterys migrantės dažniau turi, kas jas palaiko10. 
Šiame ekspertės komentare išryškėja tradicinis lyčių santykis tarp trečiųjų 
šalių migrantų – vyrams priskiriamas aktyvus, savarankiškumą ir ekono-
minę nepriklausomybę siekiantis įtvirtinti vaidmuo, o moteris suprantama 
kaip išlaikomas, nuo kitų ekonomiškai ir kitaip priklausomas asmuo. Toks 
migrantės iš trečiųjų šalių paveikslas iškyla ir kitų ekspertų komentaruose.
 Šeimos susijungimo atvejais, o tai pagrindinis atvykstančių trečiųjų 
šalių piliečių moterų kelias į Lietuvą, išryškėja tam tikras dvigubas pažei-
džiamumas – kaip moters, ir kaip migrantės. Kai kurių ekspertų nuomone, 
tokia situacija migrantę gali padaryti visiškai priklausoma nuo savo sutuok-
tinio. Ekspertai įvertina, skirtingus emocinius kontekstus, kai moteris yra 
daugumos atstovė, pas kurią atvažiuoja vyras, ir kitokia emocinė aplinka, 
kai moteris atvažiuoja pas vyrą ir jai reikia trejus ar penkerius metus išgy-
venti, kad gautų nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje. Su moterims migran-
tėms dirbantys specialistai pasakoja, kad joms dažnai tenka penkerius me-
tus gyventi nežinioje, laukiant, koks bus partnerio sprendimas – galbūt jis 
sugalvos skirtis dėl to, kad būdamas patriarchališkų pažiūrų staiga nuspręs, 
jog moteris tinkamai neatlieka savo žmonos pareigų, nes turi profesinių ir 
(ar) visuomeninių ambicijų. Tuomet šeimoje gali kilti įtampa ir migrantės 
moters statusas tampa labai pažeidžiamas. Kai kurių tyrime dalyvavusių 

8 2009 06 03, E1.
9 2009 06 11, E5.
10 2009 06 11, E5.
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ekspertų darbo su migrantais iš trečiųjų šalių metu teko sutikti savarankiš-
kai sprendimų negalinčių priimti migrančių. Socialines paslaugas teikian-
tys specialistai informuoja, kad jų praktikoje atsiranda besikreipiančių dėl 
patiriamo smurto11.  
 Apibendrinant galima teigti, kad darbo pagrindu atvykstantys migran-
tai, kurių absoliuti dauguma – vyrai, yra labiau apsaugoti socialiai pažei-
džiamose situacijose, nes jų situacija įpareigotas rūpintis darbdavys, o 
santykiai su juo reguliuojami teisine darbo sutartimi. Šeimos susijungimo 
pagrindas, kuris yra pagrindinis iš trečiųjų šalių atvykstančių moterų kelias 
į Lietuvą, neužtikrina migrantui nei nuolatinio pragyvenimo šaltinio, nei 
darbo, nei socialinio draudimo. Visa pagalba, kurios sudėtingoje situacijo-
je gali tikėtis šeimos susijungimo pagrindu atvykęs asmuo, priklauso nuo 
artimųjų, šeimos, socialinių tinklų geranoriškumo ir galimybių suteikti rei-
kiamą pagalbą. Šioje vietoje išryškėja atvykusiųjų į šeimą pažeidžiamumas 
ir priklausomybė nuo kitų asmenų, jų geros valios, nes migrantų santykių 
su šeimos nariais nereglamentuoja jokia teisinė sutartis. Ekspertai akcen-
tuoja, kad kai valstybė savo migrantų integracijos funkciją perduoda atlikti 
migrantų socialiniams tinklams, kuriama izoliacija, o migrantų pilnavertis 
ir naudingas dalyvavimas visuomenėje greičiau blokuojamas, nei skatina-
mas. Tiek šeimos susijungimo, tiek bet kuriuo kitu pagrindu atvykstan-
tiems trečiųjų šalių piliečiams turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti, ar jie 
nori, kad integracinę pagalbą jiems teiktų jų pačių socialiniai tinklai, ar juos 
priimanti valstybė, kuri gali užtikrinti nuoseklesnį, platesnį ir prieinamesnį 
palaikymą atvykusiems iš trečiųjų šalių piliečiams integruojantis Lietuvoje.
 Reikėtų pabrėžti, kad pagal galiojančius įstatymus turintieji leidimus 
laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje gali legaliai įsidarbinti, nepaisant at-
vykimo į šalį pagrindo. Galima manyti, kad dalis moterų, kurios leidimus 
gyventi gauna ne darbo, o šeimos susijungimo ar kitais pagrindais, vis dėlto 
įsidarbina Lietuvoje ir gauna tas pačias teisines bei socialines garantijas, 
kaip ir darbo leidimo pagrindu atvykę migrantai. Tačiau iš oficialios statis-
tikos neįmanoma pasakyti, kokia tai moterų dalis ir kokiuose sektoriuose 
bei kokiomis sąlygomis jos įsidarbina. Moterų iš trečiųjų šalių darbinė ir, 
atitinkamai, ekonominė situacija Lietuvoje reikalauja papildomos analizės, 
empirinių tyrimų. Gali būti, kad moterys naudojasi daugiau neformaliais 
tinklais norėdamos įsidarbinti ar kitaip įsitvirtinti Lietuvoje, todėl jų ne-
simato Lietuvos darbo biržos kaupiamoje statistikoje. Kita vertus, neat-
mestina ir tikimybė, kad šios moterys nėra aktyvios darbo rinkoje ir yra 
ekonomiškai priklausomos nuo savo šeimos narių, o tai gali sudaryti itin 

11 2009 06 05, E3. 2012 06 05 E7. 
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nepalankias sąlygas atvykusių moterų integracijai Lietuvoje. Kita galimybė, 
kaip rodo užsienio šalyse atlikti tyrimai (McDowell 2006), yra atvykusių 
moterų darbas valstybės nereguliuojamuose ar silpnai reguliuojamuose 
sektoriuose – namų ūkiuose, globos paslaugų srityje. Gali būti, kad Lietu-
vos atveju migrančių moterų nematomumas ekonominėje sferoje susijęs 
su literatūroje akcentuojama tendencija, jog moterys atsiduria mažiausiai 
matomose ir ekonominiu požiūriu labiausiai nuvertinamose socialinėse bei 
darbo rinkos pozicijose. Tokiu atveju moterų imigrančių pažeidžiamumas 
smarkiai išauga, nes nėra ginami jų teisiniai interesai, neužtikrinamos bū-
tinos socialinės ir sveikatos paslaugos. Šias prielaidas būtina tikrinti spe-
cialiais tyrimais, kurie analizuotų į Lietuvą iš trečiųjų šalių atvykstančių 
migrančių integracijos specifiką.  
 Svarbu ir tai, kad nematyti kokių nors Lietuvos atitinkamų instituci-
jų pastangų skatinti moterų migrančių užimtumą bei jų ekonominį ir ki-
tokį savarankiškumą. Tai nenaudinga ne vien moterims migrantėms, bet 
ir pačiai valstybei. Potencialiai ekonomiškai naudingą atvykstančiųjų dalį 
valstybė traktuoja kaip ekonominės pridėtinės vertės nekuriančią grupę, 
akcentuodama ir atvykimui į Lietuvą skatindama naudoti ne trečiųjų ša-
lių moterų darbinę kvalifikaciją, o jų šeimyninius ryšius. Tai neabejotinai 
veikia jų integracijos Lietuvoje pobūdį ir perspektyvas, taip pat neatneša 
galimos pridėtinės vertės valstybės ekonomikai ir visuomenei.

