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Šis leidinys parengtas pagal konferencijos „Emigracija iš Lietuvos: pa-

dėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“, vykusios Lietuvos Respubli-

kos Seimo rūmuose 2006 m. kovo 17 d., stenogramos medžiagą.

Konferencijoje dalyvavo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, 

Seimo nariai, Vyriausybės, teisinės, akademinės ir pilietinės visuomenės 

atstovai.

Konferenciją rengė ir ją vedė Seimo narė Laima Mogenienė.
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Laima mogenienĖ,  
Lietuvos Respublikos Seimas

Mieli susirinkusieji! Žmogaus teisių komitetas 
ir aš pati asmeniškai organizavome šį renginį, nes 
žinome didžiulį žmonių susirūpinimą, jų nuomonę, 
kad ši problema Lietuvoje reikalauja visų dėmesio 
ir neatidėliotinų sprendimų.

Esu labai dėkinga savo kolegoms Seimo na-
riams, kurie, nepaisydami to, ar yra iš pozicijos, 
ar iš opozicijos, vienokio komiteto ar kitokio, labai 
palaikė siekį surengti Seime išsamią diskusiją, pa-
kviesti labai daug visuomenės atstovų, akademinės 
visuomenės atstovų, žmonių iš institucijų, kurios 
dirba šioje srityje. Mes bandysime šiandien rasti 
konsensusą, sutarimą, nes šiuo metu visuomenės 
nuomonių apie emigraciją labai platus spektras. 
Yra nuomonių, kad tai Lietuvos gerovė, kad tai 
Lietuvos išsigelbėjimas, kad tai yra džiaugsmas, 
nes mes galime už dyką išsiųsti savo žmones į kitą 
šalį, kur jie užsidirbs, gaus žinių, patyrimo, grįš į 
Lietuvą ir kurs čia geresnį gyvenimą. Kitos nuomo-
nės, kad tai didžiulė mūsų mažos šalies, mūsų ma-
žos tautos tragedija. Tie žmonės, kurie sako, kad 
lietuvių tauta yra didžioji vertybė, kad ji turi būti 
išlaikyta, labai skaudžiai išgyvena šiuos didžiulius, 
didžiausius Europoje, emigracijos mastus.

arkivyskupas sigitas tamKeviČius,
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas
(sveikinimas, perskaitytas L. Mogenienės)

Gerbiami konferencijos organizatoriai, dalyviai 
ir svečiai, sveikinu Jus visus, susirinkusius aptarti 
vieną iš pačių didžiausių Lietuvos bėdų – per didelę 
emigraciją. Laisvame pasaulyje savaime supranta-
mas žmonių judėjimas, tačiau peržengęs tam tikrą 
ribą jis pasidaro pavojingas.

Nesunku suprasti žmonių norą daugiau uždirbti 
ir geriau gyventi, tačiau šis noras negali būti abso-
liutus. Valstybė privalo sukurti sąlygas, kad žmo-

nės čia, savo namuose, galėtų gerai uždirbti ir gerai 
gyventi.

Tačiau niekada Lietuva nepasieks tokios gero-
vės, kokia ji yra seniai aukštą pragyvenimo lygį 
pasiekusiose šalyse. Esu įsitikinęs, mąstant suma-
žinti emigraciją, reikia ugdyti žmones, mylinčius 
savo Tėvynę ir tuomet, kai joje uždirbama kukliau 
negu kituose kraštuose. Ugdant meilę Tėvynei, per 
maža kalbėti apie jos garbingą praeitį, reikia kovoti 
už teisingumą ir pagarbą net pačiam silpniausiam 
žmogui.

Linkiu sėkmės ir pozityvių sprendimų.

ARTŪRAS PAULAUSKAS,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

Mielieji kolegos Seimo nariai, garbūs moksli-
ninkai, ponios ir ponai! Malonu jus visus matyti ir 
sveikinti susirinkusius Konstitucijos salėje į kon-
ferenciją „Emigracija iš Lietuvos: padėtis, proble-
mos, galimi sprendimo būdai“. Visi žinome, kad 
šios konferencijos tema nūdien Lietuvai tampa itin 
svarbi. Daug kas yra atkreipęs dėmesį, kad šie me-
tai Lietuvai ypatingi.

Pasirengimas įvesti eurą, ruošimasis efektyviai 
panaudoti Europos Sąjungos fondų lėšas, tolesnis 
mokymasis gyventi ir dirbti naujomis sąlygomis, 
efektyviai ginti savo interesus Europos Sąjungoje 
ir NATO – tai mūsų laukiantys ne vienų metų iš-
šūkiai. Tačiau per visus šiuos šiandienos gyvenimo 
klausimus neturėtų pasimiršti viena visai Lietuvai 
ir lietuvių tautai svarbi problema – naujoji lietuvių 
emigracija. Pastaruoju metu lankiausi daugelyje 
šalių ir susitikau su tų valstybių lietuvių bendruo-
menėmis. Kalbėjau su tose šalyse gyvenančiais 
lietuviais, o jų ten yra tikrai nemažai. Vien per 
praėjusius metus Lietuvą paliko beveik 16 tūkst. 
gyventojų, o skaičiuojant, kiek per visos nepriklau-
somybės metus, šis skaičius dar įspūdingesnis – 	
daugiau kaip 300 tūkstančių. Pagrindinė to prie-
žastis yra seniai žinoma – žmogus ieško, kur geriau. 
Važiuoja ten, kur didesni atlyginimai, kur viliasi 

Konferencijos atidarymas
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užsidirbti daugiau ir užsitikrinti sau, savo šeimai, 
savo vaikams geresnę ateitį. Nemažai jų grįžta, bet 
daugybė lieka ten, kur išvažiavo. Akivaizdu, kad 
sustabdyti šį procesą šiurkščiomis administracinė-
mis priemonėmis tiesiog uždraudžiant bet kokią 
migraciją yra neįmanoma. Įmanomas tik komplek-
sinis, visas visuomenės gyvenimo sritis apimantis 
sprendimas.

Galėčiau užduoti tokį retorinį klausimą: ar iš-
ties Lietuvoje taip blogai, kad reikėtų iš čia bėgti? 
Manau, kad dauguma mūsų į šį klausimą viena-
reikšmiškai atsakytų – ne. Juk pagaliau ir tarptau-
tinių institucijų atliktos studijos rodo, kad Lietuvo-
je vyksta itin spartus ekonominis augimas, verslo 
sąlygos geresnės nei daugumos mūsų kaimynų, 
kasdien didėja aukštos kvalifikacijos specialistų 
poreikis. Tai kodėl emigracijos srautai nemažėja? 
Neįmanoma paprastai atsakyti į šį klausimą, ma-
nau, kad ir dauguma šios konferencijos pranešimų 
bus skirta atsakymams į šį klausimą ieškoti. Mano 
nuomone, pagrindinė priežastis, matyt, yra ta, kad 
dažnai jauniems žmonėms tiesiog trūksta informa-
cijos, iniciatyvumo patiems ko nors imtis, dėl ko 
nors stengtis, susikurti geresnį gyvenimą čia, savo 
tėvynėje.

Norint tai pakeisti, nepakaks vienokios ar kito-
kios strategijos ar Vyriausybės patvirtintos progra-
mos. Norėdami tai pakeisti, mes visi kartu turime 
sutelkti jėgas šiam tikslui. Tik tada, kai Lietuvos 
žmonės, o pirmiausia jaunimas, patikės, kad išties 
Lietuvoje galimybės susikurti sau ateitį yra geres-
nės nei kur kitur, tada mes galėsime džiaugtis iš-
sprendę emigracijos problemą.

Ne kartą susitikimuose aš girdėjau motyvus, 
verčiančius išvažiuoti, ne tik ekonominius, bet ir 
asmeninius, psichologinius. Išvyko draugai, noriu 
pasižiūrėti, kaip svetur gyvena, noriu naujo paty-
rimo, taigi ne tik ekonominės, bent jau šiuo metu, 
priežastys verčia žmones išvažiuoti. Kita vertus, 
mes negalime užmiršti ir išbraukti iš balanso tų, 
kurie jau išvažiavo. Per susitikimus su užsienio 
lietuvių bendruomenėmis visada buvo reiškiamas 
didelis susidomėjimas tautiškumu, ryšių su Lietuva 
išlaikymu ir puoselėjimu. Kad lietuviai užsienyje 
nepamirštų savo lietuviškų šaknų, raginčiau Vy-
riausybę skirti didesnį dėmesį išeivių vaikų švieti-
mo ir lavinimo programoms, pradedant vadovėliais 
ir baigiant specialiomis švietimo programomis, ku-
rias baigus būtų suteikiama galimybė gauti atitin-
kamus pažymėjimus, galiojančius ir Lietuvoje. Ra-
ginčiau universitetų bendruomenę sudaryti sąlygas 

aukštosiose mokyklose mokytis pagal nuotolinio 
mokymo programas, kurių dabar pasigendama. 
Raginčiau Bažnyčią nepamiršti, kad lietuviškų pa-
maldų laukiama ne tik Lietuvoje. Raginčiau Lie-
tuvos nacionalinę televiziją rasti būdų retransliuoti 
kultūros, istorijos, meno, ekonomikos, pramogines 
lietuviškas laidas visur, kur gyvena lietuviai.

Išlaikę tautiškumą, išlaikę ryšį su savo tauta ir 
valstybe, išsaugoję pilietybę, lietuviai, aš tikrai ti-
kiu, grįš, nors tokia perspektyva mes ir patys da-
bar dar sunkiai galime patikėti. Bet pažvelkime į 
Airijos pavyzdį. Į Airiją dabar grįžta airiai iš viso 
pasaulio, nors prieš kelis dešimtmečius ieškodami, 
kur geriau, ją buvo palikę. Grįžta su savo patirtimi, 
sukauptu finansiniu, intelektualiniu kapitalu.

Mums, Lietuvos valstybei, užsienio lietuviai yra 
itin svarbūs ir dar vienu aspektu. Jie pažįsta šalis, 
kuriose gyvena, kaip niekas kitas yra įsilieję į vi-
suomenę, jaučiasi jos dalimi, supranta, kuo ta vi-
suomenė gyvena ir dėl ko išgyvena. Jie jau tampa 
savotiškais ekspertais ir gali mums padėti savo ži-
niomis spręsti įvairius, dažnai jautrius dvišalių san-
tykių klausimus. Išeiviją būtina įtraukti į lietuvišką 
veiklą, būtina padėti jiems puoselėti lietuvybę, nes 
kitu atveju emigrantų laukia nutautėjimas ir asimi-
liacija. Mano nuomone, Lietuvoje turėtų būti tik 
išeivijos ir emigracijos klausimams kuruoti skirta 
institucija. Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų 
klausimai turėtų būti palikti kitai institucijai. Šie 
abu klausimai turi būti sprendžiami kompleksiškai. 
Mūsų, lietuvių, nėra daug ir Lietuva irgi nėra labai 
didelė valstybė. Bet dirbdami kartu – ir tie, kurie 
esame Lietuvoje, ir tie, kurie išvažiavo, dėdami 
visas pastangas, mes būsime stiprūs. Mes galime 
daug nuveikti. Gero darbo, konstruktyvių diskusi-
jų ieškant atsakymų į labai nelengvus klausimus.

ALGIRDAS PALECKIS,
Lietuvos Respublikos Seimas

Mielieji likeiviai! Būtent taip nutariau kreiptis 
šiandien į jus, nes jūs likote, mes likome. Jeigu išei-
viai yra tie, kurie išėjo, tai mes esame likeiviai – 	
tie, kurie liko. Tokia yra, deja, kol kas situacija Lie-
tuvoje, kad daug žmonių išvažiuoja, daug išeina. 
Apie tai, tikiuosi, šiandien daug kalbėsime.

Pirmiausia noriu labai padėkoti L.Mogenienei 
už tikrai gražią iniciatyvą. Ėmė Seimo narė ir or-
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ganizavo šią konferenciją, mes keli padėjome. Tai 
yra labai gražu, labai dėkui Tau, Laima. Daug kal-
bama, daug gražių ir įvairių žodžių vartojama kal-
bant apie emigraciją, kad ir nukraujuoja Lietuva, 
išsivaikščioja, emigracijos upės ir panašiai. Gerai, 
kad ši konferencija vyksta. Ji paaštrins dėmesį šiam 
frontui, kuriame mes kasmet netenkame apytikriai 
10–15 tūkst. žmonių. Be abejo, dalis jų grįš, bet ta 
netektis vis tiek yra.

Malonu, kad šios konferencijos prieigose ir pas-
kui, aš turiu omeny laiko tėkmę, pavyko suremti 
pečius ir pozicijai, ir opozicijai. Gerai, kad dėl es-
minių dalykų mes galime susivienyti. Džiugu, kad 
labai daug iškilių žmonių yra šiandien čia. Labai 
dėkojame, kad atėjote, kad esate neabejingi. Taip 
pat norėčiau padėkoti ir Antanui Petrauskui, ku-
ris, kaip Tautinių mažumų ir išeivijos departamen-
to direktorius, daug metų sąžiningai ir gerai dirba 
šį darbą. Manau, šiandien jis turės progos kalbėti, 
ir mes visi, man atrodo, galime suremti pečius ir 
padėti dirbti šį darbą.

Kas galėtų būti tas inkaras, kuris galėtų sustab-
dyti tuos, kurie dar neišvažiavo? Tuo inkaru, aš 
manau (nebūčiau socialdemokratas, jeigu nepasa-
kyčiau), galėtų būti didesnis socialinis teisingumas 
mūsų Lietuvoje. Tai yra viena didžiausių priežas-
čių, tam tikras jo trūkumas, kad vis daugiau žmo-
nių išvažiuoja.

Taip pat norėtųsi, kad ne tik daugiau lietuvių 
būtų Europos Sąjungoje, bet ir kad Lietuvoje būtų 
daugiau Europos Sąjungos. Ir čia turime darbuotis 
visi. Kaip pasakė viena žinoma visuomenės veikėja, 
nors ir rengiama dabar, ir teisingai, kad rengiama, 
ilgalaikė valstybės strategija dėl išeivijos, bet padai 
jau svyla, todėl kai kuriuos dalykus reikia daryti 
skubiai. Televizijos palydovinio kanalo įsigijimas, 
apie kurį jau dabar kalbama, manau, irgi būtų la-
bai svarbus žingsnis.

Baigdamas noriu pasakyti, kad labai tikiuosi, 
kad ši konferencija bus ne tik ilgų kalbų, bet ir min-
čių lietaus konferencija. Bus išsakyta daug pasiū-
lymų. Mes visi fiksuosime šiuos pasiūlymus, labai 
tikiuosi, kad Laimos padedami rudenį surengsime 
kitą panašią konferenciją, kuri mums padės fiksuo-
ti pažangą, atsiradusią po mūsų šiandieninio susi-
tiko. Mūsų darbų, mūsų įsipareigojimų pažangą.

Petras auŠtreviČius,
Lietuvos Respublikos Seimas

Gerbiamasis Pirmininke, kolegos, ponios ir po-
nai, mielieji dalyviai! Matyt, nebūtų per drąsu pasa-
kyti, jog iš tiesų emigracija yra nacionalinės svarbos 
klausimas. Jis negali būti svarstomas pripuolamai, 
tik tuomet, kai randame tam laiko, nes emigracija – 	
procesas, jau dabar darantis įtaką visos valstybės, 
visos tautos raidai. Tauta yra nedaloma, ir negalime 
jos skirstyti geografiškai. Tai turi būti pabrėžta Lie-
tuvos Konstitucijoje ir tai turi būti mūsų visų kasdie-
nės politikos išraiška. Taip pat nesutinku su kons-
tatavimu, kad emigracija yra vienprasmė problema. 
Galbūt, jeigu ją vertintume kaip pasekmę, jeigu tai 
matytume tik kaip rezultatą, kuris mus užgriūva 
mums nežinant, nedarant įtakos tam procesui.

Ponios ir ponai, kalbame ne apie nelegalią mi-
graciją, bet apie legalią. Apie mūsų šalies piliečių 
teisę laisvai judėti ir dirbti mus priimančių vals-
tybių darbo rinkoje, kurios tiek siekėme. Tačiau 
ekonominis aspektas yra tik vienas mums rūpimų 
klausimų. Be to, yra ir daugybė kitų šį procesą le-
miančių veiksnių.

Kaip mes patys lemiame emigracijos procesą? 
Ar tik jį fiksuojame statistiškai ir kiekvienų metų 
pabaigoje linktelime galva, kad dar 15 tūkst. ar 20 
tūkst. išvažiavo, ar bandome kaip nors daryti įtaką 
tam procesui? Aš siūlau kalbant apie emigraciją 
pirmiausia atsisakyti kai kurių mitų.

Pirma, kad tai yra tik dabarties fenomenas. Ne-
tiesa. Lietuvių tauta emigravo per amžius, ir kai 
politinė bei ekonominė padėtis krašte tapdavo 
įtemptesnė, emigracija iš karto išaugdavo. Galbūt 
dabar turime kalbėti apie emigracijos gripą, kuris 
apėmė Lietuvą? Tai specifinis XXI amžiaus feno-
menas, tačiau venkime šiuo metu paplitusio šio 
reiškinio įvaizdžio.

Antra, nesutikčiau, kad į emigraciją turėtų būti 
žvelgiama kaip į trumpalaikį fenomeną, kurį kai kas 
siūlo spręsti vien tik ekonominėmis priemonėmis. 
Netikiu, kad emigracija vyksta vien tik dėl ekono-
minių priežasčių. Bendra mūsų šalies visuomenės 
būklė ir bendras politinis-pilietinis nusivylimas ša-
lyje, mano manymu, yra toks pat svarbus veiksnys 
kaip ir ekonominis, kurio irgi nesumenkinu.

Taigi aš atsisakyčiau ekonomizavimo svarstant 
emigracijos procesus Lietuvoje.

Ir trečias mitas, kuris, deja, iki šios dienos yra 
paplitęs ir įsitvirtinęs, yra tas, kad emigracija – 	
savaime susireguliuojantis procesas ir kad mums 
nereikia jokių institucijų, veikiančių šioje srityje – 	
neva pakaks Statistikos departamento informaci-
jos ir mes jau viską žinosime.
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Ponios ir ponai, sutinku, kad Vyriausybei emi-
gracija yra pirmiausia su darbo jėgos rinka susijęs 
klausimas. Politinės partijos Lietuvoje negali ver-
tinti šio veiksnio būtent taip. Tai yra ir mūsų pilie-
čių reikalas, mūsų tautos nedalomumo, vientisumo 
ir jos išlikimo XXI ir tolesniuose amžiuose reika-
las. Todėl pažvelgus į politinių partijų veiklą šioje 
srityje tenka konstatuoti, kad šiuo metu žengiami 
tik pirmieji žingsniai.

Priminsiu, jog Lietuvos liberalų sąjūdis savo 
steigiamajame suvažiavime vasario 25 dieną priė-
mė rezoliuciją dėl Lietuvos išeivijos ir emigracijos. 
Tai yra viena iš pagrindinių mums rūpimų temų, 
klausimas, prie kurio dirbome, dirbame ir dėsime 
visas pastangas, kad šis procesas, šis klausimas 
niekada neišnyktų iš Lietuvos politinės darbotvar-
kės. Lietuvos liberalų sąjūdis emigracijai paskyręs 
reikšmingą vietą savo programoje. Todėl kviečia-
me visas jaučiančias atsakomybę už šalies ateitį po-
litines jėgas atkreipti dėmesį į šį reiškinį bei veikti 
kartu sprendžiant problemas, kurių čia apstu.

Pabrėžiu – į emigraciją reikalingas platesnis po-
žiūris, kuriam atsirasti dažnai trukdo paprasčiau-

sias tingumas, kuriam būtini neatidėliotini prakti-
niai veiksmai.

Taigi šiandien kalbame apie aktualius klausi-
mus, apimančius mūsų šalies dabartį ir ateitį. Kvie-
čiu visus rimtai diskutuoti, ir tikiuosi, ši diskusija 
nebus paskutinė.

Gruodžio 15 dieną kreipiausi į parlamentą, siū-
lydamas čia, Seime, sudaryti emigracijos reikalų 
komisiją. Man nesuprantama, kodėl Seimas, tu-
rėdamas Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisiją, 
Jaunimo ir sporto komisiją, rengdamas konferen-
cijas ir svarstydamas emigracijos klausimą, nenori 
pritarti tokios komisijos sudarymui. Ar tai yra ade-
kvatus požiūris į šį svarbų reiškinį, ar mes tiesiog 
teatralizuojame visą politinį procesą? Taigi atsa-
kykime bent jau į tokius elementarius klausimus. 
Pradėkime diskusiją nuo to, ar mes susirenkame 
tik proginėms diskusijoms, ar vis dėlto sprendžia-
me šį klausimą iš esmės. Tikiuosi, Seimo vadovy-
bė deramai įvertins pasiūlymus ir nevėluos, nes 
vėlavimas žalingas visiems – ir čia gyvenantiems, 
ir išvykusiems. Tikiuosi, neliksime abejingi šiam 
svarbiam reiškiniui. Dėkoju už Jūsų dėmesį.

Nuotraukos autorius Gintaras Mačiulis
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Lietuva pagal emigracijos mastus – 	
pirmoji Europos Sąjungoje*

Dalia amBroZaitienĖ,
Statistikos departamentas

Statistikos departamento  
informacija

Išankstiniais duomenimis, 2006 m. pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3403,2 tūkst. nuolatinių gyven-
tojų, t. y. per 22,1 tūkst. mažiau negu 2005 m. pra-
džioje. Dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos 
(daugiau mirė nei gimė) gyventojų skaičius suma-
žėjo 13,3 tūkst. (60,2 proc.), dėl neigiamo migra-

cijos saldo (daugiau emigravo nei imigravo) – 8,8 
tūkst. (39,8 proc.).

1990–2005 m. gyventojų sumažėjo 290,5 tūkst. 
(7,9 proc.). Tačiau šuo laikotarpiu didžiąją dalį 
(87,7 proc., arba 254,9 tūkst.) gyventojų sumažėji-
mo sudarė neigiamas migracijos saldo.

gyventojų skaičius, natūrali kaita, migracijos saldo

1990 1995 200� 200� 200�

gyventojų skaičius metų pradžioje 3693,7 3643,0 3462,5 3445,9 3425,3

natūrali kaita (+, -) 17,1  -4,1  -10,4 -10,9 -13,3

Migracijos saldo -8,8 -23,7 -6,3 -9,6 -8,8

1000-iui gyventojų tenka:

natūrali kaita (+, -) 4,6 -1,1 -3,0 -3,2 -3,9

Migracijos saldo -2,4 -6,5 -1,8 -2,8 -2,6

Taigi pagrindinė gyventojų skaičiaus mažėjimo 
priežastis yra gyventojų emigracija. Emigruojantys 
gyventojai – išvykstantys iš Lietuvos ir ketinantys 
apsigyventi kitose šalyse nuolat ar ilgesniam negu 
6 mėnesių laikotarpiui.

2005 m. iš Lietuvos emigravo 15,6 tūkst. žmo-
nių (2004 m. – 15,2 tūkst., 2003 – 11 tūkst.). Per 

pastaruosius šešiolika metų iš viso emigravo per 
334 tūkst. mūsų šalies gyventojų. 1990–1993 m. 
didžiausi emigraciniai srautai buvo į Rusiją, Bal-
tarusiją, Ukrainą ir kitas buvusias Sovietų Sąjun-
gos respublikas, o nuo 1994 m. – į Vakarų Europą. 
2005 m. didžiąją dalį (85,5 proc.) tarp emigrantų 
sudarė mūsų šalies piliečiai. Pernai daugiausia 
Lietuvos gyventojų emigravo į Jungtinę Karalystę 
(4,2 tūkst.), Airiją (2,1 tūkst.), Jungtines Amerikos 
Valstijas (2,0 tūkst.), Vokietiją (1,5 tūkst.), Rusijos 
Federaciją (1,1 tūkst.), Ispaniją (0,8 tūkst.).

* Rengiantis konferencijai, Statistikos departamentas patei-
kė specialų analitinį pranešimą apie gyventojų tarptautinės 
migracijos pokyčius „Lietuva pagal emigracijos mastus – 	
pirmoji Europos Sąjungoje“.
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2005 m. iš Lietuvos išvyko nuolatinai arba ilges-
niam negu 6 mėnesių laikotarpiui apsigyventi kito-
se šalyse 8 tūkst. moterų ir 7,6 tūkst. vyrų. Dėl emi-
gracijos daugiausia prarandama darbingo amžiaus 
jaunimo. Pernai tarp emigrantų apie penktadalį 
sudarė 25–29 metų amžiaus gyventojai, 20–24 metų 
amžiaus – 16,3 procento, 30–34 metų amžiaus – 	
12,9 procento ir 35–39 metų amžiaus – 8,8 procento, 
o 60 metų ir vyresnio amžiaus gyventojai – tik 2,9 
procento.

Pernai vidutiniškai 1000-iui gyventojų teko 4,6 
emigranto. Daugiausiai emigravo skaičiuojant 1000-
iui gyventojų iš Visagino (16,3), Palangos miesto 
(10,5), Akmenės rajono (8,5), Klaipėdos miesto 
(8,4) savivaldybių, o mažiausiai – iš Rietavo (0,6), 
Molėtų rajono (1,0), Kalvarijos (1,3), Širvintų rajo-
no (1,5) savivaldybių.

2005 m. į mūsų šalį imigravo (atvyko gyventi 
nuolat ar ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, 
įskaitant užsieniečius su leidimais laikinai gyventi 
vienus metus ar ilgesnį laikotarpį) 6,8 tūkst. žmo-
nių, t. y. 22,3 procento daugiau negu 2004 m. pa-
didėjo Lietuvos piliečių dalis, palyginti su bendru 
imigrantų skaičiumi: 2001 m. ji sudarė 15,2 pro-
cento, o 2005 m. – 69,3 procento. Pernai imigravo 
į Lietuvą 329 Baltarusijos piliečiai, 294 Rusijos Fe-
deracijos, 251 Ukrainos, 148 Jungtinių Amerikos 
Valstijų, 100 Vokietijos, 54 Lenkijos, 52 Latvijos 
piliečiai. Daugiausiai į Lietuvą imigravo iš Jung-
tinės Karalystės (1,2 tūkst.), Rusijos Federacijos 
(0,9 tūkst.), Vokietijos (0,7 tūkst.), JAV (0,6 tūkst.), 
Baltarusijos (0,6 tūkst.).

2005 m. tarp imigrantų vyrai sudarė 56,3 pro-
cento. Didžiausią imigrantų dalį (85 proc.) sudarė 
15–59 metų amžiaus gyventojai.

Pernai vidutiniškai 1000-iui gyventojų teko 2 
imigrantai. Šis rodiklis buvo didžiausias Visagino 
(9,1), Palangos miesto (6,9), Akmenės rajono (6,3), 
Klaipėdos miesto (4,6), Alytaus rajono (4,2) savi-
valdybėse.

Migracijos departamento prie Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 
2005 m. buvo gauti 410 (iš jų 292 pateikti pakar-
totinai) prašymų dėl prieglobsčio suteikimo, t. y. 
48 mažiau negu 2004 metais. Daugiausia prašymų 
pateikė 2005 m. Rusijos Federacijos (342), Afga-
nistano (20), Nigerijos (12) piliečiai. 2005 m. buvo 
suteiktas prieglobstis užsieniečiams: 15 Rusijos 
Federacijos piliečių pagal Ženevos konvenciją ir 
328 dėl humanitarinių priežasčių.

Išankstiniais Eurostato duomenimis, 2005 m. tik 	
šešių Europos Sąjungos valstybių narių gyventojų 
skaičius mažėjo. Bendras gyventojų skaičiaus ma-
žėjimo rodiklis (natūrali kaita ir migracijos saldo 
1000-iui gyventojų) buvo didžiausias Lietuvoje 	
(-6,5), Latvijoje (-5,4), Estijoje (-2,8), Vengrijoje 	
(-2,1), Lenkijoje (-0,7).

Skaičiuojant migracijos saldo 1000-iui gyventojų 
jis buvo neigiamas: Lietuvoje (-2,6), Nyderlanduo-
se (-1,2), Latvijoje (-0,5), Estijoje (-0,3), Lenkijoje 
(-0,3). Daugelio Europos Sąjungos valstybių narių 
gyventojų imigracija yra pagrindinė šalies gyvento-
jų skaičiaus didėjimo priežastis, 1000-iui gyvento-
jų migracijos saldo Kipre – 27,2, Ispanijoje – 15,0, 	
Airijoje – 11,4, Austrijoje – 7,4, Italijoje – 5,8, Mal-
toje – 5,0 ir kita.

statistikos departamento informacija
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Emigracijos iššūkiai ir migracijos 	
politikos uždaviniai*

Dr. auDra siPaviČienĖ,
tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Kaip ir daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių, Lietuvoje vykstanti politinė, socialinė ir ekonominė 
raida padarė esminį poveikį tarptautinės migracijos procesui. Pastovų gyventojų prieaugį dėl migracijos iš 
buvusios Sovietų Sąjungos (vidutiniškai 6–8 tūkst. žmonių per metus) pakeitė masinė emigracija. Pirmieji 
narystės Europos Sąjungoje metai rodo, kad emigracijos mastas ne tik nesumažėjo, bet net išaugo. Jei 
nebus imtasi kardinalių priemonių, Lietuvos gyventojų skaičius dėl emigracijos ir toliau sparčiai mažės. 
Dėl deformuotos (specifinės) išvykstančiųjų Lietuvos gyventojų sudėties vyksta ir struktūriniai Lietuvos 
gyventojų ir darbo jėgos pokyčiai, kurie netiesiogiai dar sustiprina emigracijos neigiamą poveikį.