Socialinių kategorijų sąveikos reikšmė vertinant migrantų 
integraciją 

Nors bendros tendencijos, apžvelgtos ankstesniuose dviejuose skyriuo-
se, tinka daugelio trečiųjų šalių piliečių patirtims apibūdinti, vis dėlto yra 
atvejų, kai situacija tampa sudėtingesnė ir vertinti ją vien atsižvelgiant į 
lytį nepakanka. Iš ekspertų pasisakymų matyti, kad kai kuriose migrantų 
grupėse moterys nebūtinai patiria izoliaciją ir ekonominę priklausomybę 
nuo šeimos ar socialinių tinklų. Pavyzdžiui, baltarusių migrantės Vilniuje 
karjeros ir įsidarbinimo srities atžvilgiu lenkia iš savo šalies atvykstančius 
vyrus, kurie dažnai dirba mažai kvalifikuotus darbus statybos ir susiju-
siuose sektoriuose. Tokį pastebėjimą pateikia ekspertė, dirbanti žmogaus 
teisių klausimais12. Ekspertės teigimu, moterys iš Baltarusijos Vilniuje su-
siranda kvalifikuotus darbus žiniasklaidos srityje, tarptautinėse organiza-
cijose. Ekspertės nuomone, tokias galimybes jos turi dėl to, kad nemažai 

12 2009 06 10, E4.
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tarptautinių organizacijų, žiniasklaidos priemonių, net universitetas, kurie 
savo veiklą sieja su Baltarusija, yra įsikūrę Vilniuje, nes negali savo veiklos 
vystyti Baltarusijoje. Dėl šių žmogaus teisių, švietimo ir nevyriausybinių 
institucijų bei organizacijų veiklos, kuria tradiciškai dažniau užsiima mo-
terys, migrantėms iš Baltarusijos Lietuva tapo tokia šalimi, kur nebūtina 
atsisakyti savo kvalifikacijos. 
 Iš baltarusių pavyzdžio Vilniuje matyti, kad ne vien lytis, bet ir kitos so-
cialinės kategorijos, tokios kaip kilmės šalis bei startinė klasinė pozicija, yra 
reikšmingos ir sąveikaudamos lemia, kokioje situacijoje atsidurs trečiosios 
šalies pilietis ar pilietė atvykę į Lietuvą. Taigi šio tyrimo duomenys patvirtina 
sąveikinio požiūrio (McDowell 2008) naudą analizuojant migrantų integra-
cijos patirtis ir situaciją. Vienu ar kitu būdu sąveikinį požiūrį įvardijo visi 
tyrime dalyvavę ekspertai. Šalia lyties buvo paminėti etniškumo, religijos, 
socialinės klasės, migrantų socialinių tinklų bei kiti aspektai, darantys svarų 
poveikį į Lietuvą atvykusių trečiųjų šalių migrantų individualiai situacijai. 
 Kaip vieną reikšmingiausių, ekspertai paminėjo kalbos aspektą. Eksper-
tų nuomone, žymiai lengviau tiems, kurie į Lietuvą atvyksta iš aplinkinių 
šalių13. Atvykstantiems iš Baltarusijos ar Rusijos Lietuvoje yra gana lengva 
susišnekėti rusų kalba, todėl užsieniečiai iš šių šalių nejaučia didelio dis-
komforto. Jie gali nesunkiai susikalbėti įstaigose, naudotis nemokamomis 
konsultacijomis, kurios teikiamos specialiai migrantams. Tuo metu atvyks-
tantiems iš kitų šalių ir mokantiems tik anglų kalbą, pasak ekspertės, kyla 
daugiau sunkumų nei rusakalbiams, nes anglų kalba mažiau paplitusi mi-
grantams aktualiose įstaigose. Remiantis ekspertės pastebėjimais, galima 
daryti išvadą, kad tie, kurie atvyksta į Lietuvą nemokėdami rusų kalbos, 
tampa labiau pažeidžiama grupe, o patys pažeidžiamiausi yra tie, kurie ne-
moka nei rusų, nei anglų kalbų. 
 Ekspertų pateikti negatyvios trečiųjų šalių piliečių patirties Lietuvoje 
pavyzdžiai atskleidžia, kad kai kuriais atvejais toks pažeidžiamumas gali 
pasireikšti tam tikrų migrantų grupių kraštutiniu išnaudojimu. Pavyzdžiui, 
2008 m. Lietuvoje dirbę migrantai iš Kinijos patyrė situaciją, artimą preky-
bai žmonėmis. Tąkart statybinė kompanija buvo atsigabenusi daugiau nei 
aštuoniasdešimt Kinijos piliečių, kurie buvo įdarbinti statybose, bet vėliau, 
dėl krizės sustojus statyboms, šio darbo neteko. Dalį Kinijos piliečių juos 
įdarbinusi bendrovė vėliau išnuomojo darbui paukštyne, o kiti liko be jokių 
pajamų ir darbo. Ekspertės teigimu, ypatingą aptariamos grupės migrantų 
pažeidžiamumą lėmė kalbos žinių trūkumas, dėl to atvykę Kinijos piliečiai 
pasirašė sutartis jų negalėdami perskaityti ir suprasti. Svarbūs, ekspertės 

13 2009 06 03, E1.
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nuomone, buvo ir tam tikri kultūriniai ypatumai, kai atvykusieji pasirašė 
sutartis jiems nesuprantama kalba pasitikėdami įmonės atstovu vien todėl, 
kad tai buvo pagyvenęs vyras14.
 Ekspertai liudija, kad dalis migrantų su sunkumais Lietuvoje susiduria 
vien dėl savo odos spalvos. Tam tikrų šalių atstovai patiria atvirą aplinki-
nių priešiškumą, jaučia negatyvias ksenofobines nuostatas, kurių kitos mi-
grantų grupės nelaiko aktualiomis. Su atviru aplinkinių priešiškumu, tokiu 
kaip agresyvūs žvilgsniai, neigiami pasisakymai ir replikos viešose vietose, 
dažnai susiduria atvykusieji iš Pakistano, Indijos, Gruzijos. Ekspertės teigi-
mu, su aplinkinių priešiškumu susiduria netgi tie Lietuvos piliečiai, kurie 
praleidžia daug laiko kartu su atvykusiais tamsesnio gymio migrantais15.
 Migrantų pažeidžiamumui didelę įtaką turi ir jų bendruomenės atvirumas 
kontaktams su Lietuvos visuomene. Kalbinti ekspertai pastebi, kad migrantų 
bendruomenės skiriasi pagal savo uždarumą – vieni gana noriai bendrauja su 
vietiniais, tuo metu kiti bendrauja išskirtinai savo etninės grupės kontekste16. 
Itin uždarų grupių atveju ne tik sumažėja atvykusiųjų galimybės integruotis 
tikslo šalyje, bet ir tampa labai sunku visuomenei atskleisti tų etninių-kultūri-
nių grupių integracijos patirtis, patiriamus sunkumus, nes tokių grupių atsto-
vai nesutinka dalyvauti viešinimo projektuose ir veiklose. Neigiamą uždarų 
migrantų grupių formavimosi aspektą pastebi dauguma tyrime dalyvavusių 
ekspertų, ypač kalbėdami apie išimtinai migrantų socialiniuose tinkluose gy-
venančių atvykusiųjų integracijos sunkumus, izoliaciją ir priklausomybę nuo 
aplinkinių. Pastebima, kad kai iš tolimesnių kraštų atvykę migrantai palaiko 
santykius tik su tautiečiais, kartu dirba, kartu nuomojasi būstą, kartu leidžia 
laisvalaikį, tuomet kontaktai su priimančia visuomene beveik nepalaikomi ir 
neplėtojami, ir pavojus izoliacijai sustiprėja. Tokios izoliacijos negatyvumą 
sustiprina nuostata, kad moterys, atvykusios šeimos susijungimo pagrindu, 
dažniau siejamos su namų aplinka ir dažnai be vyro leidimo negali laisvai 
reikštis viešoje erdvėje. 
 Apibendrinant reikia pažymėti, kad ne vien lytis, bet ir kitos socialinės-
kultūrinės kategorijos, tokios kaip kilmės šalis, etniškumas, kalba, religija, 
atvykimo aplinkybės bei migrantų bendruomenių atvirumas lemia inte-
gracijos sąlygas kiekvienu atveju. Dėl šios priežasties, analizuojant trečiųjų 
šalių migrantų integracijos situaciją, būtina taikyti sąveikinį požiūrį. Kai 
kurių ekspertų nuomone, net ir tokiu atveju, t. y. atsižvelgiant į sudėtingą 
socialinių kategorijų sąveiką, gali būti sunku numatyti visus iškylančius mi-
grantams sunkumus.  