„Lietuvi, kuris paskutinis išvyksi iš Lietuvos, nepamiršk išjungti šviesos“ – šis perfrazuotas anglų posakis 
taikliai apibūdina dominuojančias nuotaikas visuomenėje ir visuomenės požiūrį į Lietuvos valdžios atsaką.

Nors Lietuvos Vyriausybė ir reiškia susirūpinimą esama padėtimi, o emigracija įvardijama kaip viena iš 
Lietuvos nacionalinio saugumo grėsmių, realių priemonių ką nors keisti vis dar trūksta. Dalinės priemonės, 
išskaidytai vykdomos įvairių institucijų, situacijos iš esmės nekeičia.

1. Situacijos įvertinimas ir problemų įvardijimas

Mastas. Panaikinus administracinius emigracijos iš Lietuvos ribojimus ir vis daugiau šalių atveriant savo 
sienas, emigracija iš Lietuvos labai išaugo. Net remiantis vien oficialia statistika (perskaičiuota pagal sura-
šymo duomenis), per 15 nepriklausomybės metų (1990–2004 m.) iš Lietuvos emigravo per 300 tūkstančių 
žmonių (apie 13–14 proc. darbingo amžiaus žmonių), arba vidutiniškai 20 tūkst. žmonių kasmet (žr. 1 len-
telę). Įvairūs vertinimai leidžia teigti, kad realūs emigracijos mastai gali būti dar didesni. Dėl tyrimų stokos 
įvertinti grįžtamąją migraciją, o juo labiau jos priežastis ir pasekmes, yra labai sunku. – oficiali statistika 
fiksuoja tik labai nedidelę dalį.

Būdas. Turimais (surašymo) duomenimis, per praėjusį dešimtmetį, 1990–2000 m., apie 60 proc. lietuvių 
emigracijos sudarė nedeklaruoti išvykimai. Be specialių tyrimų tiksliai įvertinti nedeklaruojamos emigra-
cijos mastą pastaraisiais metais neįmanoma, tačiau tikėtina, kad šis procentas yra sumažėjęs, nors ir toliau 
sudaro nemenką emigracijos dalį.

Trukmė. Tyrimų duomenys rodo, kad pirminiame etape, t. y. praėjusio dešimtmečio pradžioje, domina-
vo trumpalaikės grįžtamosios (90 proc. visų užsienio kelionių sudarė išvykos iki 1 mėnesio), vadinamosios 
žvalgybinės, užsienio kelionės komercijos, verslo tikslais ar vykdant mokslo (kultūrinius) mainus. Pamažu 
migracijos trukmė ilgėjo, keitėsi ir migracijos tikslai. Vis daugiau trumpalaikių nedeklaruotų išvykimų 

Pranešimai

* Šis straipsnis bus spausdinamas Strateginių studijų centro ir Pilietinės visuomenės instituto leidinyje „Lietuvos tauta: būklės ir 
raidos analizė“.
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virsta ilgalaikiu buvimu ir emigracija (toks neretai ir yra šios emigracijos tikrasis tikslas).
Tikslo šalys. Praėjusį dešimtmetį dominavusi emigracija į buvusias sovietines respublikas, daugiausia 

Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, pastaraisiais metais vis labiau krypsta į vadinamuosius Vakarus, ypač į Euro-
pos Sąjungos šalis senbuves: Jungtinę Karalystę (2004 m. emigravo 3525 žmonės), Vokietiją (1727 žmonės), 
Airiją (1009 žmonės), Ispaniją (730 žmonių).

Tradiciškai viena pagrindinių tikslo šalių išlieka Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – JAV) – vien ofi-
cialiais statistikos duomenimis, 2004 m. į ją emigravo 2980 Lietuvos piliečių.

2. Migracijos veiksniai

Veiksniai, lemiantys migracijos procesų plėtrą, labai įvairūs ir veikia įvairiais lygmenimis: tarptautiniu, 
šalies, gyvenvietės (bendrijos) ir šeimos (namų ūkio) lygmeniu.

Dabartinę migracijos situaciją Lietuvoje lemia tiek Lietuvoje vykstantys socialiniai, ekonominiai proce-
sai (pvz., nedarbas, mažos algos, kt. dažniausiai veikia kaip išstumiantys veiksniai, formuojantys emigra-
cines nuostatas), tiek pritraukiantys tikslo šalių veiksniai, pavyzdžiui, nėra pusiausvyros tarp struktūrinės 
juodadarbių rinkos paklausos ir pasiūlos, t. y. nuolatinis imigrantų darbo poreikis (būdingas išsivysčiusių 
šalių ekonominės struktūros bruožas), beje, pradedantis reikštis ir Lietuvoje. Taigi atiduodama savo darbo 
jėgą Lietuva pati tampa traukos sritimi trečiųjų šalių migrantams.

Didesnės profesinio tobulėjimo, savirealizacijos, karjeros galimybės užsienyje – kitas labai svarbus 
veiksnys, skatinantis emigruoti, ypač aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir specialistus.

Kai darbo rinkoje nestabili situacija ir nepakankamai išplėtota socialinio draudimo sistema, migraciją 
skatina ir noras sumažinti socialinę riziką (šeimoje). Tuomet bandoma prieiti prie alternatyvių pajamų 
šaltinių, nepriklausomų nuo ekonominės padėties svyravimų Lietuvoje.

Tyrimai rodo, kad išplėtota migracijos infrastruktūra, taip pat ir veikianti šešėlinėje ekonomikoje per 
neformalius tinklus ar paremta draugystės (giminystės) ryšiais, palengvina migracinių nuostatų realizavi-
mą, o neretai ir pati tampa migracijos veiksniu. Migracijai virstant verslu, pirminiai veiksniai iš viso gali 
būti nustumti į šoną. Kai dideli pelnai, tuomet kai kurie veiksniai (mobilizacijos priemonės) įgauna net ir 
kriminalinį atspalvį. Antra vertus, įvairios humanitarinės institucijos ar privačios firmos, įkurtos pagelbėti 
pažeidžiamiems migrantams, neretai tampa ekonominės migracijos kanalu.

Eurointegracijos procesai ir numatomas įsiliejimas į Šengeno erdvę jau dabar veikia, o ateityje dar labiau 
veiks migracijos procesus Lietuvoje.

Be objektyvių veiksnių, migraciją veikia ir įvairūs menami užsienio valstybių privalumai bei susiformavę 
mitai, „kad migracija išspręs visas problemas“. Taigi viešoji nuomonė, dažnai paremta emocijomis, o ne 
situacijos ir veiksnių analize, taip pat gali daryti nemažos įtakos migracijos srautų formavimuisi bei lemti 
politinius sprendimus.

3. Problemų įvardijimas

Tokia intensyvi emigracija, net vertinant tik kiekybinį šio proceso aspektą, turėjo nemažos įtakos Lietu-
vos gyventojų skaičiaus pokyčiams. Per 1990–2004 m. Lietuvos gyventojų skaičius dėl migracijos sumažėjo 
268,3 tūkst. žmonių (7,3 proc.). Iki 1994 m. natūralus prieaugis visiškai ar iš dalies kompensuodavo migra-
cijos nuostolius, o nuo 1995 m. gyventojų skaičius mažėjo dėl abiejų reiškinių poveikio. Migracijos įtaka 
gyventojų skaičiaus mažėjimui 1994–2004 m. siekė 90 proc. Būtent šis aspektas, t. y. gyventojų skaičiaus 
mažėjimas, yra matomiausias, jis dažniausiai akcentuojamas kaip pagrindinė emigracijos problema. Juo 
labiau kad pagal Jungtinių Tautų Organizacijos gyventojų skaičiaus prognozes Lietuva priskiriama prie 
šalių, kuriose iki 2050 m. gyventojų skaičius mažės sparčiausiai.

Dėl duomenų stokos nėra tiksliai žinoma emigracinių srautų amžiaus struktūra. Vertinant legalios emi-
gracijos statistinius duomenis (80 proc. sudaro darbingo amžiaus gyventojai, iš jų daugiau nei pusė 20–35 
m.) ir analogiją dabartiniam migracijos potencialui (50–70 proc. jaunimo iki 30 metų) bei atsižvelgiant į 
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ekspertų nuomonę, Lietuva pirmiausia praranda jaunimą, todėl ateityje tai atsilieps tiek kitų demografi-
nių procesų eigai (santuokai, gimstamumui, šeimai), tiek darbo ištekliams, kuriuos gali tekti importuoti iš 
trečiųjų šalių. Koncepcijos, ką daryti susidarius tokiai padėčiai, Lietuvoje nėra.

Dažnai akcentuojama problema – nutautėjimo grėsmė. Lietuviai išvyksta, kitataučiai plūsta į Lietuvą, 
todėl Lietuva pamažu nutautinama. Tačiau, kaip rodo statistikos duomenys, nepaisant intensyvios migra-
cijos, lietuvių lyginamasis svoris tarp visų šalies gyventojų netgi auga – 2001 m. lietuviai sudarė 83,5 proc. 
Lietuvos gyventojų (3 lentelė). Antra vertus, tradicinių etninių mažumų – rusų, baltarusių, ukrainiečių, len-
kų, žydų – atstovų lyginamasis svoris tarp visų šalies gyventojų kinta ir tai daugiausia sietina su emigracijos 
(repatriacijos) procesais (negrįžtami pokyčiai). Antra vertus, dėl imigracijos atsiranda naujos netradicinės 
Lietuvai tautinės mažumos su skirtinga pasaulėžiūra, religija, elgesio normomis. Kai nėra specialių inte-
gracijos programų, etninių konfliktų tikimybė didėja.

Migrantai, siekdami ekonominės naudos, dažnai nepaiso (arba neturi galimybės paisyti) socialinių to-
kios	migracijos pasekmių, ypač šeimai (vaikams). Nereti atvejai, kai išvyksta vienas ar abu tėvai, vaikus 
ilgam palikdami giminaičių ar net svetimų žmonių globai, o kartais ir visai be globos. Kiek plačiai paplitęs 
šis reiškinys ir kokios jo tikrosios pasekmės šeimai (vaikams) dabar ir ateityje, nėra žinoma.

Vienas labiausiai nerimą keliančių aspektų – jau kuris laikas stebimas vadinamasis protų nutekėjimas, t. y. 	
aukštos kvalifikacijos darbo jėgos praradimas ir dėl to mažėjantis šalies ekonominis (inovacinis) konku-
rencinis potencialas. Nors detalių, tikrų duomenų apie šį procesą nėra, išsamesnių bei reprezentatyvesnių 
tyrimų pastaraisiais metais taip pat neatlikta (1994 m. atlikti tyrimai šių dienų situacijos realiai neatspin-
di), vis dėlto ekspertų vertinimai leidžia teigti, kad dėl migracijos Lietuva praranda nemažai aukščiausios 
kvalifikacijos darbo jėgos, taip pat ir mokslo atstovų. Aukštos ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų 
trūkumas jau dabar jaučiamas daugelyje ūkio šakų, susijusių su mokslu, medicina, inžinerija, informatika, 
kt. Antra vertus, kai nėra aukštųjų mokyklų programų orientacijos į Lietuvos darbo rinkos poreikius, protų 
nutekėjimas, ypač jaunimo, yra užprogramuotas. Tapus Europos Sąjungos (toliau – ES) nare ir atveriant 
darbo rinkas daugeliui šalių, būtent šiai žmonių kategorijai bus mažiausiai kliūčių įsidarbinti kitose šalyse. 
Nors protų nutekėjimas kelia didelį susirūpinimą, realių veiksmų, bandant susigrąžinti protus ar bent juos 
panaudoti (įtraukti), sprendžiant svarbias Lietuvai problemas, beveik nėra. Bandymai palaikyti ryšius su 
išvykusiais mokslininkais virtualioje erdvėje turi daugiau simbolinės nei realios praktinės naudos.

Be ekonominės migracijos, didelį susirūpinimą kelia ir vadinamoji prekyba žmonėmis, ypač moterimis. 
Nors sistemiškai informacija apie šį reiškinį šalyje nerenkama, įvairiais vertinimais, per metus vien į užsie-
nio viešnamius iš Lietuvos išgabenama per 1000–1500 moterų ir merginų. Netiesioginiai duomenys rodo, 
jog prekybos moterimis mastai Lietuvoje gali būti dar didesni. Materialiniai nepritekliai, nedarbas, sociali-
nio aprūpinimo sistemos spragos ir pan. bei, antra vertus, informacijos apie šią problemą stoka apskritai vi-
suomenėje, ypač socialiai pažeidžiamose grupėse, – pagrindiniai veiksniai, lemiantys šio reiškinio plitimą. 
Prekeivių žmonėmis nebaudžiamumas skatina kriminalinio pasaulio interesus šioje srityje, taigi, nepaisant 
Vyriausybės, kitų organizacijų pastangų, mastai nemažėja. Išliks itin palankios gyventojų migracinės nuos-
tatos ir nesikeis ekonominė šalies situacija, tikėtina, kad ir prekybos žmonėmis problemos Lietuvoje liks 
labai aktualios ir artimoje ateityje.

Gausi lietuvių emigracija turi ir nemažai teigiamų pasekmių, kurios dažniausiai nepastebimos ir iki galo 
nepanaudojamos. Be kultūrinių mainų, užsienio patirties įsigijimo, migracija teikia ir ekonominę naudą: 
mažina socialinę įtampą darbo rinkoje ir visuomenėje, sprendžia ekonomines šeimos problemas. Nėra ži-
noma, kiek pinigų kasmet migrantai persiunčia (parsiveža) iš užsienio (nėra apskaitos ir tyrimų). Nėra žino-
ma, kur ir kaip panaudojami migrantų pinigai, nėra programų, skatinančių (palengvinančių) „migracinių 
pinigų“ tikslingą panaudojimą (investicijas). Taigi migracijos teigiamas efektas panaudojamas toli gražu ne 
visas. Šiandieninė mokesčių sistema blokuoja tiek reemigraciją, tiek „migracinių pinigų“ panaudojimą.

4. Migracijos potencialas ir ateities perspektyva

Įvairūs tyrimai rodo, kad Lietuvos migracijos potencialas, nors ir sumažėjęs, išlieka tikrai didelis: 	
16,2 proc. Lietuvos gyventojų ketina artimiausiu metu išvykti gyventi (dirbti) į užsienį; ypač didelis poten-
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cialas tarp jų moksleivių ir studentų – du iš trijų ketina išvykti iš Lietuvos. Dauguma ketinančių migruoti 
norėtų išvykti trumpam – vidutiniškai nuo trijų mėnesių iki dvejų metų. Todėl tikimasi, kad vyks migrantų 
apyvarta ir Lietuvos darbo ištekliai nebus „išplauti“. Tačiau taip pat pastebima ir atvirkštinė tendencija, kai 
planavusieji išvykti trumpam įsikuria užsienio šalyse ir nebegrįžta į Lietuvą.

5. tarptautinis kontekstas

Dabar Lietuvoje vykstantys migracijos procesai lyginami su Rytų Europos šalių, kuriose taip pat ste-
bimos gana ryškios gyventojų ir darbo jėgos emigracinės nuostatos ir nemaža emigracija. Tačiau tai yra 
kaip kontrastas daugumai ES šalių. 2003 m. tik keturios ES narės (Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva) turėjo 
neigiamą migracijos saldo. Nors absoliučiais skaičiais „pirmauja“ Lenkija, skaičiuojant emigracijos mastą 
tūkstančiui gyventojų, Lietuva daugiau nei keturis kartus lenkia kaimynes.

Tačiau būtent ES šalys (kartu su JAV) ir yra pagrindinė Lietuvos migrantų traukos zona. Aukštas pra-
gyvenimo lygis, ryškūs darbo užmokesčio skirtumai – pagrindiniai migracijos veiksniai. 2005 m. pradžioje 
minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio lygis Lietuvoje ir pagrindinėse migracijos tikslo šalyse (Jung-
tinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Airijoje) skyrėsi daugiau nei aštuonis kartus. Todėl nerealu 
tikėtis, kad artimiausioje ateityje šio veiksnio įtaka smarkiai sumažės. Kaip rodo užsienyje gyvenančių lie-
tuvių internetinės apklausos rezultatai, tik apie 10 proc. emigrantų pinigai (atlyginimo dydis) neturi įtakos 
migracijos sprendimui. 90 proc. nurodo, kad, esant galimybei užsidirbti Lietuvoje, jie neemigruotų, tačiau 
nurodomos sumos yra kur kas didesnės už Lietuvos darbo užmokesčio vidurkį – net 40 proc. respondentų 
daugiau nei 3000–4000 litų per mėnesį ir daugiau.

Migraciją ypač veikia dabar vykstantys eurointegracijos procesai. Visa ES migracijos politika (laisvas 
darbo jėgos judėjimo principas, Europos Komisijos rekomendacijos migracijos ir plėtros srityje, Hagos pro-
grama, 2006 m. paskelbimas darbuotojų mobilumo metais, kt.) skatina darbo jėgos mobilumą. Lisabonos 
strategija „tapti konkurentingiausia, žiniomis paremta ekonomika pasaulyje“ suponuoja migracijos tikslin-
gumą pritraukiant specialistus iš trečiųjų šalių. Kadangi Lietuvos gyventojų migracijos procesai atkartoja 
trečiųjų šalių tendencijas, tikėtina, kad ES politika Lietuvą veikia (veiks) iš vidaus. Tačiau, atiduodama savo 
darbo jėgą ir specialistus, Lietuva susiduria su panašiomis problemomis, kaip ir ES senbuvės. Tad reikia 
galvoti ne tik apie emigracijos masto mažinimą, bet ir apie specialias imigracijos programas.

Antra vertus, ES rekomendacijos migracijos ir plėtros srityje numato nemažai priemonių, kaip mažinti 
emigracijos neigiamą efektą kilmės šalyse. Ir nors šiose rekomendacijose kalbama apie pagalbą trečiosioms 
šalims, Lietuva, kaip darbo jėgos tiekėja, turėtų bandyti pasinaudoti šiomis rekomendacijomis – pritraukti 
tikslo šalių vyriausybes mažindama emigracijos pasekmes. Juo labiau kad dauguma ES dokumentų pabrė-
žia būtinumą bendradarbiauti migracijos srityje.

6. Sprendimo būdai (veiksmų kryptys) 

Daugelio Lietuvos politikų ir valdininkų lūkesčiai, kad artimiausiu metu Lietuva savaime paseks Airijos 
pavyzdžiu, nevykdydama tikslinės reemigracijos ir imigracijos politikos, o tik atiduodama savo darbo jėgą – 	
yra nerealūs. Norint keisti situaciją, reikalingas kryptingas darbas.

Formuojant migracijos politiką, pirmiausia būtina atkreipti dėmesį, kad emigracijos mažinimas ir ree-
migracijos skatinimas negali būti atsietas nuo socialinės-ekonominės plėtros. Antra, migracijos politikos 
priemonės turi būti kompleksinės ir vykdomos įvairiais lygiais: tarptautiniu, šalies (rajono), šeimos (namų 
ūkio). Trečia, migracijos politikos efektas nėra greitas, realių rezultatų dažniausiai galima tikėtis tik po 
kelių metų.

1. Didinti supratimą apie migracijos procesus:
1.1. Gerinti migracijos apskaitą:
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a) būtina motyvuoti migrantus deklaruoti savo išvykimą (grįžimą);
b) supaprastinti išsiregistravimą;
c) esant galimybėms, panaudoti ir kitus migracijos procesus netiesiogiai fiksuojančius šaltinius: 

„Sodrą“, darbo biržas, mokesčių inspekcijas, kt.;
d) sukurti sistemą, kad būtų gaunama kitų šalių statistinė informacija apie Lietuvos piliečių imi-

graciją (leidimus gyventi, įsidarbinimą).
1.2. Tyrimai (situacijos analizė):

a) būtinas išsamus kompleksiškas (pageidautina į praktiką orientuotas) tyrimas susiejant migra-
cijos procesus su Lietuvos socialinėmis-ekonominėmis problemomis, darbo rinkos poreikiais, 
kt.;

b) kitų šalių patirties (geros praktikos, o gal ir nesėkmingų bandymų) analizė ekstrapoliuojant 
Lietuvai.

2. Informacijos sklaida:
a) įkurti nepriklausomą specializuotą informacinį-konsultacinį centrą ir interneto svetainę (su pas-

kirų institucijų, pvz., Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Migracijos departamento, Mo-
kesčių inspekcijos, kt., administruojamais puslapiais), skirtą:
– emigrantų pažeidžiamumui mažinti, nemotyvuotai impulsyviai emigracijai mažinti,
– nelegalios migracijos ir prekybos žmonėmis prevencijai,
– reemigracijai skatinti (informacijos apie įvairius grįžimo aspektus platinimas: galimybės, siū-

lymai, patarimai),
– virtualiam ryšiui su emigracija palaikyti;

b) viešai visuomenėje (per žiniasklaidą) ir tarp specialistų (per konferencijas, seminarus, kt.) svars-
tyti emigracijos aktualijas ir problemas, plėtoti viešuosius ryšius.

3. Mažinti emigracijos mastą:
a) ekonominė plėtra – skatinti investicijas į Lietuvos ūkį ir darbo vietų kūrimą, pagalvoti apie investici-

jų lengvatas į su aukštosiomis technologijomis susijusias gamybos šakas užtikrinant tolesnę plėtrą;
b) sparčiau didinti darbo apmokėjimą, ypač tam tikrose ūkio šakose;
c) kurti palankią socialinę aplinką, leidžiančią individams ir šeimoms savo pagrindinius poreikius 

realizuoti Lietuvoje;
d) gerinti žmonių apsaugą nedarbo atveju, užtikrinti persikvalifikavimo galimybes;
e) bedarbių perkvalifikavimo programas derinti su Lietuvos verslo paklausa pritraukiant tų šakų 

verslo institucijų lėšas (kurias jie skiria darbo paieškai užsienyje);
f) mažinti pajamų mokestį;
g) supaprastinti verslo steigimo reglamentavimą, mažiau reguliuoti verslą.

4. Stabdyti protų nutekėjimą, skatinti jų susigrąžinimą (nors ir virtualų):
a) atlikti išsamų tyrimą – situacijos ir protų nutekėjimo priežasčių analizė;
b) skatinti aukštųjų mokyklų studentų, dėstytojų, mokslininkų mobilumą per specialias programas, 

plėtoti bendrus projektus su užsienio šalių mokslo institucijomis;
c) plėtoti specialistų (medikų, inžinierių, kt.) mobilumo ir pasikeitimo programas glaudžiau ben-

dradarbiaujant su tikslo šalimis;
d) kardinaliai reformuoti mokslo ir studijų sistemą: orientuoti aukštųjų mokyklų programas į Lietu-

vos ūkio reikmes;
e) tobulinti (reformuoti) draudimo sistemą, kad žmonės jaustųsi saugūs dirbdami, išėję į pensiją, 

nedarbingumo atveju;
f) reformuoti aukštojo mokslo finansavimą: kredituoti studijas taikant lengvatinius paskolų grąži-

nimo modelius specialistams, dirbantiems Lietuvoje;
g) reformuoti mokslo finansavimą: finansuoti tyrimus ir projektus, o ne institucijas, pritraukti ES 

lėšų ir numatyti bendrą sėkmingų projektų finansavimą; projektų konkursų skaidrumas ir atvi-
rumas, informacija, prieinama ir užsienyje gyvenantiems Lietuvos mokslininkams;
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h) aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimo tiek valstybės tarnyboje, tiek mokslo institucijose, 
aukštosiose mokyklose skaidrumas, atvirumas, prieinamumas emigravusiems specialistams ir 
mokslininkams (skelbiant visas vakansijas specializuotame interneto portale – žr. p. 2a.).

5. Mažinti neigiamas emigracijos pasekmes:
a) ieškoti alternatyvų išvykstančiai darbo jėgai pakeisti, neatmetant darbo jėgos importo (laikino, 

pagal specialias programas) galimybių;
b) remti jaunas šeimas (paskolos butui, mokslui);
c) atlikti išsamų emigrantų „paliktų vaikų“ tyrimą;
d) gerinti investicinį klimatą, kad migrantai nebijotų savo pinigų investuoti į savo šalies ūkį.

6. Skatinti grįžtamąją migraciją:
a) skleisti informaciją įvairiais grįžimo į Lietuvą aspektais (būstas, darbas, medicina, vaikų priežiū-

ra, mokslas, kt.);
b) organizuoti specializuotus bandomuosius pažintinius turus į Lietuvą ilgalaikiams (penkių ir dau-

giau metų) emigrantams (specialistams);
c) bendradarbiaujant su tikslo šalimis, vykdyti protų susigrąžinimo (ar panaudojimo) programas 

remiant emigrantų specialistų grįžimą į kilmės šalis laikinai padirbėti;
d) migrantų sugrįžimas, nors laikinas ar virtualus, prisideda prie ryšių tarp diasporos ir šalies plė-

tros, sugebėjimų perdavimo, keitimosi patirtimi;
e) panaikinti emigranto uždarbių dvigubą apmokestinimą;
f) kaip išskirtinę vienkartinę (eksperimentinę) priemonę taikyti užsienyje uždirbtų pinigų legaliza-

vimo programą (pagal analogiją su kai kuriose šalyse vykdoma nelegalių migrantų reguliavimo 
programa). („Daug kas bijo grįžti tik todėl, kad nebūtų apmokestinti per dešimt metų užsienyje už-
dirbti ir galbūt jau išleisti pinigai.“)

7. Palaikyti santykius su išeivija:
a) švietimo srityje: visokeriopai remti lietuviškas mokyklas ar lietuviškas klases (siųsti mokytojus, 

skirti vadovėlius, kt.); siekti teisinių sprendimų (dvišalių susitarimų), kad tankiai lietuvių gyve-
namose vietovėse būtų steigiamos lietuviškos klasės; lietuvių kalba dėstoma kaip fakultatyvinis 
dalykas;

b) parengti virtualios mokyklos ar virtualios programos (lietuvių kalbos, istorijos, kultūros, lite-
ratūros, kt.) koncepciją, jos įgyvendinimo principus (pvz., kaip atskirą specializuotos interneto 
svetainės – žr. p. 2a – puslapį);

c) teikti visokeriopą pagalbą emigrantų bendruomenėms, organizuoti ir remti lietuviškus renginius;
d) diasporos lyderių kasmetiniai suvažiavimai (pagal analogiją su konsulų suvažiavimais);
e) skatinti užsienio lietuvių politinį aktyvumą (dalyvavimą): numatyti emigrantų politinį atstovavi-

mą parlamente – speciali išeivijos rinkimų apygarda (ne proporcingai gyventojų skaičiui, o tik 1–2 
vietos, iš pradžių galbūt su patariamuoju balsu). Taip bus užtikrintas užsienio lietuvių atstovavi-
mas, bet „nesantieji“ nedarys esminės įtakos Lietuvos vidaus gyvenimui;

f) dviguba pilietybė – sudaryti sąlygas Lietuvos pilietybei išlaikyti pirmos kartos emigrantams, tu-
rintiems kitos šalies pilietybę, „apriboti“ dvigubą pilietybę antros, trečios kartos emigrantams iš 
Lietuvos.

8. Kitų šalių nelegalių migrantų iš Lietuvos išsiuntimo (emigracijos) užtikrinimas
Įdiegti nuolat veikiančią nelegalių migrantų ir asmenų, kuriems buvo atsakytas prieglobstis Lietuvoje, 

išsiuntimo programą pirmenybę teikiant humanitarinio pobūdžio Savanoriško migrantų grąžini-
mo programai. Užtikrinti jos finansavimą.

9. Tarptautinis bendradarbiavimas:
a) dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai su tikslo šalių vyriausybėmis dėl įvairiapusės paramos diaspo-

rai, bendros priemonės;
b) glaudus bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, dirbančiomis migracijos srityje.
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Kalbos metu naudota vaizdinė medžiaga

1 lentelė. tarptautinė migracija Lietuvoje

metai
gyventojų skaičius, 

tūkst. (metų 
pradžioje)

Bendras  
gyventojų  

prieaugis, proc.

tarptautinė migracija

imigracija Emigracija Migracijos prieaugis

1990 3693,7 0,49 14744 23592 -8848

1991 3702,0 0,22 11828 22703 -10875

1992 3706,3 0,12 6640 31172 -24532

1993 3693,9 -0,34 2850 26103 -23253

1994 3671,3 -0,61 1664 26315 -24651

1995 3643,0 -0,77 2020 25673 -23653

1996 3615,2 -0,76 3025 26497 -23472

1997 3588,0 -0,75 2536 24957 -22421

1998 3562,3 -0,72 2706 25860 -23154

1999 3536,4 -0,73 2679 23418 -20739

2000 3512,1 -0,69 1510 21816 -20306

2001* 3487,0** -0,72 4694 7253 -2559

2002* 3475,6 -0,33 5110 7086 -1976

200�* 3462,6 -0,38 4728 11032 -6304

200� 3425,3 -0,60 5553 15165 -9612

200� 6789 15571 -8782

Šaltinis: Demografijos metraštis 2004. Statistikos departamentas, 2005.

* Nuo 2001 m. į imigrantų skaičių įtraukiami užsieniečiai, atvykę į Lietuvą vieniems metams ir ilgesniam laikotarpiui.
** Surašymo duomenys.