14 2009 06 03, E1.
15 2009 06 05, E2 ir E3.
16  2009 06 05, E2 ir E3.
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Išvados 

Remiantis statistinių duomenų apžvalga bei ekspertų interviu kokybine 
analize galima teigti, kad lyties kategorija yra vienas svarbiausių aspektų 
trečiųjų šalių piliečių integracijoje Lietuvoje. Tyrimo duomenys rodo, kad 
skirtumai pagal lytį pasireiškia tiek pačiose migrantų judėjimo tendenci-
jose, tiek integracijos tikslo šalyje procesuose. Per nagrinėjamą laikotarpį 
į Lietuvą iš trečiųjų šalių daugiau atvyko vyrų migrantų. Viena pagrindi-
nių – darbo migracijos sričių buvo dominuojama absoliučiai vyrų. Ikikri-
ziniu laikotarpiu ekonominė vyrų migracija į Lietuvą ryškiai suintensyvė-
jo, o moterų imigracija šioje srityje, nors šiek tiek ir padidėjo absoliučiais 
skaičiais, bendrame sraute praktiškai sunyko ir 2008 m. sudarė itin menką 
jo dalį. Moterys iš trečiųjų šalių dėl įvairių faktorių sąveikos išstumiamos 
iš ekonominės migracijos sferos. Nagrinėjamu laikotarpiu jos daugiausiai 
atvyko dėl šeimos susijungimo. 
 Skirtingi vyrų ir moterų naudojami keliai atvykti į Lietuvą buvo sąlygo-
jami skirtingo lygmens veiksnių, kurių dauguma pasireiškė tikslo šalyje: tai 
ir formalūs migrantų srautų „filtrai“, tokie kaip palengvinta leidimų gyventi 
Lietuvoje tvarka tam tikrų sričių darbuotojams, ir Lietuvos vidiniai ekono-
miniai bei darbo rinkos ypatumai, susiję su nelygia lyčių padėtimi rinkos 
viduje – lyčių segregacija, žemesnis moterų darbo užmokestis bei kitos mo-
terų diskriminacijos formos. 
 Atvykimo sąlygų skirtumai pagal lytį susiję ir su nevienodomis lyčių 
galimybėmis integruotis Lietuvos visuomenėje. Darbo pagrindu atvykstan-
tys migrantai, kurių absoliuti dauguma vyrai, yra labiau apsaugoti socialiai 
pažeidžamose situacijose, nes jų situacija įpareigotas rūpintis darbdavys, o 
santykiai su juo reguliuojami teisine darbo sutartimi. Šeimos susijungimo 
pagrindas, kuris yra pagrindinis iš trečiųjų šalių atvykstančių moterų kelias 
į Lietuvą, neužtikrina migrantui nei nuolatinio pragyvenimo šaltinio, nei 
darbo, nei socialinio draudimo. Visa pagalba, kurios sudėtingoje situacijo-
je gali tikėtis šeimos susijungimo pagrindu atvykęs asmuo, priklauso nuo 
artimųjų, šeimos, socialinių tinklų geranoriškumo ir galimybių suteikti rei-
kiamą pagalbą. Iš turimų duomenų sunku realiai įvertinti, kiek moterims, 
atvykusioms šeimos susijungimo pagrindu, prieinamos dalyvavimo darbo 
rinkoje galimybės, taip pat kiek užtikrinamos jų teisės gauti bazines socia- 
lines bei sveikatos paslaugas. Turint omenyje, kokios nevienodos sąlygos 
gali susidaryti šeimoje ar neformaliuose kontekstuose, galima teigti, kad 
kai kuriais atvejais migrantės iš trečiųjų šalių tampa ypač pažeidžiamos, o 
tai neigiamai veikia jų integracijos situaciją. Ekspertai akcentuoja, kad kai 
valstybė savo migrantų integracijos funkciją perduoda atlikti migrantų so-
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cialiniams tinklams, kuriama izoliacija, ir migrantų pilnavertis ir naudin-
gas dalyvavimas visuomenėje greičiau blokuojamas, nei skatinamas.
 Tyrimo duomenys parodė, kad ne vien lytis, bet ir kitos socialinės-kul-
tūrinės kategorijos, tokios kaip kilmės šalis, etniškumas, kalba, religija, at-
vykimo aplinkybės bei migrantų bendruomenių atvirumas lemia integra-
cijos sąlygas kiekvienu individualiu atveju. Dėl šios priežasties analizuojant 
trečiųjų šalių migrantų integracijos situaciją būtina taikyti sąveikinį požiūrį 
(angl. intersectionality), kuris atskleidžia, kaip sudėtinga įvairių kategorijų 
sąveika lemia migrantų pažeidžiamumą ir jų integracijos galimybes. 
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The Gender Perspective in Migration: Analysis of Third 
Country Nationals in Lithuania
 

Rasa Erentaitė
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S u m m a r y:  Migration studies often benefit from inclusion of the gender perspective. 
Nevertheless, migration experiences of men and women are still not equally well represen-
ted in research on migration processes, policies, and migrant integration. Therefore, this 
study aims to 1) discuss the potential of the gender perspective in studies on migration and 
migration-related phenomena, and 2) describe and analyze the situation of third-country 
nationals in Lithuania from the gender perspective. Two empirical methods are employed 
in this study – both an analysis of official registry data on migration, and interviews with 
experts. The study shows that gender is an important category for explaining both immi-
gration flows from the third countries, as well as migrant integration in Lithuania. Men 
dominate the economic migration paths, while women are mostly excluded from economic 
migration to Lithuania due to the interaction of various factors. Economic migration paths, 
dominated by men, provide more legal protection for the incoming migrants, while family 
reunification paths taken by women make them dependent upon their families and social 
networks. The study also shows that possibilities of integration for each migrant group are 
best described by analyzing the intersections of gender, country of origin, ethnicity, langua-
ge, religion, migration paths and openness of migrant communities

k e y  w O r D S :  GENDER, MIGRATION, INTEGRATION, INTERSECTIONALITY
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Images of Immigrants in Slovenia: Insights from 
Public Opinion Research 

Simona Zavratnik
Faculty of Social Sciences, Center for Spatial Sociology, University of Ljubljana, 
Slovenia         
    

S u m m a r y:  The article deals with the Slovene public's perception of the issues of migra-
tion, integration of immigrants, and multiculturalism. It is empirically based on the research 
survey "Migration, integration, and multiculturalism – empirical data collection” which was 
performed in 2007. The first topic of the article addresses the public’s general attitudes to 
migration and migrants: migrants as a threat and/or an economic corrective of the labour 
market. The data shows support for two negatively toned statements, which imply that im-
migrants are a factor of unfair competition for the domestic population and a burden for 
the taxpayers. The second theme concerns positioning Slovenia in contemporary migration 
trends. Here, the public opinion favours segmented admission of immigrants, based on both 
geographical origin and socio-economic background. The public opinion also brings forth 
two conflicting statements: a more restrictive asylum and migration policy is required ver-
sus Slovenia should work towards a tolerant and multicultural society. The third topic deals 
with integration policies and thus with the internal social borders between immigrants and 
the majority population. The respondents considered the following factors as the most im-
portant for successful integration in Slovene society: knowledge of the language, adequate 
education and employment; skin colour and the Catholic religion were considered less im-
portant factors. 

k e y w O r D S :  MIGRATION, INTEGRATION, PUBLIC OPINION, SURVEY RESEARCH.

Introduction: 
Contemporary Migration Through Empirical Opinion Surveys 

The article deals with the Slovene public's perception of the issues of migra-
tion, integration of immigrants, and multiculturalism. It is empirically based 
on the research survey "Migration, Integration, and Multiculturalism – 
Empirical Data Collection", which measures the opinions of a representa-
tive public in a local context, and is in many aspects comparable to similar 
European surveys. The survey was conducted with a representative sample 
of adult inhabitants of Slovenia in 20071. The survey is comparative to simi-
lar European research instrument, which is an important methodological 
starting point for comparative monitoring of the general public’s attitudes 
on the EU level. The latter represent an important point of reference in the 
context of common European processes in managing migration. 

1 See more in chapter on methodological background. 
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 Since public opinion plays an important role in the process of shaping 
public policies, i.e. in achieving social cohesion, we take it as our point of 
departure in addressing the question of the public’s perceptions of migra-
tion and migrants’ integration through empirical evidence. In the article we 
address three migration topics. The first addresses the public’s general at-
titudes to migration and migrants: migrants as a threat and/or an economic 
corrective of the labour market. The second theme concerns positioning 
Slovenia in contemporary migration trends. Here, the public opinion fa-
vours segmented admission of immigrants, based on both geographical 
origin and socio-economic background. The third topic deals with integra-
tion policies, and thus with the internal social borders between immigrants 
and the majority population. 
 On the basis of current attitudes towards migration and immigrants we 
try to point to possible developments or expected future trends in public 
opinion. Empirical research gives a basis for different scenarios that might 
occur in local but also in broader regional contexts. Fears and negative at-
titudes are evident across Europe and worldwide, however, empirical re-
search indicates some opposite tendencies as well. 

Migration trends in Slovenia: a short overview

Before contextualizing the empirical results in contemporary migration 
processes we should present some basic data concerning migratory trends 
in Slovenia. After World War II, both international migration and internal 
movements of people within the borders of the federal state of Yugoslavia 
presented an important part of social dynamics with reference to migration 
movements in the territory of Slovenia (more: Zavratnik Zimic 2004). 
 The key milestone is the year of independence in 1991; after this year 
the entire process of creating migratory policy started, although it could 
not be stated that Slovenia had no previous experience with migration out-
flow and inflow. On the contrary, Slovenia was the territory of immigration 
from other parts of Yugoslavia (mostly from Bosnia and Herzegovina, but 
also Serbia and Croatia), and at the same time, many Slovenes emigrated to 
western countries as “guest workers” (mostly Austria and Germany). These 
processes of economic immigration, although within a common state, have 
influenced recent policies of immigrant integration, since many immi-
grants from Bosnia, Serbia and Croatia stayed in their new environment 
and today form the second and the third generations.   
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 In the years after 1991 Slovenia faced different types of migration, most 
important of which was forced migration as a consequence of war conflict 
in the republics of former Yugoslavia. Refugees left war areas first in Croatia 
(1991, 1992), soon after in Bosnia and Herzegovina (1992 and later), and 
lastly in Kosovo. In this period, new challenges were posed to migration au-
thorities: definition of asylum policy, questions of refugee protection, and 
management of forced migration. The reaction to the mass influx of refu-
gees was similar to those in other European countries, namely the pragmat-
ic solution was group protection for refugees introduced on a temporary 
basis. 
 One decade later, Slovenia faced another, different type of immigration; 
this time immigrants came from more distant non-European countries and 
they were more diversified than ever before. First reactions to these so-
called “illegal immigrants” were not positive, but rather, quite the opposite. 
In public images, including media discourses, immigrants were described 
as “the others”, “those with different identity” (mostly religious) and those 
who could be a “threat because of high numbers”. Threats, produced on the 
basis of populist use of identity difference have resulted in manifestations 
of xenophobia and intolerance towards immigrants. These sentiments were 
oriented both to “new” immigrants from the world over and to “old” im-
migrants from the formerly common territory. 
 Lastly, we should mention processes of European integration that 
formed new frames for migration movements; on one side the borders were 
opened toward the north (Austria) and the west (Italy) and on the other, 
borders were closed towards the south (Croatia and the Balkans). The lat-
ter is important, as the majority of immigrants in Slovenia come from the 
region south of the Schengen border. Their entrance is limited by visa re-
quirements and work permits. 
 Data of the Statistical Office shows that foreign citizens represented 4% 
of the total population in Slovenia in the year 2010. Analysis (see Pajnik 
and Bajt, 2011: 100) shows basic characteristics of the migrant population: 
male migrants represented 73%, most of them coming for the purpose of 
finding employment, while 27% were female, mostly connected to family 
reunification purposes. In the year 2010 the vast majority of the foreign-
born population had citizenship of Yugoslavia’s successor states, which 
represents 88% of Slovenia’s total foreign population, and only around 
3% of migrants came from countries outside of Europe (ibid). Data from 
the Employment Office on valid work permits in the beginning of 2011 
presented by Pajnik and Bajt shows “that a good half of the entire foreign 
population is from Bosnia-Herzegovina (38,263 or 52% of all valid work 
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permits), with a further 11,5% from Croatia (8,489), 8,9% from Kosovo  
(6,548), 8,6% from Serbia (6,328), 6,9% from Macedonia (5,103) and 6,2% 
from Montenegro combined (4,617)” (Pajnik, Bajt, 2011: 101). The authors 
pointed out another important figure: citizens of the former Soviet Union 
(mainly from Ukraine with 1,164 work permits and the Russian Federation 
with 536 permits) represent the second largest group of foreign residents in 
Slovenia (ibid.). 

Conceptual and methodological framework 

The issue of contemporary global migration and changed migration trends2 
brings new aspects into sociological studies on contemporary migration. Glob- 
al migration is a key feature of modern societies and a factor of extensive social 
change that involves the entire spectrum of social issues, ranging from the in-
corporation of migrants into the new society and policies of recognizing mul-
ticulturalism and citizen rights, to the challenges of achieving social cohesion 
in the microcosm of everyday life and preventing the construction of parallel, 
ghettoized worlds of migrants and the majority population. 
 Contemporary migration trends have led to changes in identity policies and 
disparate responses – including populist ones – to the issues of coexistence with 
foreigners, i.e. people of different identities. Since ethnic/cultural differences are 
factors of exclusion, the essential question is how to construct a different “we” 
that would include migrants as new members of our society in the “we” field. 
 Within social sciences, the latter is considered a challenge to achieving so-
cial cohesion. In his work, Migration and Social Cohesion published in 1999, 
Steven Vertovec wrote that social cohesion was critically deficient and that 
within social sciences there was a consensus on its deficit rather than con-
tent. Vertovec (ibid.) further argued that the minimum requirement for the 
definition of social cohesion is cooperative social interaction and a common 
value system, where the key question is what in reality constitutes cooperation 
processes and a common value system, and how these should be maintained. 
Crucial here is the author’s view that the definition and achievement of com-
mon values are primarily political issues which should be grounded in political 
concepts such as national state, ethnic/national identity, the welfare state, civil 

2 See more in: Stephen Castles and Mark J. Miller, The Age of Migration: international popu-
lation movements in the modern world (1998). The authors describe modernity as a period 
of migration that has become global in scope, diversified in structure and extent, and 
intensely politicised. The key change appears to be the increasing political importance of 
migration; from a marginal economic issue, contemporary migration has turned into a 
paramount political issue. 
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society, cultural capital etc. 
 The main challenges posed by contemporary migration are challenges to 
the liberal national state, and the main question is how liberal policies will tack-
le the issue of citizenship, including migrants’ social citizenship, participation, 
tolerance, minority rights, multiculturalism, xenophobia, and hate speech, to 
mention only some of the most important aspects. This is the socio-political 
context within which I examine the question of how the frameworks for inte-
gration policies are formed in new societies that have been stirred up by global 
migration, and on which foundations concrete political strategies for migration 
management will rely.
 Despite criticism of public opinion surveys, which ranges from their un-
democratic nature to concerns about observing vs. “manufacturing” public 
opinion3, empirical research of public opinion has remained one of the central 
focuses of sociological reflection on issues that are socially relevant to the wider 
public. We use the notion of “public opinion” to refer to an institutionalised 
public opinion, recorded in the form of empirical public opinion polls – the 
most common form of sociological empirical research of public matters. Con-
cerning the inclusion of public opinions in empirical research, our approach 
is based on the position of Splichal (1997: 17) who emphasises that the idea of 
‘public opinion’ is “inseparably linked with techniques, means and institutions 
of expressing and representing the (public) opinion.” In designing the empirical 
survey research on the perceptions of migration, we began with the assump-
tion that a “consensus” exists in the public and that it is familiar with the issue4, 
regardless of (expectedly) conflicting individual opinions. 
 In the local Slovenian environment, issues concerning the integration of 
immigrants are treated extensively in scholarly literature5, however we are lack-
ing a systematic answer to the question of public attitudes to diverse migra-
tion phenomenon. This was the main reason leading to designing the survey 

3 For detailed information on the debate about public opinion polls, see: Splichal 2005: 
279−  333; 1997: 17−  38.

4 Consensus on the issue of social relevancy is given through verification of the opinions of 
individualised proponents in the public debate; e.g. individual actors from civil society, 
individual proponents of key (positive or negative) opinions from local communities, 
parliament, etc. 

5 See in particular: Percepcije slovenske integracijske politike, Komac in Medvešek (eds.), 
Ljubljana, INV, 2005. Some authors address specific populations of migrants and integra-
tion policies focusing on these groups of, e.g., refugees (Vrečer; Zavratnik; Pezdir, and 
others), asylum seekers (Pajnik, Gregorčič, Lesjak-Tušek; Lipovec-Čebron; Medved, and 
others), economic migrants (Medica, Lukič and Bufon; Pajnik, Bajt and Herič, and oth-
ers), or specific topics, e.g. the issues of minor migrants, female migrants (Lukšič-Hacin; 
Zavratnik; Pezdir; Pajnik, Bajt; Knežević Hočevar, Cukut; Milharčič Hladnik and Mlekuž, 
and others). 
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research “Migration, integration and multiculturalism – an empirical data 
collection”6, which was designed by the research team at the University of Pri-
morska as a measuring tool of the opinions of a representative public. 
 The population we studied and to which the findings refer – also in our 
article – were adult citizens of Slovenia. Sampling was performed with the 
method of simple random sampling in the 2006 telephone guide of Slovenia 
– the sample included inhabitants of Slovenia, who live in households with 
at least one stationary telephone. The sample included 1000 respondents, 
of which 838 people responded to the survey. We designed a structured 
questionnaire that included 35 questions, 8 of which were demographic 
variables. Before carrying out the telephone survey we performed a pilot 
survey on a sample of 50 respondents. The telephone survey poll was car-
ried out by the Scientific Research Centre, University of Primorska, Koper, 
between September 25 and October 15, 2007. It was conducted by twelve 
trained interviewers under the supervision of a methodologist, a member 
of the project team. To ensure representative data, the answers in the survey 
database were statistically weighted (by demographic variables of gender 
and age). The data were representative by gender and age and comparable 
with the population’s characteristics by education structure7.
 The questionnaire consisted of the following topics: opinions on migra-
tion processes in Slovenia and Europe, attitudes toward the integration of 
migrants, multiculturalism, social distance, xenophobia, human rights, and 
the role of various institutions in migration management. 
 In this article we bring some of the most important images of immi-
grants (and migration processes) that were produced through the public 
opinion survey, and we will try to contextualise these results in the frame of 
contemporary attitudes towards migration and immigrants in the broader 
European environment. All results in the article - unless indicated other-
wise - relate to this survey, which was abbreviated as "Integration Policies 
2007".