1 paveikslėlis. migracijos įtaka gyventojų skaičiaus pokyčiams
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2 lentelė. Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis

tautybė 1923 1959 1970 1979 1989 1997 2001*

Lietuviai 69,2 79,3 80,1 80,0 79,6 81,6 83,5

Rusai 25 8,5 8,6 8,9 9,4 8,2 6,3

baltarusiai 0,4 1,1 1,5 1,7 1,7 1,5 1,2

Ukrainiečiai 0,0 0,7 0,8 0,9 1,2 1,0 0,7

Lenkai 15,3 8,5 7,7 7,3 7,0 6,9 6,7

Žydai 8,3 0,9 0,8 0,4 0,3 0,1 0,1

Vokiečiai 3,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Kiti 0,9 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 1,5

Šaltinis: Demografijos metraštis 2004. Statistikos departamentas, 2005.
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Lietuvių emigracija: priežastys, 	
tendencijos, pasekmės

Dr. mantas aDomĖnas,
Pilietinės visuomenės institutas

Labai sunku produktyviai papildyti daktarę A. Sipavičienę ir neįmanoma su ja nesutikti, reikia tiktai 
pabrėžti kai kuriuos jos nurodytus aspektus ir pabandyti šiek tiek užaštrinti.

Maždaug prieš metus prasidėjo tas sambrūzdis, prie kurio ir Išeivijos institutas, ir Pilietinės visuomenės 
institutas jaučiasi prisidėjęs, nes į viešąją erdvę buvo ištraukta migracijos problema. Pabandysiu labai trum-
pai įvertinti situaciją po vienų metų, kur mes esame.

Padaugėjo kalbų ir svarstymų apie migraciją, atliekama daug tyrimų tiek Išeivijos instituto, tiek kitų 
tyrimo įstaigų, nemažai čia jų išgirdome. Yra parengta viena Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
strategija dėl ekonominių emigrantų grąžinimo. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas rengia kitą 
strategiją, kuri netrukus jau turėtų būti baigta, – apie santykius su išeivija. Pagrindinė problema yra tyrimų 
būklė, nes numatyti priemones labai sunku, kai nėra aiškus procesas, mastas ir visa kita. Čia susiduriama su 
sisteminiu sunkumu, kad tiriamieji yra pabėgę, t. y. jie yra išvykę ir dažnai aktyviai slepiasi nuo tyrimo.

Noriu dar kartą pabrėžti, kad turima tyrimų būklė yra labai labai miglota. Neseniai viename seminare 
(čia yra citata iš seminaro) emigrantų skaičiaus padidėjimas buvo susietas su nedarbo mažėjimu Lietuvoje. 
Ta koreliacija grafike labai aiškiai matyti: vos tik sumažėja emigrantų skaičius, iš karto padidėja nedarbas. Tai 
yra tipiška mitų lygio iliustracija, su tokiais mitais dažnai susiduriame vertindami emigracijos procesus.

Kitoje skaidrėje matyti, kas iš tikrųjų glūdi už tos koreliacijos. 2000 metais įvyko gyventojų surašymas. 
Tai, ką daktarė A. Sipavičienė minėjo, tie nelegalios migracijos mastai, buvo retrospektyviai ekstrapoliuoti 
į ankstesnius metus iki 2000 metų. Todėl turime labai aukštą lygį. Vėlesnis sumažėjimas nė kiek neatspindi 
realios migracijos mastų, bet rodo apskaitos pokytį.

Kita vertus, nedarbo augimas sietinas ne su migracijos pokyčiais, nes tokių neužfiksuota (neturime duo-
menų), o su Rusijos ekonominės krizės pasekmėmis. Tai yra moksliniame seminare koreliuoti duomenys, 
kurie susieja visiškai dėl skirtingų priežasčių kylančius faktus ir rodiklius. Tai tiesiog iliustracija informaci-
jos stygiaus ir to, kaip dažnai daromos išvados nesiremiant jokia tikra informacija.

Dėl tyrimų būklės. Pradedamos taikyti tam tikros metodikos, kaip įvertinti migracijos mastą, migrantų 
skaičių, įskaitant čia išlikusius, neišvažiavusius ir sugrįžusius žmones. Bendradarbiavimas su Statistikos 
departamentu turėtų netrukus duoti naujų duomenų, kurie galbūt, pritaikius tokių šalių kaip Albanija ir 
Bulgarija taikytas metodikas, leis iš naujo ir patikimiau pažvelgti į tuos mastus.

Kokie vis dėlto galėtų būti tikrieji mastai? Jeigu paimtume tą santykį, kurį minėjo daktarė A. Sipavičie-
nė, tarp legalių ir nelegalių migrantų po 2000 metų, Statistikos departamento skelbiami duomenys atspindi 
būtent legalių emigrantų, t. y. užsiregistravusių emigrantų, kiekį. Ir santykis svyruoja maždaug 1 : 3, t. y. 
vienam deklaravusiam migrantui tenka du nedeklaravę. Hipotezė, kad tas santykis išlikęs ir dabar. Prieš 
porą dienų paskelbti Statistikos departamento duomenys, kad iš Lietuvos per praeitus metus emigravo 15 
tūkst. 600 emigrantų. Atsižvelgiant į nelegalius, jų skaičius turėtų būti apie 40 tūkstančių.

Toks kontrolinis atvejis. Jeigu palygintume britų Vidaus reikalų ministerijos išduotus darbo leidimus lie-
tuviams su Statistikos departamento paskelbtu atitinkamų metų legalių migrantų skaičiumi, tai abiejų metų 
santykis, kai apskaita daugmaž vienoda, yra netoli 6, t. y. leidimų išduodama šešis kartus daugiau negu pagal 
mūsų statistiką į tą šalį nuvažiavo žmonių. Netgi atsižvelgiant į tai, kad įsidarbina kai kurie anksčiau išvykę 
emigrantai, vis dėlto tai būtų argumentas, kad tas santykis 1 : 3 tebegalioja. Taigi turime užvakarykščius duo-
menis – 15600 legalių emigrantų, iš viso, galima manyti, išvyko apie 40 tūkst. per 2005 metus. Tiek dėl masto.

Emigracijos sandara. Ją įvertinti labai sudėtinga. Čia yra apibendrinti kelių tokių „sniego gniūžčių“ ap-
klausų rezultatai, kokiais sumetimais žmonės važiuoja iš Lietuvos, bet tai vėlgi yra žmonės, kurie atsako į 
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apklausos duomenis. Tai nėra jokia prasme reprezentatyvu, tai yra tik tiek, kokie žmonės atsako į apklau-
sas. Manau, rezultatai daugiau ar mažiau koreliuoja su legalių migrantų. Beveik pusę sudaro žmonės, kurie 
išvyksta dėl darbo, apie ketvirtadalį – dėl studijų, 3 proc. sudaro vadinamasis protų nutekėjimas, specialistų 
ir akademinių specialistų migracija, 15 proc., apie šeštadalį, išvyksta šeimos sumetimais, t. y. žmonės, pri-
sijungiantys prie sutuoktinių ir panašiai, 7 proc. – kita. Tie duomenys smarkiai koreguojasi, jeigu bandome 
kaip nors atsižvelgti į tokius reiškinius, kurie apklausose beveik nepasirodo, t. y. nelegalios migracijos mas-
tus, nelegalią darbo migraciją, ypač prekybą žmonėmis. Čia yra vertinimai apie 1000 ar daugiau kaip 1000 
žmonių iš Lietuvos per metus. Jie į apklausas beveik nepatenka, nebent kita forma.

Ką galima pasakyti apie informacijos būklę? Po metų yra daug bandymų į įvairias puses, yra besikau-
piantis toks akumuliacinis vyksmas, bet vis dėlto kol kas nėra tokio aiškaus proveržio ir aiškaus nei procesų, 
nei mastų, nei tendencijų įsivaizdavimo.

Dabar pora scenarijų, kurie modeliuoti pagal įvairius galimus krašto raidos scenarijus. Pirmas yra pesi-
mistinis, įkalkuliuojant nelegalios migracijos mastus čia ne viskas akivaizdžiai matyti. Pačioje apačioje išlieka 
nuolatinis šeimos migracijos dydis, augantis, jeigu nebus imtasi staigių priemonių, specialistų ir mokslininkų 
išvažiavimas ilgainiui turėtų sumažinti Lietuvos inovacinį ir technologinį potencialą ir tai neigiamai atsilieptų 
iš pradžių augančiai ekonomikai, kuri vėliau, keičiantis darbo ekonomikos ir darbo jėgos apmokėjimo struk-
tūrai, vėl įgautų neigiamą tendenciją. Taigi matome iš pradžių mažėjančią, o paskui vėl pradedančią augti 
legalią migraciją. Aišku, svarbus veiksnys yra nelegalios migracijos perėjimas į legalią. Pagal pesimistinį sce-
narijų, kuris čia pavaizduotas, jeigu nebus valstybės tikros valios legalizuoti migraciją, kaip daktarė A. Sipa-
vičienė ką tik siūlė, kad ir imantis labai radikalių ir drastiškų priemonių, nelegalios migracijos mastai, nors ir 
mažėdami, turi išlikti gana dideli ir prilygti ilgalaikės perspektyvos legalios darbo migracijos mastams. Toks 
pesimistinis scenarijus. Tai yra ne pesimistinis pesimistinis, bet moderuotas pesimistinis scenarijus.

Optimistinis scenarijus skiriasi nuo pesimistinio gana nedaug. Vėlgi yra optimistinis moderuotas scena-
rijus. Kuo tai skiriasi? Daug didesniu nelegalios migracijos perėjimo į legalią mastu. Tuomet būtų galima 
tikėtis ir didesnių finansinių srautų grįžimo, kurie vėlgi didintų Lietuvos investicinį potencialą, ir ekono-
mikos augimo, kuris ilgainiui turėtų pradėti mažinti ir legalios migracijos mastus. Bet tai yra optimistinis 
realus scenarijus, kuris vis dėlto rodo, kad artimiausiu metu labai smarkaus kitimo nereikėtų tikėtis. Ir 
ryžčiausi ginčytis su bet kuo, kas teigtų, jog ta situacija greitai pasikeis.

Prieš metus Užsienio reikalų ministerijos suorganizuotoje konferencijoje buvo tokia skaidrė apie veiks-
mingos politikos trikdžius. Sąrašas, aišku, yra neišsamus. Tiesiog bandžiau pažvelgti, kas per metus pasi-
keitė. Tyrimų stoka, neištirtos migracijos apimtys, srautai ir tendencijos tebelieka duotybė. Ekonominio 
veiksnio suabsoliutinimas taip pat tebėra mąstymo apie migraciją dominantė. Jeigu kalbame apie daug 
platesnes priežastis, be abejo, negalima pamiršti ekonominių priežasčių, bet jeigu dabar vienintelė parašyta 
strategija traktuoja emigraciją tik kaip ekonominių migrantų grįžimo į tėvynę strategiją, tai, žinoma, susi-
duriame su geroku susiaurinimu prielaidų, kaip į tą reiškinį žiūrėti. Be abejo, čia esama tam tikro neatiti-
kimo ir nevienamatiškumo tarp migracijos priežasčių ir valstybės turimų poveikio priemonių. Ekonominės 
poveikio priemonės, žinoma, yra kur kas lengvesnės negu bandymas paveikti socialinius ar mentaliteto 
dalykus, viešosios sąmonės lygį, bet tas mąstymas tebelieka dominuojantis daugiausia.

Kelių tolesnių punktų nekomentuosiu, jie galbūt prarado aktualumą per metus, bet tebeišlieka ir stra-
teginio mąstymo ydos. Priemonės ad hoc, t. y. trumpalaikio, trumparegiško veikimo priemonės. Užtenka 
paminėti tik tai, kad vis dėlto nebuvo imtasi lemiamų priemonių, kurios galėtų paskatinti grįžtamuosius 
procesus vengiant dvigubo apmokestinimo, ir optimistinį fatalizmą, kuris dažnai buvo ne tokio pavida-
lo, kad geriausiai galėtų paveikti emigracinius procesus. Optimistinis fatalizmas dažnai nuskamba, kad 
neišvengiamai augant gerovei tie procesai turėtų savaime pradėti apsiversti. Čia dar būtų galima pridėti 
struktūrinių fondų atėjimo peripetijas, užuot panaudojus juos kaip gana galingą priemonę Lietuvai, kad 
situacija pradėtų gerėti. Matome mėginimų juos atitolinti nuo Lietuvos žmonių tiesioginės gerovės. Visi šie 
trikdžiai išlieka ir po metų, o veikti reikia staiga, nes demografiniai veiksniai, kuriuos minėjo taip pat ir 
mano kolegė daktarė A. Sipavičienė, kuriuos specialistai demografai įvertina ne kitaip kaip katastrofiškus 
(Lietuvos gimstamumo rodiklis yra gerokai žemiau pasikeitimo normos), susieti su lėtai besikeisiančiais 
emigracijos procesais, gali lemti, kad pagrindinės dabartinės valstybės politikos paminklas ateičiai bus štai 
toks: čia – Jonas Jonaitis, paskutinis lietuvis, 2563 metai.
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Kalbos metu naudota vaizdinė medžiaga
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• „Vos tik sumažėja emigrantų skaičius, iš karto padidėja nedarbas.“
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3. Hipotetiniai tikrieji mastai

emigravo numatomi emigracijos mastai

4. skirtingi emigracijos į  
Jungtinę Karalystę duomenys

 metai
statistikos  

departamentas (sD)
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Kas paskatintų sugrįžti naujuosius emigrantus 	
iš Lietuvos?

egiDiJus BarCeviČius,
Viešosios politikos ir vadybos institutas

Šiame pranešime trumpai pristatomos tyrimo, kurį 2005 m. atliko Viešosios politikos ir vadybos ins-
titutas (VPVI), išvados. Tyrimą užsakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tačiau visos pateiktos 
pastabos yra instituto autorių nuomonė ir nebūtinai sutampa su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
pozicija.

Lietuvos piliečių emigracija yra svarbi problema, kuri jau artimiausiu metu gali turėti pastebimų neigia-
mų padarinių Lietuvos ekonomikai. Tiesa, teoriškai galima įžvelgti tiek teigiamų, tiek ir neigiamų emigra-
cijos reiškinio pasekmių. Trumpuoju laikotarpiu emigracija bent iš dalies prisideda prie nedarbo mažinimo. 
Išvykę asmenys įgyja žinių ir įgūdžių, kuriuos potencialiai galėtų pritaikyti ir grįžę į Lietuvą. Emigrantai 
taip pat nemažą dalį užsienio valstybėse uždirbtų lėšų perveda artimiesiems arba investuoja Lietuvoje. 
Neatmestina ir galimybė, kad iš užsienio valstybės grįžę migrantai gali „užimti“ kieno nors kito darbo vie-
tą, tapti bedarbiais, socialinių pašalpų gavėjais ir pan. Taip pat galima diskutuoti, ar emigrantų sugrįžimo 
skatinimas yra pati tinkamiausia priemonė darbo rinkos problemoms spręsti – galbūt ekonominiu požiūriu 
būtų naudingiau paskatinti imigraciją iš užsienio šalių? Apskritai vyraujanti ekonomikos teorija teigia, kad 
laisvas darbo judėjimas yra naudingas ekonomikos kaip visumos požiūriu, nes leidžia efektyviau panaudoti 
neproduktyviai naudojamus žmonių išteklius.