6 The survey was performed under the national research programme “Competitiveness 
2006”, the project: “Integration policies – establishing an evaluation model and instruments 
of longitudinal monitoring”, at University of Primorska, 2006-2008. The survey was fi-
nanced by the Ministry of Internal Affairs and the Slovenian Research Agency.

7 See more on the methodological approach and the executed sample in the report: “In-
tegration policies – establishing an evaluation model and instruments of longitudinal 
monitoring”, UP ZRS, 2008: 6-14.
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Migrants as a Threat and/or Economic Market Corrective 

Managing migration flows is becoming a central issue on the political agen-
da of national states and supranational integrations, and this (re)defines 
the perceptions of the (positive/negative) role of international migrants in 
the transit and target countries. In this context, one question has become 
particularly important in the recent period, that of so-called economic 
migration and the inclusion of immigrants in the labour market. The de-
mographic trends in the member states of the European Union, which are 
characterised by a low birth rate, increased life expectancy, and an aging 
population, bring about changes in the labour market structure, because 
the share of people in employment is falling, and migration is supposed to 
be a satisfactory response to the “demographic crisis” in the EU. Slovenia 
is not considered to be an exception in this case. However, the results of 
the FEMAGE research, which, among others, analyses the relation between 
birth rate and attitudes to migrants, have yielded an unequivocal answer 
concerning migrants as “actors” in solving the demographic deficit: the “in-
habitants of Slovenia” do not associate migration with solving the effects of 
the low birth rate (Knežević Hočevar, Cukut, Černič Istenič 2009: 37). 
 Including migrants in the labour market is often accompanied by in-
tense public debates; an often voiced opinion is that immigrants take away 
jobs from the domestic population or that they are unfair competition to 
the domestic labour force. Our survey in 2007 used a set of statements on 
economic migration to verify the public's attitudes to employing migrants 
and their role in the Slovene environment. In the prevailing perceptions of 
the public, immigrants function as a labour market corrective; they take 
the jobs the domestic population doesn't want, and at the same time they 
do not compete for the socially desirable jobs, which are “meant” for the 
domestic workers. Regardless of the fact that immigrants contribute to aug-
menting the value of, and in a way “save” specific economic sectors, the 
political discourse often depicts them as a threat to the welfare state. Even 
though empirical data shows a different reality, immigrants remain a ready-
made scapegoat, serving the political ambitions of nationalist parties (Vah, 
Lukšič Hacin 2008). Another important argument is that in addition to the 
categories of race, ethnicity or nationalism, reflections on solidarity should 
include or, rather, re-include the concept of social class. 
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Graph 1: Opinions on the economic effects of migration 
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 The survey results show proclaimed support for the two negative state-
ments depicting immigrants as a factor of unfair competition to the do-
mestic population and as a burden on the welfare state and taxpayer. In the 
opinion of slightly more than half the respondents (54.5 %), immigrants 
reduce the price of labour because they are willing to work for lower wages, 
and are thus unfair competition to the domestic workers. A further 43% 
of respondents agreed with the statement that immigrants are a burden on 
the Slovene taxpayer. Concerning the statement that immigrants take away 
jobs from the local population, there are no major differences between the 
positive and negative answers, but the share of answers slightly shifts in 
favour of those who agree with the statement (42.3 %), compared to those 
who do not agree with it (36.5 %). The average values (levels) of agreement 
are nearly identical for the statements about employing immigrants in defi-
cit branches and for the statement that prefers investment in the develop-
ment of the immigrants’ countries of origin instead of employing them in 
Slovenia. For the latter statement the answers are quite evenly distributed: 
the highest share is undecided (31%), though agreement with the state-
ment is slightly higher than disagreement. Regarding the employment of 
immigrants in the sectors of the labour market where there is a deficit of 
domestic workers, the opinions are quite evenly distributed as well. Such 
distribution is connected with at least two contextual factors around which 
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the public's opinions form. The first one is indicative of people's awareness 
of the real needs of the labour market to fill the gaps in certain occupations 
and branches, and this is a purposive - rational motive, whereas the second 
factor is indicative of the wish to protect the domestic workers against im-
migrants, and this is an emotional motive, deriving from deep-rooted fears 
and stereotypes. 
 The above-mentioned results indicate that the inclusion and participa-
tion of immigrants in the labour market causes at the very least an un-
easiness and a feeling of being threatened among the domestic population. 
Empirical data shows that the attitudes toward immigrants are closely 
connected with the economic conditions in the country. The latter dictate 
a higher or lower level of acceptance, desirability or tolerance of foreign 
workers. Public opinions often reflect trivial discussions of immigrants as a 
threat to the national economy, culture and state – factors related to nation-
al identity and the moral panic produced by politicians and reproduced by 
the media. The position in which, according to the general public opinion, 
an immigrant finds himself in Slovenia is therefore closest to that of a per-
mitted “labour market corrective”. Consequently, the status of such an im-
migrant is situationally dependent and completely open to both economic 
and cultural impulses, which continuously (re)define it.
 

Contemporary immigration: 
positioning Slovenia in global migration trends

The empirical research “Integration policies 2007” shows that public opin-
ion is in favour of segmented acceptance of migrants, both in the sense of 
their geographic or social-economic origin, and that the attitudes to inte-
gration policies are connected with such segmentation. The opinions of the 
Slovene public toward immigrants, based on their geographical origin, are 
in general negative, and this is particularly indicative of immigrants from 
the area of the former common state of Yugoslavia – the majority of immi-
grants in Slovenia. The negative attitudes to these immigrants, realistically 
seen as the only numerically significant group, reveal strong negative per-
ceptions about “a real threat”, while the negative perceptions of immigrants 
from poor and culturally different (non-European) countries are indicative 
of the proverbially introverted Slovene society towards cultural differences, 
and as such represent an “imaginary threat” to our cultural identity. 
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Graph 2: Attitudes towards regulating migration based on the immigrants’ geographical 
origin

Source: Integration policies, 2007
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Besides the geographical aspect, the respondents also considered the different 
social statuses marking groups of migrants as important (whether they be po-
litical status, ethnic features, or status variables like education, occupation etc.). 

Graph 3: Regulating migration based on the immigrants’ social status 

Source: Integration policies, 2007
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tive connotation for the respondents, and this changes only when it refers 
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to immigration of elites and ethnically/culturally “equals”8. The indicated 
dichotomy confirms the desirability of elites (the country needs them to 
ensure progress and social welfare), whereas unqualified workers are per-
ceived as a “necessary evil”. The combined answers in the graph illustrate 
the utilitarian logic of the public's opinions, deriving from a purposive-
rational principle: the public unequivocally states that we do need certain 
target groups of immigrants. Besides elites, the respondents supported the 
need for workers with a low education level (43% supported immigration 
at the present level). Those who are in favour of stimulating immigration (a 
total of 19%) are mainly young people between the ages of 18 and 28.
 The picture is quite different if we look at the groups which “do not work 
for us”, as shown in the top part of the graph. Slightly over half the respond-
ents feel that immigration of refugees should be restricted and nearly half 
is in favour of restricting immigration of asylum seekers. It appears that 
the choices of the respondents naturally follow government policies: these 
indeed reflect in the first place the national economic interest, while the 
promotion of human rights and liberties, based on international conven-
tions, is given much less attention. 
 The public's attitudes to positioning Slovenia in the globalised migration 
trends were complemented in the survey research with the public's perceptions 
of the characteristics of Slovenia’s immigration policies. Regulating migration 
is indeed significantly defined by both external and internal borders, where 
external selective mechanisms usually amount to restricting entry across the 
national or Schengen borders, while the internal borders are defined by mem-
bership or inclusion/exclusion in the sense of us vs. them or locals vs. foreigners. 
It is typical of both geographical and social borders that they correspond in 
the public's perceptions where immigrants are concerned: people do not like 
borders being crossed, and the question of how open the borders should be 
must be addressed selectively and conditionally. The graph below shows high 
support for these two types of statements, which are actually in conflict, but it 
seems that the respondents do not perceive them as contradictory. 