Vis dėlto emigrantus „siunčiančiosios šalies“, kokia yra Lietuva, požiūriu, akivaizdžios esminės ir poten-
cialiai neigiamos emigracijos pasekmės. Darbo jėgos trūkumas jau artimiausiu metu gali turėti neigiamos 
įtakos užsienio investicijų pritraukimui, stabdyti verslo plėtrą tam tikrose srityse. Didelė dalis emigran-
tų – darbingo amžiaus žmonės, o tai aktualu turint omenyje bendrą gyventojų senėjimo tendenciją bei 
potencialius sunkumus valstybės biudžetui dėl mažėjančio mokesčių mokėtojų skaičiaus. Nors išvykusius 
darbuotojus bent iš dalies galėtų pakeisti imigrantai iš kitų žemesnį ekonominio išsivystymo lygį turinčių 
valstybių, tačiau tokiu atveju reiktų papildomai spręsti naujųjų imigrantų integravimo į Lietuvos visuome-
nę klausimus. Dažnai akcentuojamas ir investicijos į žmones „atsipirkimo“ argumentas: Lietuvos piliečiai 
išsilavinimą paprastai įgyja valstybės lėšomis, todėl būtų teisinga, jei įgytos žinios būtų realizuotos jas 
suteikusioje valstybėje. Galiausiai, emigracijai pasiekus tam tikrą ribą, tai gali neigiamai atsiliepti bendrai 
ekonomikos plėtrai.

Statistiniai ir kokybinių tyrimų duomenys rodo, kad grįžta nedidelė dalis išvykusių emigrantų. Be to, 
nors nemaža dalis išvykstančiųjų tikisi anksčiau ar vėliau sugrįžti į Lietuvą, tačiau dauguma išvykusiųjų už-
sienio valstybėse pasilieka ilgiau, negu tikėjosi. Taip pat pastebėta, kad ilgesnis emigracijos laikas mažina 
sugrįžimo tikimybę. Turint omenyje dabartinę situaciją Lietuvos darbo rinkoje galima tikėtis, kad anksčiau 
grįžti pradės atstovai tų profesijų, kurios šiuo metu yra paklausios Lietuvoje. Su Lietuvos ekonominėmis 
realijomis yra susijusi ir tendencija, kad grįžtama daugiausia į tuos miestus, kuriuose vyksta sparti ekono-
minė plėtra, pirmiausia – į Vilnių.

Grįžimą lemia dvi pagrindinės grupės veiksnių: socialiniai-kultūriniai ir ekonominiai. Siekiant iš esmės 
pakeisti emigracijos tendencijas, šalyje būtina pasiekti tam tikrą ekonominės gerovės lygį, sukurti grįžimui 
palankias sąlygas. Tai patvirtina įvairių šalių pavyzdžiai (pavyzdžiui, Airijos). Ekonominių migrantų mo-
tyvaciją grįžti mažina ir tam tikros konkrečios problemos – įsidarbinimas Lietuvoje, socialinių garantijų 
užsitikrinimas, informacijos trūkumas, nerimas dėl užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimo, vaikų išsi-
lavinimas. Savo ruožtu tam tikri socialiniai-kultūriniai veiksniai (tėvynės ilgesys, Lietuvoje likusi šeima, 
artimieji, draugai) veikia priešinga kryptimi ir iš dalies atsveria ekonominių veiksnių bei įvairių praktinių 
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problemų įtaką emigrantų apsisprendimui dėl sugrįžimo. Tuo tarpu sisteminės tam tikrų sektorių (švieti-
mo, mokslo, sveikatos apsaugos ir kt.) problemos dažnai paskatina emigruoti kai kurių sričių ar regionų 
darbuotojus, daugelis emigrantų nemato prasmės sugrįžti, kol šios problemos iš esmės nebus išspręstos.

Pastaraisiais metais Europos Sąjunga imasi aktyvesnio vaidmens siekdama užtikrinti laisvą asmenų ju-
dėjimą, kuris savo ruožtu palengvina ne tik migraciją tarp ES narių, bet ir migrantų grįžimą į tėvynę. 
Tačiau ES lygmens intervencijos poveikis yra ir išliks ribotas, nes skirtingos ES narių mokesčių, akademi-
nių ir profesinių kvalifikacijų įgijimo sistemos, sveikatos apsaugos bei socialinių garantijų teikimo sąlygos 
neleidžia asmenims judėti tarp ES narių taip pat, kaip tai vyksta vienos šalies viduje. Tačiau net ir turint 
omenyje šiuos apribojimus valstybė turėtų dėti pastangas siekdama maksimaliai pagerinti sąlygas laisvam 
darbuotojų judėjimui. Kartais išsakomas argumentas, kad laisvo darbuotojų judėjimo ES apribojimai yra 
naudingi tokioms šalims kaip Lietuva, nes mažina emigrantų skaičių. Šis argumentas nėra gerai pagrįstas, 
nes apribojimai gali padidinti išvykimo kaštus ir atidėti išvykimo laiką, tačiau nepakeičia priežasčių, kurios 
skatina išvykti.

Daugelis Lietuvos institucijų įgyvendina priemones, kurios aktualios skatinant ekonominius migran-
tus grįžti. Tačiau esama ir nemažai problemų: institucijų veiklos koordinavimo trūkumas, įgyvendinamų 
priemonių persidengimas ir fragmentuotumas, bendresnio strateginio požiūrio į emigracijos reiškinį trū-
kumas (nes kiekviena institucija dirba jos kompetencijai priskirtoje siauroje srityje). Institucijoms trūksta 
keitimosi informacija ir žinojimo apie tai, kas planuojama vienoje ar kitoje srityje, priemonės kartais du-
bliuojamos, neišnaudojamas galimas bendradarbiavimo potencialas arba tiesiog kratomasi spręsti proble-
mą „priskiriant“ ją kitos institucijos reguliavimo sričiai. Esama struktūra kuria tam tikrus kaštus asmeniui, 
siekiančiam išsiaiškinti grįžimo sąlygas (reikia žinoti savo teises ir galimas problemas, žinoti atsakomybės 
pasiskirstymą tarp valstybės institucijų, suderinti daugelį informacijos šaltinių, kurie gali teikti prieštarin-
gą informaciją). Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro (LGITIC) teikiamomis informavimo pas-
laugomis naudojasi nedidelis skaičius emigrantų, o paties centro veikla yra pirmiausia skirta iki 1990 m. iš 
Lietuvos emigravusiems asmenims. Tarptautiniai susitarimai dėl socialinės apsaugos su Kanada ir ypač su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis yra ribotos apimties. Emigrantai nėra pakankamai informuoti apie už-
sienyje uždirbtų pajamų papildomo apmokestinimo klausimų sprendimą. Nemažai aktualių priemonių dar 
tik numatoma įgyvendinti ir praktiniai jų veiklos aspektai dar nėra galutinai aiškūs (pvz., Tautinių mažumų 
ir išeivijos reikalų departamento (TMID) rengiama Lietuvos valstybės ilgojo laikotarpio strategija lietuvių 
išeivijos atžvilgiu, Užsienio lietuvių rėmimo centro (ULRC) parama užsienyje dirbantiems lietuvių moks-
lininkams, Europass iniciatyva). Mažai priemonių įgyvendinama protų susigrąžinimo srityje.

Apibendrinant įvairių užsienio šalių vykdomą sugrįžimo skatinimo politiką, išskirtinos šios dažniausiai 
naudojamų priemonių grupės: informacijos sklaidos priemonės, valstybės paslaugų prieinamumo užtikri-
nimas grįžusiesiems bei jų šeimos nariams, mokesčių politikos priemonės, finansinė parama (padengiant 
dalį persikėlimo išlaidų, suteikiant lėšų verslo pradžiai ir pan.), lėšų skyrimas moksliniams projektams 
vykdyti. Kai kurios iš šių priemonių taikomos ne tik siekiant paskatinti grįžti savo piliečius (ar tautiečius), 
tačiau taip pat skatinti kitų šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigraciją bei spręsti aktualias darbo 
rinkos problemas. Be to, atkreiptas dėmesys, kad senosios ES valstybės daugiausia dėmesio skiria aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų bei mokslininkų susigrąžinimui. Tuo tarpu Azijos valstybės yra linkusios naudoti 
įvairias finansines iniciatyvas, kurios kartais yra diskriminacinės pasilikusiųjų atžvilgiu.

Valstybės intervenciją bet kokioje srityje – įskaitant paskatas sugrįžti emigravusiems asmenims – pir-
miausia galima pateisinti tada, kai rinka neveikia, t. y. nėra patenkinamos tam tikros idealios rinkos sąly-
gos (vienodų konkurencinių sąlygų užtikrinimas, tobula informacija, rinka kuria ryškius neigiamus arba 
teigiamus efektus (angl. – externalities). Todėl svarstant valstybės politikos priemones būtina vadovautis 
prielaida, kad grįžusiems emigrantams neturėtų būti sudaromos išskirtinės sąlygos pasilikusiųjų Lietuvoje 
atžvilgiu (pvz., dėl būsto įsigijimo, persikėlimo kaštų ar studijų subsidijavimo). Kita vertus, pateisinamos 
tos priemonės, kurios padeda grįžusiems emigrantams lygiomis sąlygomis su visais Lietuvos piliečiais nau-
dotis valstybės teikiamomis paslaugomis ar dalyvauti konkursuose (pavyzdžiui, pedagoginėms pozicijoms 
aukštosiose mokyklose užimti). Tinkamos ir priemonės, skirtos paskatinti Lietuvos piliečius užsienyje 
dirbti legaliai taip išsaugant teisę į valstybės teikiamas paslaugas. Taip pat reikalingos priemonės, skirtos 
informacijos asimetrijai ir informacijos kaštams mažinti ar tiesiog tam tikriems tarp emigrantų nusistovė-
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jusiems stereotipams pakeisti. Be to, logiškas argumentas, kad iš užsienio sugrįžę emigrantai dirbdami ir 
gyvendami Lietuvoje prisideda prie tam tikrų teigiamų efektų kūrimo (įskaitant išorinius, angl. – externali-
ties), t. y. prisideda prie bendro šalies ekonominės gerovės kilimo ir ekonominio augimo, kuris yra savaime 
naudingas ir kitiems šalies gyventojams. Tačiau akivaizdu, kad minėtieji efektai bus tuo didesni, kuo labiau 
išsilavinęs, aukštesnės kvalifikacijos yra grįžtantis asmuo. Todėl būtina ypač skatinti protų sugrįžimą.

Vis dėlto būtina atkreipti į dėmesį, kad didžiausią efektą skatinant emigrantus grįžti padėtų pasiekti 
ilgalaikė gyvenimo lygio kilimo tendencija, išlaikyti socialiniai-kultūriniai ryšiai su Lietuva bei tam tikrų 
valstybės finansuojamų sektorių (švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos) problemų sprendimas. Kaip rodo 
Airijos pavyzdys, migracija yra inertiškas reiškinys, todėl net ir gerėjant ekonominei ir socialinei situacijai, 
reikia bent kelerių metų, kad iš esmės pasikeistų migracijos tendencijos. Todėl žiūrint plačiau daugelis 
valstybės įgyvendinamų politikų turi įtakos emigrantų apsisprendimui sugrįžti, pavyzdžiui, galimybė įsteig-
ti ir plėtoti verslą, investicinė aplinka, švietimo sistemos situacija ir mokymo kokybė, sveikatos apsaugos 
sistemos būklė ar jos teikiamų paslaugų lygis. Tačiau priemonės šiose srityse yra aktualios visiems Lietuvos 
gyventojams – ne tik emigravusiems asmenims. Be to, kalbant apie išvardytas sritis, jau parengta (ar šiuo 
metu rengiama) nemažai strateginio pobūdžio dokumentų, teisės aktų ir programų, kuriais remiantis įgy-
vendinama valstybės politika, nors ir ne visose srityse pavyksta pasiekti vienodai gerų rezultatų.

Ar socialinis teisingumas Lietuvai per brangus?

Doc. dr. ROMAS LAZUTKA,
Vilniaus universitetas

Kaip ir buvo paskelbta mano pranešimo pavadinime, aš šiek tiek bandysiu parodyti ryšį tarp emigracijos 
ir socialinio teisingumo. Neturiu naujų kokio nors tyrimo duomenų, todėl remsiuosi tuo, kas daugumai 
yra žinoma – mūsų oficialia statistika ir Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių palyginimais, nes manoma, 
kad žmonės išvažiuoja iš ten, kur jiems blogiau, į ten, kur jiems geriau, ar bent jie tikisi, kad ten jiems bus 
geriau.

Gal tik porą žodžių apie problemos aktualumą, nes tikrai pasigirsta abejonių, ar verta pernelyg daug 
šnekėti ir galvoti apie emigraciją stabdančias priemones. Aš tik priminsiu statistiką. Europos Sąjungos 
senbuvėse, ne savo kilmės šalyse, gyvena tik iki 2 proc. emigravusių gyventojų. Tai yra emigracija tarp Eu-
ropos Sąjungos senųjų narių nėra labai didelė. Migracija Europoje yra dėl trečiųjų šalių imigrantų. O šiaip, 
ne taip dažnai švedas išvažiuoja dirbti ir gyventi į Vokietiją ir priešingai. Taigi mūsų skelbiami emigracijos 
skaičiai yra tikrai dideli. Antras skaičius, kuris galbūt tikrai gali sukelti tam tikrų minčių. Štai Lietuvoje 
skelbiama, kad emigravo netgi daugiau kaip 300 tūkst., o 1933–1939 metais tiek žydų emigravo iš Vokie-
tijos. Tuo aš noriu tiktai padaryti įspūdį, kad tie skaičiai Lietuvai yra dideli. Aš tuo nenoriu pasakyti, kad 
Lietuvoje yra hitlerinis režimas, bet tokio masto emigracija yra didžiulė problema.