8 This attitude was present in three categories – highly qualified immigrants, entrepreneurs, and 
ethnic Slovenes. The survey data shows that over half the respondents (54%) support encourag-
ing immigration of highly qualified labour, while 25% consider that immigration should be kept 
at the present level. Similarly as with the previous question, most respondents (48%) think that 
Slovenia should stimulate immigration of foreign entrepreneurs who would invest in the Slovene 
economy. Compared to the other groups, the youngest respondents, from the age group 18-28, 
are more in favour of stimulating immigration of foreign entrepreneurs, who would invest in 
the Slovene economy, and less in favour of limiting their immigration (17%). Most respondents 
(47.5%) support immigration of ethnic Slovenes, while 35% think that their immigration should 
be kept at the present level. 
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Graph 4: Attitudes to immigration and integration policies 

Source: Integration policies, 2007

 The first feature is the majority support (64%) of respondents for the state-
ment that Slovenia should work towards an open, tolerant and multicultural 
society (less than 10% does not agree with it). Another feature is the high sup-
port (52%) of respondents for the statement that Slovenia should apply more 
restrictive immigration and asylum policies. 
 The basic discrepancy between self-proclaimed tolerance and restrictive 
regulation of migration is confirmed by other attitudes voiced by the respond-
ents. There is a majority support for the statements that migrants are visitors 
(foreigners, newcomers) in a society, and that for this reason they cannot enjoy 
the same rights as the “indigenous” population.  Migrants as “temporary new-
comers” do not meet the criterion of indigeneity in any way; this is specifically 
important as the concept is linked to granting (special) political rights. Even 
though the survey research did not directly use the term “indigeneity”, it seems 
to be impossible to avoid its popular interpretations. 
 Furthermore, the support for the statement that immigrants contribute to 
the formation of a multicultural environment and coexistence in the country is 
highly distributed across the groups, and one cannot expect public consensus 
in this matter. Support for (or opposition to) regulating migration at the exter-
nal Schengen borders in order to prevent illegal immigration, is expressed in 
a dichotomous way: the shares of supporters and opponents are nearly equal 
(38% of respondents do not agree that Slovenia should close its southern bor-
der with Croatia as tightly as possible, but 39% agree). An important signal 
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sent out by the public opinion is that there is no matter-of-fact approach to 
closing the European space to non-European people. The Schengen border is 
presented as the border between “Europe and the Balkans”, and as such it is 
an important mental marker of both inclusion of the common area of the EU, 
which has no internal borders, and of exclusion, defining the outside popula-
tion that requires permission to enter (visa, work permits). 
 The support for the above-mentioned, mutually contradictory statements 
seems to indicate that Slovenia has “properly” adopted the schizophrenic Euro-
pean attitude to migration, marked on the one hand by proclaimed support for a 
democratic, inclusive, tolerant, and multicultural society and, on the other hand, 
by the implementation of repressive and selective immigration policies, which 
may even be in contradiction with basic human rights. This is illustrated by the 
majority support for the statement that in their new social environment immi-
grants cannot claim the same rights as the inhabitants (Slovenes) who have “al-
ways” lived here. Such counter-positioning of “newcomers” versus “traditional 
inhabitants” clashes at least with the right to non-discriminatory treatment.

Integration policies: shifting social borders 

When immigrants are on their way to the target country and manage to 
take the hurdle of external selective mechanisms, they face another type of 
social border, which conditions their membership in the majority society. 
The inclusion of immigrants in society at the level of everyday life highly 
depends on the attitude of the majority population toward the immigrants. 

Table 1: Importance of the factors for successful inclusion of immigrants in Slovene society
Share of the answers “I think it is (very) 
important”

knowledge of the Slovene language 87.2 %

good education 75.3 %

employment 75.2 %

acquisition of Slovene citizenship 63.2 %

origin from a similar cultural environment 59.6 %

friends of Slovene nationality 46.2 %

options for political participation 36.9 %

marriage to a Slovene citizen 36.5 %

Catholic religion 26.0 %

Race (white) 7.6 %

Source: Integration policies, 2007
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 The respondents in our research identified knowledge of the language, 
an adequately high education, and employment as the most important fac-
tors for successful inclusion in the Slovene society, while the least impor-
tant factors are skin colour and religion. It thus seems that the public opin-
ion rejects racism and religious factors. The first factor should be relativized 
in a dominantly “white” environment, where xenophobia and nationalism, 
aimed at foreigners from nearby environments (former common state of 
Yugoslavia), have much deeper roots. 
 The question on the conditions for accepting immigrants was also asked 
in the comparative European sociological research ESS 2002/2003. Hafner-
Fink (2004: 69) established that three criteria were rated among most im-
portant in all 13 countries: a) accepting the way of living of the country; 
b) acquired knowledge and skills which the country needs; c) knowledge 
of the official language of the country. At the other end of the scale are 
three less important criteria an immigrant should meet: a) the fact that he/
she comes from a Christian environment; b) the fact that he/she is white-
skinned; c) the fact that he/she is well-off financially. The answers of the 
Slovene respondents were fully in line with this pattern. 
 The results show some typical differences between the “Eastern” and 
“Western” countries in the perceptions. The Eastern countries, for instance, 
identify networks of relatives as an important factor for successful inclu-
sion of immigrants. Another difference concerns the criteria referring to 
racial and religious discrimination. Again, there is a discrepancy between 
the eastern and western groups of countries: in the post-socialist countries 
the answers on acceptance of immigrants show that more importance is at-
tributed to the religious and racial factors than in the West-European coun-
tries (see more in Hafner-Fink 2004: 69−  70).  
 The two empirical researches - European Survey and Integration poli-
cies - show that the inclusion of immigrants in their new environment is 
conditioned upon clearly stated cultural and economic criteria; the “East-
ern model” seems to hold on to a combination of a basic cultural marker 
(language) and economic independence. This is also indicated in the results 
in the first section, where the respondents voiced high support for the state-
ment that immigrants are a burden on the welfare state. 
 In addition to the attitudes towards the inclusion of immigrants, the 
respondents also evaluated expected behaviour of the immigrants in new 
society. 
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Graph 5: Desirable behaviour of immigrants in Slovenia 

Source: Integration policies, 2007

 Most respondents are in favour of cultural adaptation, which is the 
conceptual background of the statement that immigrants should adopt the 
Slovene language and customs, but preserve their own language and cul-
ture. A significant indicator is that the respondents completely rejected a 
segregation strategy, by which immigrants should preserve their language 
and culture and live in separate, parallel social worlds. Little support was 
also given to an assimilation strategy and the notion of temporary “guest 
workers”, which equally entails “temporary assimilation”. 

Conclusions 

The issues of contemporary globalized migration could hardly be more 
complex: in almost every European society migration management is 
a conflictual issue, regardless of whether local, national or EU actors are 
involved. The sensitiveness of the issue and policies is connected with an 
ideological charge and new politicisation that emerged around the turn of 
the century, when migration turned from a classical economic issue into a 
paramount political issue. The disputes in both spheres – those of govern-
ment policies and public opinion – are fought out at three levels:  citizen-
ship, on which different opinions exist, as well as disputes about granting 
citizen rights to immigrants; culture, with (dis)agreement on policies of 
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multiculturalism, inclusion/exclusion of foreigners; and the welfare state’s 
functioning and distribution of social transfers across the population. 
 In the article we have discussed the images of immigration and immi-
grants through public opinion. In most cases this partial case of Slovenia 
confirms more general trends in Eastern Europe – as seen in European 
sociological research - and in some aspects worldwide. Conclusions from 
the empirical survey research are similar across the region, especially in 
Central and Eastern Europe; the general opinions about migration and the 
“attitudes” of the public toward immigrants are undoubtedly closely linked 
with the economic and social conditions in the country, and as such are 
also linked with greater or lesser acceptance, desirability and tolerance of 
immigrants. 
 This leads to questions on the expected trends in public opinion: will 
the public opinion be static and preserve mythicized notions on migration, 
will the processes of urbanisation and globalisation have a decisive influ-
ence, will diversified opinions prevail, as they have a more important point 
of reference in political affiliation or social class? Empirical results in our 
research pointed to three possible trends (see Zavratnik, Kralj, Simčič 2008; 
Kralj, 2008; Zavratnik 2011): the first would be the European-indigenous 
scenario, according to which the public’s opinions will be expectedly ra-
tional and in line with current European migration and asylum policies. 
Such opinions are strongly present in the survey; they represent typical 
“European values” about newcomers and their limited role in host society. 
The second trend may be called the multicultural scenario, according to 
which changes in opinions will occur, as well as greater openness to migra-
tion and cultural differences. The empirical data suggest that such opin-
ions are weakly expressed or only by a minority. The third trend would be 
the latent conflict scenario, which refers to a passive attitude or disregard 
of the public toward migration – both deriving from non-acceptance of 
immigrants. These described trends do not attempt to “cover” the whole 
spectrum of the public’s opinion responses, but they do reflect the domi-
nant images of immigrants and migration processes produced by the public 
opinion in today’s society. Let us conclude with the statement that public 
opinion research contributes highly relevant data for sociological explana-
tions of contemporary mobility processes and also gives a valuable tool for 
explaining changes in societies.  
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Imigrantų įvaizdžiai Slovėnijoje: visuomenės nuostatų
tyrimo įžvalgos