Mano nuostata yra tokia, kad žmonės apsisprendžia išvažiuoti ir, žinoma, kad verta kalbėti apie tuos, ku-
rie sąmoningai apsisprendžia išvažiuoti vertindami savo ekonominę ir socialinę padėtį dabar ir žiūrėdami 
į tam tikrą ilgesnę ar trumpesnę perspektyvą. Todėl labai svarbu, kas jų laukia ateityje. Čia aš tiesiog esu 
pavaizdavęs asmens gyvenimo ciklo pajamas, kurios priklauso nuo amžiaus. Žmogus dirba, įgyja patiries, 
daro karjerą, uždirba daugiau. Jeigu mes atsižvelgiame į tai, kad dar ir ekonomika auga, tai štai žmogus gali 
tikėtis, kad jeigu jis ne išvažiuos, o dirbs čia, kur dirba, jo pajamos ateityje didės ir dėl to, kad jis įsitvirtins 
darbo rinkoje, pareigose, ir dėl to, kad tiesiog tikrai ekonomika auga. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje 
nėra vien tik tokių svajonių arba jos nėra pagrįstos, kad pajamos gali tik didėti. Gali jos ir kristi. Tai štai, 
tarkim, nedarbas, vaikų atsiradimas šeimoje, liga, senatvė tas pajamas gali sumažinti ar žmogus jų išvis 



2006 m. kovo 17 d. konferencija „emigracija iš lietuvos:  
padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“ 

Pranešimai

2006 m. kovo 17 d. konferencija „emigracija iš lietuvos:  
padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“ 

Pranešimai �1

gali netekti. Ir čia, jeigu mes pažvelgtume į kai kurias vadinamąsias socialines rizikas, nuo kurių paprastai 
draudžia valstybė, tarkim, nedarbą ir vaikų auginimą, jeigu mes turime moterį galvoje, gali būti taip, kad 
apskritai ji netenka pajamų, tada jai priklauso tam tikra pašalpa. Bet gali praeiti pašalpos mokėjimo laikas, 
vėliau ji įsidarbina, tačiau praranda tam tikras karjeros galimybes ir atsilieka nuo tų, kurios negimdė. Pa-
vyzdžiui, jeigu žmogus uždirba gana pusėtinai, bet tampa neįgaliu, neįgalumo pensija, palyginti su pajamo-
mis, yra labai maža. Jeigu žmogus neteko darbo, o po kurio laiko įsidarbino, bet ne pagal savo kvalifikaciją, 
jis turi imtis paprastesnio, mažiau apmokamo darbo.

Taigi jis nebūtinai įsivaizduoja, kad jo pajamos judės pagal tą žydros svajonės liniją į viršų, jos gali ir 
kristi. Tuomet žmogui yra svarbu ne tik, kiek jis uždirba Lietuvoje, bet ir kas bus, jeigu jis dėl vienos ar kitos 
socialinės rizikos negalės dirbti ilgiau ar trumpiau. Mes pažiūrėkime, kaip keitėsi socialinė situacija Lietu-
voje per paskutinį dešimtmetį, pažvelkime į ateitį, o kas gi atsitiks per 10 metų, ir įsivaizduokime žmogų, 
kuriam yra 30 metų. Jis galvoja, o kas manęs laukia per ateinantį dešimtmetį, jeigu aš gyvensiu Lietuvoje, 
ar man verta išvažiuoti, ar pasilikti? Štai ko mes galime tikėtis. Jeigu ekonomika ir kiti rodikliai, susiję su 
ekonomikos augimu, augs maždaug po 8 proc. per metus, po dešimties metų minimali alga bus ne 500 litų, 
o 1000 litų. Bedarbio pašalpa paskutiniais metais kilstelėta, ji galbūt sieks 600 litų. Invalidumo pensija gal-
būt bus nebe 400 litų, o 800 litų, bet iš jos gali tekti išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Maksimali socialinė 
pašalpa gal bus 250 litų, tai bus vienintelis pragyvenimo šaltinis, jeigu neturėsi jokių kitų pajamų. Dabar ji 
yra 140 litų. Galbūt tai bus 250 litų po dešimties metų… Man atrodo, kad žmonės taip neskaičiuoja, bet jie 
žvalgosi, aplink girdi, kokios yra išmokos, kaip jos didėja, ir gali prognozuoti, kas jų laukia čia.

Įprastas atsakymas – Lietuvoje tokios ekonominės galimybės. Tai yra labai paprastas atsakymas. Yra 
skurstančiųjų pavyzdys. Aš pavaizdavau santykinę skurdo ribą, kuri skaičiuojama Statistikos departamento, 
ir čia skurstančiųjų pajamos parodytos labai apibendrintai, netiksliai, tiesiog įsivaizduojamos. Tokių žmo-
nių yra 16 proc., jie yra tam tikrame skurdo gylyje, jų pajamos tam tikru lygiu žemiau negu skurdo riba. 
Taigi, kiek mums reikėtų pinigų, kad mes tiems žmonėms pakeltume jų pajamas iki skurdo ribos? Maždaug 
yra apie 0,8 proc. bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP). Jeigu BVP auga 8 proc., mes dešimtadalį skiria-
me tiems žmonėms, ir jų padėtis pagerėja. Žinoma, skurdo riba pakils, ir vėl bus skurstančiųjų, bet jie skurs 
kitaip. Aš noriu pasakyti, skurdo problemos ir mastai, ekonominiai ištekliai, kurių reikia, kad padėtume 
tokiems žmonėms, nėra milžiniški, tereikia teikti pagalbą.

Dar daugiau. Palyginkime kai kuriuos Lietuvos ir Europos Sąjungos rodiklius, svarbius rodiklius žmo-
gui, kuris svarsto, ar išvažiuoti, ar ne. Ekonomistai BVP skaičiuoja įvairiais būdais. Vienas jų – pagal pa-
jamas, kam atitenka sukurtas bendrasis vidaus produktas. Liūto dalis atitenka darbuotojams kaip darbo 
užmokestis, ir darbdavio įmokos, skirtos socialiniam draudimui už darbuotojus. Bus šioje lentelėje ir kiti 
to bendrojo vidaus produkto straipsniai pagal pajamas, netiesioginiai mokesčiai, kurie atitenka valstybei, 
kapitalo nusidėvėjimas arba amortizacija ir kitos pajamos. Jeigu už darbą gaunamas darbo užmokestis, tai 
likusios pajamos daugiausia yra pelnas ir kitos mišrios pajamos.

Jeigu mes žiūrime darbo užmokesčio dalį šalies bendrajame vidaus produkte, Lietuvoje ji yra nepateisi-
namai maža. Iš to nedaryčiau išvados, kad 60 proc. atitenka įmonių pelnams. Ne. Tiesiog žmonės dirba ne 
pagal darbo sutartį, o jų gautos pajamos yra priskiriamos mišrioms pajamoms ir skaičiuojamos kartu su pel-
nais. Tai yra labai reikšminga. Daug tų mišrių pajamų atitenka tiems žmonėms, kurie dirba ir pagal darbo 
sutartį gauna atlyginimą ir plius dar kokias nors pajamas. Tai yra labai reikšminga valstybės mokestinėms 
pajamoms. Valstybė surenka iki 30 proc. mokesčių Lietuvoje, Europos Sąjungos vidurkis – apie 40 proc., 
šiek tiek per 40 proc., socialinei apsaugai irgi procentiškai nuo bendrojo vidaus produkto Lietuva skiria 
dvigubai mažiau negu vidutiniškai Europos Sąjunga. Iš tų lėšų yra finansuojamos apsaugos priemonės nuo 
socialinių rizikų, šiandien pradėjau kalbą kaip tik nuo jų.

Jeigu mes sustosime prie atlyginimų arba bendrojo vidaus produkto dalies, atitenkančios atlyginimams, 
tai didžiausia problema yra du pajamų mokesčių tarifai Lietuvoje. 15 proc. ir 33 proc., kuris bus sumažintas 
iki 27 proc., vėliau – dar šiek tiek. Nuo darbo užmokesčio dar yra didžiulės įmokos, mokamos „Sodrai“ 
darbuotojo ir ypač darbdavio. Aš pabandžiau pavaizduoti atlyginimų grupes. 1000 litų, 2000, 3000, 5000, 
iki 20 tūkstančių. Kairės pusės skalė – mokesčių tarifo ar tos mokesčių naštos tarifo, „Sodrai“ ir gyventojų 
pajamų mokestis – apie 60 procentų. Čia atskirai vien gyventojų pajamų mokestis, tas 15 proc. tarifas. Ką gi 
žmonės daro? Žinoma, jie bėga nuo didelių mokesčių, ypač tie, kurie gali gauti didesnes pajamas, jie gauna 
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tokiu būdu, kad mokėtų 15 proc., o ne 60 proc. mokesčių. Iš čia menkas socialinės apsaugos finansavimas 
ir visos socialinės infrastruktūros finansavimas ir panašiai, tai, kas yra reikšminga žmonėms, kai jie negali 
pakankamai užsidirbti.

Todėl, man atrodo, Lietuvoje verta kalbėti apie pajamų nelygybę, apie valstybės vaidmenį darant įtaką 
pajamų nelygybei. Mes vengiame apie tai kalbėti. Aš padariau paprastą dalyką. Per interneto paiešką su-
radau, kiek kartų yra vartojamas žodis „pajamos“ lietuviškai ir angliškai, kiek kartų terminas „nelygybė“ 
ir kiek kartų „pajamų nelygybė“. Taigi „pajamos“ Lietuvoje vartojamos 643 kartus mažiau, terminas „ne-
lygybė“ – 1000 kartų, o „pajamų nelygybė“ – 7000.

Apie pajamas mes šnekame, apie nelygybę – šiek tiek mažiau, apie pajamų nelygybę mes vengiame šne-
kėti. Tik 251 kartą internete lietuviškai paminėta „pajamų nelygybė“. Tai yra, man atrodo, svarbu, nes tiems 
žmonėms, kurie išvažiuoja, yra blogiau negu likusiems, bent nemažai daliai. Tiems, kuriems gera čia, jie 
rečiau išvažiuoja. Ankstesniuose pranešimuose buvo minimos įvairios emigracijos priežastys, bet tie, kurie 
emigruoja iš laimės, ko gero, yra ne mūsų reikalas ir neverta gaišti laiko svarstant jų emigraciją.

Aš bandau pavaizduoti, kaip yra suprantamas tas socialinis teisingumas ir nelygybės klausimas, siejamas 
su socialiniu teisingumu. Pavaizduoti gyventojai pagal pajamas (nors duomenys senoki, bet esmė nekinta). 
Jeigu ekonomika auga, uždirbamas papildomas litas ar sukuriamas papildomas produktas, kam jis ati-
tenka? Ko gero, Lietuvoje gali būti taip, kad jis atitenka tiems, kurie daugiau ir turi. Yra tokia socialinio 
teisingumo samprata, kad valstybė neturėtų kištis į tai, t. y. kaip atsitinka, taip ir yra teisinga.

Tačiau yra kiti teisingumo supratimai, kad papildomas litas, atitenkantis neturtingam, vargingam žmo-
gui, prisideda prie visuomenės gerovės daugiau, negu tas litas, atitekęs kažkam kitam, ypač turtingesniems 
žmonėms. Pagal ribinio naudojimo teoriją (ekonomistai nuo jos pradeda studijas) papildomas produktas, 
prekė ar litas yra mažiau vertingas negu prieš tai buvę. Tiems, kurie jų jau turi, papildomas litas ne tiek 
vertingas, palyginti su tais, kurie tų litų turi mažai.

Dar vienas dalykas, kuris irgi retai minimas, kad mes esame, šiurkščiai tariant, vienoje geldoje. Jeigu 
mes geriname padėtį tų, kurie labai vargingi, kurie kaime nemato išeities, tai mes geriname ir savo padėtį, 
nes mes užbėgame už akių tam tikroms gilesnėms socialinėms problemoms, kurių sprendimas paskui kai-
nuos kur kas brangiau, jeigu praleisime laiką jiems padėti.

Yra J. Rwals, bene vieno žymiausių XX a. filosofų, teiginys, kad visuomenės gerovė priklauso tik nuo 
paties neturtingiausio žmogaus gerovės ir kad turtingesnio žmogaus gerovės padidėjimas negali visuomenei 
kompensuoti neturtingiausio žmogaus gerovės sumažėjimo. Tai reikėtų turėti galvoje. Ne tiek svarbu, ar 
mes daug šnekėsim apie geresnių verslo sąlygų sudarymą Lietuvoje, ar ne. Mes šnekam apie tai 15 metų, ir 
suprantama kodėl. Todėl, kad yra interesų grupės. Jos teigia, padėkit mums, tegul valstybė padeda mums, 
mes sukursime gerovę kitiems. Bet kodėl nepradėti nuo tiesioginės gerovės kūrimo valstybėje tiems, kurių 
dabar yra blogiausia padėtis? Ar tai nėra tiesesnis kelias? Taigi mažinkime rizikas čia, kad galimybės ten 
taptų mažiau viliojančios, būkime teisingi – tai mažina riziką.
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Kalbos metu naudota vaizdinė medžiaga

pajamos

priedas dėl ekonomikos augimo

darbas, senatvės pensija, santaupos

20 metų 40 metų 60 metų

amžius

20 metų 40 metų 60 metų

amžius

pajamos

nedarbas

vaikai

liga
senatvė

gyvenimo ciklo pajamos

gyvenimo ciklo pajamų  
svyravimo rizika
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pajamos

nedarbas ir vaikų auginimas

neįgalumo pensija

nedarbas
ir struktūrinė krizė

20 metų 40 metų 60 metų

amžius

Kiek nuo gyvenimo ciklo  
pajamų svyravimo rizikos  
draudžia valstybė?

 BvP dalis (proc.)

 Šalis Darbo užmokesčiui mokestinėms pajamoms socialinei apsaugai

Lietuva 40 30 14

ES 65–70 40 27

Kuo Lietuva skiriasi nuo es?

socialinės politikos rodikliai 
Lietuvoje

metai MMA
Bedarbio  
pašalpa

invalidumo 
pensija

maksimali 
soc. pašalpa

vidutinė  
alga

BVP

1996 240 105–200 173 90 618 32

2000 430 135–250 280 122 971 46

200� 550 165–759 (362) 391 140 1290 67 

201� 1000 600 700–800 250 2500 120
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LietuvaSlovėnija Čekija Vengrija Lenkija Slovakija

bVP Vidutinė alga

BvP vienam gyventojui  
ir vidutinė alga
(Lietuva = 100 proc., 2003 m.)

mokestinių pajamų dalis BvP 
(proc.)
Revenue Statistics of oECd Member 
Countries 1965–1999, Paris, 2000. 

 Šalis 1970 m. 1999 m.

Švedija 48,7 52,1

danija ... 50,6

Suomija 34,3 46,5

Prancūzija 39,4 46,0

belgija 39,7 45,4

Austrija 38,8 44,3

italija 29,2 43,0

nyderlandai 40,0 40,3

ispanija 22,0 35,1

Lenkija, Čekija, Vengrija … 37–38

Lietuva … 29,5
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gyventojų pajamų mokesčių 
tarifų struktūra

 Šalis mažiausias procentas Didžiausias procentas Pakopų skaičius

Australija 20 47 4

brazilija 15 27,5 2

Čilė 5 45 6

japonija 10 50 5

jungtinė Karalystė 10 40 3

jungtinės Amerikos 
Valstijos

15 39,6 5

ispanija 15 39,6 6

izraelis 10 50 5

Kanada 17 29 3

Lenkija 19 40 3

nyderlandai 6,2 60 4

Pietų Afrika 18 42 6

Prancūzija 9,5 54 6

Singapūras 12 28 7

Švedija 0,09–2,3 25 3

Vokietija 25,9 53 …

maži mokesčių tarifai didelėms 
pajamoms ir dideli tarifai  
mažoms pajamoms

i ii iii iV V Vi Vii
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ar emigracijos nesumažintų?

darbo užmokesčio dalis bVP 70 proc.