Simona Zavratnik
Liublianos universiteto Socialinių mokslų fakultetas, Liubliana, Slovėnija

S a n t r a u k a :  Straipsnyje analizuojamos Slovėnijos visuomenės nuostatos dėl migraci-
jos, imigrantų integracijos ir daugiakultūriškumo. Analizuojami 2007  m. mokslinio ty-
rimo „Migracija, integracija ir daugiakultūriškumas – empirinių duomenų rinkimas“ duo- 
menys. Viena iš straipsnyje plėtojamų temų yra visuomenės nuostatos dėl migracijos ir 
migrantų. Antroji straipsnyje plėtojama tema siekia kontekstualizuoti Slovėniją šiuolaikinės 
migracijos srautuose. Teigiama, kad visuomenės nuostatos atskleidžia tam tikrą skirtingą 
požiūrį į imigrantus, kurį formuoja geografinė migrantų kilmė ir socioekonominis kon-
tekstas. Duomenų analizė taip pat atskleidžia Slovėnijos visuomenės paramą tam tikriems 
prieštaringiems teiginiams: iš vienos pusės pritariama nuosaikesnei prieglobsčio ir migraci-
jos politikai, o iš kitos pusės manoma, kad Slovėnija turėtų tapti tolerantiška daugiakultūre 
visuomene. Trečioji straipsnyje plėtojama tema skirta integracijos politikai ir socialinių ribų 
tarp imigrantų ir dominuojačios visuomenės konstravimui. Respondentai vardijo šiuos 
veiksnius kaip svarbiausius sėkmingai imigrantų integracijai į Slovėnijos visuomenę: kalbos 
žinios, adekvatus išsilavinimas ir įdarbinimas. 

Pa G r I n D I n I a I  Ž O D Ž I a I :  MIGRACIJA, INTEGRACIJA, VISUOMENĖS NUOSTATOS. 
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PRIEDAS 
Visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių 
etninių grupių ir į Lietuvą atvykstančių imigrantų 
atžvilgiu 2012 m.1

Priede pristatomi Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų 
instituto (LSTC, ETI) užsakymu atliktos visuomenės nuostatų apklausos 
2012 m. rezultatai. Apklausa atlikta įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos 
finansuotą mokslo tyrimų projektą „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų 
ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“. Projekto tikslas – 
konceptualizuoti etninius procesus, vykstančius po Lietuvos įstojimo į 
Europos Sąjungą, t. y. ištirti ir palyginti naujųjų imigrantų (rusų, baltaru-
sių ir ukrainiečių, šių valstybių piliečių, atvykusių į Lietuvą po 2004 m.) 
ir Lietuvos etninių mažumų (rusų, baltarusių, ukrainiečių) integracijos 
procesus. Toliau tekste pagrindinis dėmesys skiriamas visuomenės nuosta-
toms ir jų kaitai šių grupių atžvilgiu.
 Reprezentatyvią gyventojų nuostatų apklausą ETI užsakymu 2012 m. 
kovo 26–balandžio 3 d. atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu ap-
klausti 1000 15–74 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Res-
pondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu. Apklausos 
rezultatų paklaida neviršija 3,1 proc.
 Lyginant 2010–2012 m. ETI tyrimų duomenis, remiamasi šiomis ap-
klausomis: 

• 2010 m. liepos 15 d.–rugpjūčio 2 d. reprezentatyvia apklausa, kurią 
ETI užsakymu atliko UAB ,,RAIT“. Tyrimo metu apklausti 1008 15–74 
metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Respondentai apklausti savo 
namuose tiesioginio interviu būdu. Respondentams atrinkti taikyta dau-
giapakopė stratifikuota tikimybinė atranka. Apklausos rezultatų paklaida 
neviršija 3 proc.
• 2011 m.spalio 20–30 d. reprezentatyvia apklausa, kurią ETI užsa-
kymu atliko UAB ,,Baltijos tyrimai“. Apklausti 1009 15–74 metų amžiaus 
nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Respondentai apklausti savo namuose 
tiesioginio interviu būdu. Respondentams atrinkti taikyta daugiapakopė 
stratifikuota tikimybinė atranka. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 

1 Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011). 
 This research was funded by a grant (No.MIP-029/2011) from the Research Council of 

Lithuania.
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v i su om E n ė s  n u o s tat o s  l i E t u voj E  g y v E na nč i ų  E t n i n i ų  g ru pi ų  i r  į  l i E t u vą  at v y k s ta nč i ų 
i m ig r a n t ų  at ž v i l g i u  2 0 1 2  m .

3,5 proc. 

Visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių etninių grupių 
(rusų, baltarusių, ukrainiečių) atžvilgiu 2012 m.

2012 m. kovo 26–balandžio 3 d. atliktu tyrimu siekta ištirti gyventojų 
nuomonę apie Lietuvoje gyvenančias etnines, imigrantų grupes ir kitų į 
Lietuvą atvykstančių užsieniečių grupes bei nustatyti socialinę distanciją 
šių grupių atžvilgiu. Respondentams buvo pateiktas 31 įvairių socialinių 
grupių žmonių sąrašas, apimantis negalios, etninės kilmės, rasės, tikėjimo, 
kalbines grupes ir skirtingo socialinio statuso grupes. Socialinė distancija 
buvo matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vieno-
je darbovietėje ir būsto nuomos atžvilgiu. 
 2012 m.visuomenės nuostatų tyrimo duomenimis, tokios etninės 
grupės kaip rusai, baltarusiai ir ukrainiečiai, kartu su aukštesnės socialinės 
padėties asmenimis, tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo 
atstovais, kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis bei asmenimis su fizine 
negalia, Lietuvos gyventojų vertinamos palankiausiai kaimynystės atžvil-
giu. Kaimynystėje su ukrainiečiais nenorėtų gyventi tik 4,3 proc. apklaus-
tųjų, su rusais 5,1 proc. ir su baltarusiais 5,4 proc. respondentų (žr. 2 pav.). 
 Panašios tendencijos atsispindi ir atsakymuose į klausimą apie etnines 
grupes, su kuriomis Lietuvos gyventojai nenorėtų dirbti vienoje darbovietė-
je. Didžiausias procentas respondentų vienoje darbovietėje norėtų dirbti su 
tokių etninių grupių atstovais kaip rusai, baltarusiai ir ukrainiečiai (atitinka-
mai tik 3,9 proc., 3,4 proc. ir 2,7 proc. nurodė, kad nenorėtų dirbti vienoje 
darbovietėje su šių etninių grupių atstovais). Panašus procentas responden-
tų norėtų dirbti kartu ir su kai kuriomis kitomis grupėmis, tokiomis kaip 
aukštesnės socialinės padėties asmenys, tradicinių krikščioniškos kilmės 
krypčių tikėjimo atstovai ir kita gimtąja kalba kalbantys asmenys (žr. 3 pav.).
 Taip pat tyrime dalyvavusių Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kaip 
per pastaruosius penkerius metus pasikeitė jų požiūris į Lietuvoje gyve-
nančias tam tikras socialines grupes. Atsakymai į šį klausimą patvirtina 
įsitvirtinusią nemėgstamų socialinių grupių hierarchiją (žr. 2 ir 3 pav.). Per 
pastaruosius penkerius metus Lietuvos gyventojų požiūris apie tradicines 
Lietuvoje gyvenančias etnines grupes (rusus, ukrainiečius ir baltarusius), 
lyginant su kitomis etninėmis, religinėmis grupėmis (pvz., romais, musul-
monais, čečėnais ir kt.), pasikeitė labiausiai. Pavyzdžiui, per pastaruosius 
penkerius metus požiūris greičiau pagerėjo arba labai pagerėjo apie ukrai-
niečius (44 proc.), baltarusius (43,5 proc.) ir rusus (45,3 proc.). Kita vertus, 
reikia pažymėti, kad nežinančiųjų arba neatsakiusiųjų procentas taip pat 
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didelis. Apie požiūrį į ukrainiečių grupę neatsakė arba nežinojo, ką atsaky-
ti, 44, 3 proc. Lietuvos gyventojų, apie baltarusius 40,2 proc. ir apie rusus 
35,4 proc. (žr. 1 pav.). 
 Remiantis 2012 m. kovo 26–balandžio 3 d. atlikto tyrimo duomenimis, 
Lietuvos gyventojai visiškai sutinka arba labiau sutinka negu nesutinka 
(64, 9 proc.) su teiginiu, kad tautinių mažumų atstovai turėtų galimy-
bę skaityti laikraščius ir žurnalus gimtąja kalba (pvz., rusų, baltarusių), 
daugiau negu pusė (56, 2 proc.) visiškai sutinka arba labiau sutinka negu 
nesutinka, kad vaikai, kilę iš tautinių mažumų šeimų (pvz., rusų, balta-
rusių) turėtų galimybę mokykloje mokytis gimtąja kalba. Kita vertus, 
nuomonės pasiskirsto apylygiai, kai kalbama apie teiginį, jog tautinės 
mažumos turėtų savo tautybės atstovus Seime: su šiuo teiginiu visiškai 
sutinka arba labiau sutinka negu nesutinka 7,6 proc. Lietuvos gyventojų, o 
visiškai nesutinka arba labiau nesutinka negu sutinka 39,3 proc. apklaus-
tųjų, atsakymo nenurodė 13,1 proc. apklaustųjų (žr. 4 pav.).
 Taip pat Lietuvos gyventojai visiškai sutinka arba labiau sutinka negu 
nesutinka su nuomone, kad tautinių mažumų atstovai Visagine (pvz., 
rusai, baltarusiai ir ukrainiečiai) turi mokėti lietuvių kalbą (87,4 proc.), 
69,7 proc. visiškai sutinka arba labiau sutinka negu nesutinka su nuomo-
ne, kad tautinių mažumų atstovai Visagine turėtų galimybę kalbėti gimtąja 
kalba kasdieniniame gyvenime ir 61,1 proc. apklaustųjų visiškai sutinka 
arba labiau sutinka negu nesutinka su nuomone, kad valstybė turėtų rū-
pintis Visagine gyvenančių tautinių mažumų įdarbinimu po Ignalinos AE 
uždarymo (žr. 5 pav.).

Visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių ir į Lietuvą 
atvykstančių imigrantų atžvilgiu 2012 m.

2010 m. 48,7 proc. respondentų nesutiko (arba greičiau nesutiko nei 
sutiko), kad Lietuvoje gyvenantys ir į Lietuvą atvykstantys imigrantai pra-
turtina šalies kultūrinį gyvenimą, o 2012 m. ši respondentų dalis šiek tiek 
sumažėjo ir sudarė 44,7 proc. respondentų (žr. 6 pav.). Tiek 2010 m., tiek 
2011 ir 2012 m. visuomenės apklausų rezultatai rodo, kad absoliuti dau-
guma respondentų mano, jog dauguma į Lietuvą atvykstančių ir Lietuvoje 
gyvenančių imigrantų atvyksta su tikslu dirbti (žr. 7 pav.).
 2012 m., lyginant su 2010 ir 2011 m. apklausų rezultatais, šiek tiek 
išaugo respondentų procentas, kurie nesutiko su teiginiu, kad į Lietuvą 
atvykstantys imigrantai yra naudingi Lietuvos ekonomikai. 2010 m. šie 
respondentai sudarė 48,9 proc., 2011 m. – 44,6 proc., 2012 m. – 49,7 proc. 
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(žr. 8 pav.). Išlieka tendencija, kad didžiausias procentas respondentų 
mano, jog daugumą į Lietuvą atvykstančių ir čia gyvenančių imigran-
tų išlaiko Lietuvos mokesčių mokėtojai. 2010 m. šiam teiginiui pritarė 
57,5 proc. respondentų, 2011 m. – 54,4 proc., 2012 m. – 60,8 proc. (žr.  9 
pav.).
 2012 m. daugiausia respondentų pritarė, kad imigrantai į Lietuvą at-
vyktų gyventi ir dirbti iš Ukrainos (57,9 proc.), Baltarusijos (57 proc.), Ru-
sijos (53,7 proc.) (žr. 10 pav.). Didžioji dauguma respondentų (70,6 proc.) 
teigė, kad Lietuvos Vyriausybė turi leisti atvažiuoti žmonėms iš mažiau 
išsivysčiusių šalių tik tuo atveju, jei jiems Lietuvoje yra darbo. 60 proc. res-
pondentų manė, kad reikia griežtai riboti imigrantų skaičių (žr. 11 pav.).
 2012 m. didžioji dalis respondentų manė, kad Lietuvoje gyvenantiems 
imigrantams kyla sunkumų dėl lietuvių kalbos nemokėjimo (83,5 proc.), 
sunkumų ieškant darbo (78,6 proc.), vaikų švietimo srityje (64,4 proc.), 
sveikatos priežiūros srityje (60,2 proc.), siekiant išsinuomoti būstą 
(58,1 proc.) ir kt. (žr. 12 pav.). 2010 m. 59,8 proc. respondentų nesutiko 
(greičiau nesutiko nei sutiko), kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio 
Lietuvoje gyvenančių ir atvykstančių imigrantų integracijai, o 2012 m. 
tokių respondentų yra 42,2 proc. (žr. 13 pav.). 2012 m. dauguma res-
pondentų pritarė tokioms Lietuvoje gyvenančių ir į Lietuvą atvykstančių 
imigrantų integracijos priemonėms: lietuvių kalbos kursų organizavimui 
(75,7 proc.), vaikų švietimo organizavimui (75,6 proc.), pagalbai tvarkant 
dokumentus (59,3 proc.), kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimui 
(55 proc.) (žr. 14 pav.).
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1 pav. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė Jūsų požiūris į šias Lietuvoje gyvenančias 
grupes? (proc.) 2012 m. 
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2 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių Jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje?
(proc.) 2012 m.
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Labai pablogėjo, greičiau pablogėjo Greičiau pagerėjo, labai pagerėjo Nežino/ Neatsakė

3 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių nenorėtumėte dirbti vienoje darbo-
vietėje? (proc.) 2012 m.
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4 pav. Pasakykite, ar Jūs visiškai sutinkate, greičiau sutinkate, greičiau nesutinkate ar visiš-
kai nesutinkate su kiekvienu iš šių teiginių? (proc.) 2012 m. 

5 pav. Pasakykite, ar Jūs visiškai sutinkate, greičiau sutinkate, greičiau nesutinkate ar visiš-
kai nesutinkate su kiekvienu iš šių teiginių? (proc.) 2012 m. 
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6 pav. Lietuvoje gyvenantys/į Lietuvą atvykstantys imigrantai praturtina šalies kultūrinį 
gyvenimą. (proc.) 2010–2012 m. 

7 pav. Dauguma į Lietuvą atvykstančių/Lietuvoje gyvenančių imigrantų atvyksta su tikslu 
dirbti. (proc.)  2010–2012 m. 
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8 pav. Į Lietuvą atvykstantys imigrantai yra naudingi Lietuvos ekonomikai. (proc.) 
2010–2012 m. 

9 pav. Daugumą į Lietuvą atvykstančių/čia gyvenančių imigrantų išlaiko Lietuvos mokes-
čių mokėtojai. (proc.) 2010–2012 m. 
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10 pav. Ar Jūs pritariate, ar nepritariate, kad imigrantai į Lietuvą atvyktų gyventi ir dirbti iš 
šalių, kurias Jums perskaitysiu?  (proc.) 2010–2012 m. 

11 pav. Kaip Jūs manote, kokius sprendimus turėtų priimti Lietuvos Vyriausybė dėl į Lietu-
vą atvykstančių imigrantų iš mažiau išsivysčiusių šalių? (proc.) 2010–2012 m.
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v i su om E n ė s  n u o s tat o s  l i E t u voj E  g y v E na nč i ų  E t n i n i ų  g ru pi ų  i r  į  l i E t u vą  at v y k s ta nč i ų 
i m ig r a n t ų  at ž v i l g i u  2 0 1 2  m .

12 pav. Kartais Lietuvoje gyvenantiems imigrantams iškyla įvairių sudėtingų situacijų. Pa-
sakykite, sutinkate ar nesutinkate, kad imigrantams kyla ypatingų sunkumų šiose srityse, 
kurias Jums perskaitysiu? (proc.) 2010–2012 m. 

13 pav. Valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio Lietuvoje gyvenančių/atvykstančių imigran-
tų integracijai.  (proc.) 2010–2012 m.
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14 pav. Pritartumėte ar nepritartumėte tokioms integracijos priemonėms, kurios būtų taiko-
mos Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą atvykstantiems imigrantams? (proc.) 2010–2012 m.
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  Etniškumo studijos  – Lietuvoje leidžiamas tęstinis recenzuojamas moks-
linis leidinys, skirtas etniškumo problematikai ir tyrimo metodologijai. Nuo 
2003 m. leidžiamame leidinyje nuosekliai analizuojami teoriniai nacionalizmo, 
etniškumo ir tarpetninių santykių bei jų tyrimų aspektai, pateikiamos aktua-
lios konkretaus laikotarpio realijų mokslinės interpretacijos. Šio numerio teks-
tuose įvairiais aspektais yra analizuojama etninių grupių – etninių mažumų ir 
naujųjų imigrantų – situacija priimančiose visuomenėse (dauguma tekstų skirti 
Lietuvos, vienas straipsnis – Slovėnijos situacijos analizei), atskleidžiamas etni-
nių mažumų, naujųjų imigrantų grupių integracijos procesų kompleksiškumas. 
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