Vidutinė alga 3000 Lt

mma 1000 Lt

Mokesčių pajamų dalis bVP 38 proc.

nįegalumo pensija 1200 Lt

bedarbio pašalpa 600 Lt

Maksimali socialinė pašalpa 300 Lt

Pajamų mokesčių tarifai 10–40 proc.

Protų nutekėjimas iš Lietuvos: priežastys, 	
procesai ir reemigracinės nuostatos

Dokt. auŠra KaZLausKienĖ,
Kauno technologijos universitetas

Šiuolaikinė tarptautinė migracija, veikiama sparčių globalizacijos procesų, suintensyvėjo visame pasau-
lyje ir atspindi dvi pagrindines tendencijas: 1) didėja aukštos kvalifikacijos darbo jėgos dalis globaliame 
migruojančios darbo jėgos sraute; 2) vis daugiau žemesnio išsivystymo lygio šalių patiria vadinamąją protų 
nutekėjimo problemą. Problema kyla ne tiek dėl pačios išsimokslinusių žmonių emigracijos, kiek dėl nesa-
mo lygiaverčio atgalinio darbo jėgos srauto, arba, kitaip tariant, nevykstant protų cirkuliacijai. Akivaizdu, 
kad vykstant negrįžtamam aukštos kvalifikacijos darbo jėgos nutekėjimui, smunka šalies vidutinis darbo 
jėgos kvalifikacijos lygis, smukdydamas kartu ir bendrą šalies konkurencingumo lygį pasaulio kontekste.

Dabartinėse diskusijose lietuvių emigracijos tema vienas iš labiausiai pabrėžiamų yra ekonominis aspek-
tas. Kita vertus, kalbama apie migraciją, kaip save palaikantį procesą, nulemtą kumuliatyvių priežasčių, 
kurios ilgainiui suformavo ištisą mūsų tautos migravimo tradiciją.

2004–2005 m. atliktas protų nutekėjimo iš Lietuvos tyrimas siekiant nustatyti, kokios priežastys lemia aukš-
tąjį išsimokslinimą turinčių Lietuvos žmonių migraciją, kaip šiam migracijos procesui įtaką daro socialinė 
aplinka ir kokie šių žmonių reemigraciniai ketinimai. Tuo tikslu buvo atlikta iš Lietuvos išvykusių žmonių su 
aukštuoju išsimokslinimu apklausa internetu tam specialiai sukurtame tinklapyje www.djmigracija.lt. Taikant 
„sniego gniūžtės“ metodą apklausta per 500 žmonių, gyvenančių 27 šalyse (tiriant naudota 416 anketų)*.

* „Sniego gniūžtės“ metodas yra netikimybinis apklausos metodas, taikomas, kai tyrimo imtis nėra žinoma. Atspirties taškas – keli 
pradiniai subjektai, generuojantys papildomus subjektus. Šiuo principu remiantis pirminiai protų nutekėjimo tyrimo subjektai 
buvo Lietuvos ambasados, užsienio lietuvių bendruomenės ir įvairūs elektroniniai klubai, kurie padėjo rasti ir apklausti tolesnį 
užsienyje gyvenančių lietuvių tinklą.
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Sociodemografinės charakteristikos

Dauguma apklaustųjų buvo jauno amžiaus – iki 35 metų (80 proc. respondentų). Pagal lytį pasiskirsty-
mas buvo maždaug vienodas (49,8 proc. vyrų ir 50,2 proc. moterų), o tautybės požiūriu absoliuti dauguma 
buvo lietuviai (96 proc.).

Išsimokslinimo lygis rodo, kad dauguma respondentų (64 proc.) turėjo aukštesnį negu bakalauro laipsnį 
(įskaitant studijuojančius) (žr. 1 lent.).

1 lentelė. respondentų išsimokslinimo lygis

Pagal mokslo sritį daugumą sudarė socialinių mokslų atstovai (30 proc.), kiek mažiau humanitarinių 	
(26 proc.), biomedicinos (24 proc.), toliau techninių (13 proc.) ir fizinių (8 proc.) mokslų sričių specialistai.

Didžioji dauguma išvykusių žmonių aukštąjį išsimokslinimą įgijo Lietuvoje (76 proc.), o ketvirtadalis 
apklaustųjų – užsienyje. Taip pat paaiškėjo, kad absoliuti dauguma respondentų pasižymi aukštu lingvisti-
nio kapitalo lygiu: laisvai kalba bent viena užsienio kalba (dažniausiai anglų kalba). O jų kelionių į užsienį 
dažnumas atskleidė šios tiriamosios grupės aukštą mobilumo lygį: tik 7 proc. respondentų nurodė, kad ši 
kelionė į užsienį jiems buvo pirma.

Užimtumo situacija prieš išvykstant į užsienį parodė, kad daugelis žmonių prieš išvykdami į užsienį tu-
rėjo nuolatinį darbą Lietuvoje ir tik santykinai nedidelė dalis buvo neužimti (žr. 2 lent.).

2 lentelė. užimtumo situacija prieš išvykimą į užsienį (Lietuvoje)

bakalaurai diplomuoti  
specialistai

magistrai mokslų daktarai
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Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma tų, kurie turėjo nuolatinį darbą Lietuvoje, dirbo pagal savo 
specialybę, t. y. aukštos kvalifikacijos reikalaujančiose srityse.

Užsienyje didžioji respondentų dalis (84 proc.) apklausos metu dirbo, dauguma jų (89 proc.) aukštos 
kvalifikacijos reikalaujančiose veiklos srityse, o santykinai nedidelė dalis (11 proc.) nutekėjo į žemesnės 
kvalifikacijos darbų sritis ir atspindi vadinamąjį iššvaistytų protų reiškinį, kai prarandami ne tik kvalifi-
kuoti specialistai, bet ir jų turima kvalifikacija, jei dirbama ilgą laiką žemos kvalifikacijos ar nekvalifikuoto 
darbo srityse.

Respondentai taip pat buvo paprašyti įvertinti savo socioekonominį statusą, t. y. koks jis buvo prieš iš-
vykstant į užsienį (Lietuvoje) ir kaip pasikeitė persikėlus į užsienį (žr. 3 lent.).

3 lentelė. socioekonominio statuso vertinimas Lietuvoje ir užsienyje
(5 balų skalė nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai)

Šie vertinimai rodo, kad bendrai apklaustųjų buvo patenkinama ekonominė ir profesinė veiklos būklė, 
o savo dvasinį ir kultūrinį gyvenimą jie vertino gerai. Darbo sąlygų ir ekonominės padėties persikėlus į 
užsienį vertinimai atskleidė didelį pagerėjimą, išskyrus dvasinį, kultūrinį gyvenimą, kuris parodė nedidelį 
nuosmukį.

išvykimo tikslai ir kryptys

Pasirinktos išvykimo kryptys išryškino migraciją į šiuolaikines lietuvių traukos zonas, iš kurių didžiau-
sia koncentracija Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vakarų Europoje, Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje (žr. 	
4 lent.). Tuo tarpu Pietų Europos ir kitose šalyse pavyko rasti nedaug respondentų.

dvasinis-kultūrinis
gyvenimas

profesinė realizacija 
ir tobulinimasis

finansinė-ekonominė  
padėtis

5

4

3

2

1

0

3,8
3,5

4,0

3,1

3,9

3,0
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4 lentelė. migracijos kryptys

Daugumos apklaustųjų išvykos tikslas buvo darbas (52 proc.), kitų – studijos (24 proc.), nuolat gyventi ir 
šeimos susijungimo tikslais išvyko kur kas mažiau (14 proc.) Dar mažiau nurodė išvykę dėl svečiavimosi ir 
pažintinių motyvų (11 proc.).

Migracijos priežastys: stūmimo ir traukos veiksniai

Išsimokslinusių žmonių migracijos priežastys nagrinėtos pagal stūmimo ir traukos modelį, kai respon-
dentai buvo paprašyti įvertinti šiuos savo migracijos motyvus dviem aspektais: stūmimo iš šalies ir traukos 
į užsienio šalį. Rezultatai atskleidė du svarbius dalykus: 1) didžiausią svarbą šiai migracijai turėjo darbo 
ir profesinės realizacijos sąlygos, 2) migracijos priežasčių struktūroje daugeliu atvejų persvėrė traukos į 
užsienį efektas (žr. 5 lent.).
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5 lentelė. migracijos stūmimo ir traukos veiksniai
(5 balų vertinimo skalė nuo 1 – jokios įtakos iki 5 – turėjo lemiamą įtaką;  

Wilcoxon susijusių imčių testas, kaip < 0,05, skirtumas statistiškai reikšmingas)

Vienintelis veiksnys, turėjęs priešingą efektą, t. y. stipriau pasireiškęs kaip išstumiamasis poveikis, buvo 
Lietuvos akademinės bendruomenės tarpusavio santykiai ir bendradarbiavimas. Beje, šiuo požiūriu at-
kreiptinas dėmesys į tai, kad aukštesnįjį išsimokslinimo laipsnį turintys (ar siekiantys) respondentai šiuos 
santykius vertino kur kas blogiau nei tai rodo bendras tirtos populiacijos vidurkis.

Traukos veiksnių persvara rodo, kad didesnės įtakos šiai intelektualiai migracijai turi ne tiek pageidau-
jamų darbo ir gyvenimo sąlygų nebuvimas, kiek jų patrauklumas užsienyje. Tai leidžia manyti, kad darbo ir 
gyvenimo sąlygų gerinimas Lietuvoje nebūtinai veiks kaip protų nutekėjimą stabdantis veiksnys, nes geres-
nių šio pobūdžio sąlygų buvimas užsienyje didins ir darbo jėgos migracijos potencialą.

Redukavus stūmimo ir traukos kintamuosius faktorinės analizės būdu, išryškėjo keturios pagrindinės 
šios migracijos priežasčių grupės (faktoriai) (žr. 6 lent.).
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6 lentelė. Pagrindinės migracijos stūmimo ir traukos veiksnių grupės
(5 balų vertinimo skalė nuo 1 – jokios įtakos iki 5 – turėjo lemiamą įtaką;
faktorinė analizė: KMo = 0,880, Barlett testas 5009, df = 351, p < 0,01;  

pagrindinių komponenčių metodas)

Viliojančios darbo ir profesinės realizacijos sąlygos (pritarė 88 proc. apklaustųjų). Jos atspindi iš esmės geres-
nių galimybių ieškojimo tendenciją. Tai labiausiai akcentavo aukštesnįjį išsimokslinimą ir siauresnę speciali-
zaciją turintys respondentai (diplomuoti techninių, biomedicinos mokslų specialistai ir mokslų daktarai). Be 
to, daugiausia šį faktorių pabrėžė savo profesiniu statusu Lietuvoje ir užsienyje patenkinta žmonių grupė.

Netenkinančios individualios socioekonominės sąlygos Lietuvoje (pritarė 82 proc. apklaustųjų). Tai yra 
grupė veiksnių, daugiausiai turinčių stūmimo iš šalies efektą ir atspindinčių daugiau individualią padėtį: 
menkos finansinės, darbo užmokesčio, profesinės realizacijos ir kitos sąlygos. Šią veiksnių grupę labiausiai 
pabrėžė neigiamai savo socioekonominę padėtį Lietuvoje vertinę respondentai.

Mokslo sistema, patraukli užsienyje ir nepatraukli Lietuvoje (pritarė 69 proc. apklaustųjų). Ji atspindinti 
teigiamą požiūrį į užsienio mokslo sistemą bei galimybes ir, kita vertus, nusivylimą nekokybiška Lietuvos 
mokslo sistema bei profesinės realizacijos sąlygomis. Čia dar kartą atkreiptinas dėmesys, kad, analizuojant 
stūmimo ir traukos santykį, akademinės visuomenės santykiams didesnės įtakos turėjo stūmimo (iš Lietu-
vos) efektas. Mokslo sistemos veiksnių grupė stipriausiai veikė aukštesniojo išsimokslinimo lygio žmones, 
daugiausia mokslų daktarus.

Makroekonominės šalių sąlygos ir valstybės politika (pritarė 69 proc. apklaustųjų). Tai yra motyvai, susiję 
su makrostruktūrinėmis šalies sąlygomis, turinčiomis tiek traukos, tiek stūmimo efektus. Šios priežastys 
labiausiai rodo nepasitenkinimą šalies ekonomine, socialine, teisine, politine padėtimi ir atskleidžia vyrau-
jančią nusivylimo šalimi nuotaiką. Tarp stipriausiai makroekonomines priežastis pabrėžusių respondentų 
labiausiai išryškėjo ekonomiškai motyvuota žmonių grupė ir tie, kurie savo socioekonominį statusą Lietu-
voje vertino žemiausiais balais.

Šalies klimatas (37 proc.) ir šeimos susijungimo motyvai (33 proc.) turėjo daug mažesnės reikšmės šiai 
išsimokslinusių žmonių migracijai. Vis dėlto, tikėtina, kad tokie veiksniai kaip klimato sąlygos ir (ar) san-
tuoka su užsienio piliečiu šiuolaikinėmis sąlygomis, mažėjant susisiekimo ir apskritai migracijos barjerams, 
ilgainiui gali turėti didesnės svarbos. Beje, tarp minėjusių šeimos susijungimo įtaką migracijai dauguma 
buvo moterys.

Kitos priežastys, išryškėjusios respondentų nuomonių apie intelektualią lietuvių migraciją įrašuose, at-
skleidžia nepasitenkinimą biurokratinėmis, korumpuotomis ir klaninėmis valdymo sistemomis. Jos pasi-
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reiškia tiek valstybės, tiek akademinėse institucijose, tiek privačiose įmonėse. Be to, apskritai išryškėjo 
nepasitenkinimas lietuvių tautos mentalitetu, ypač buvo akcentuotas uždarumas, prasti žmonių tarpusavio 
santykiai. Buvo ir tokių samprotavimų, kad „Lietuva yra kaimas pasaulio kontekste“. Šiuo požiūriu akcen-
tuojama ne geografinė šalies padėtis, o konkurencingumo lygis tarptautinėje arenoje.

Socialinių ryšių vaidmuo intelektualiai migracijai

Per šį tyrimą taip pat buvo bandyta nustatyti, kiek įtakos išsimokslinusių žmonių migracijai turėjo tar-
pasmeniniai ir institucionalizuoti ryšiai, t. y. suteikta informacija apie užsienio šalį, finansinė parama, pa-
galba ieškant darbo ir gyvenamosios vietos. Socialiniai ryšiai, palaikomi migrantų ir likusių gimtojoje šalyje 
žmonių, gali veikti kaip migraciją skatinantis ir akseleruojantis veiksnys, nes išvykusiųjų teikiama parama 
naujiems migrantams stipriai sumažina pastarųjų migracijos riziką. Ilgainiui tokiu būdu formuojasi visa 
migracijos grandinė, dažnai turinti kurią nors vieną kryptį (geras pavyzdys yra lietuvių tradicinė migravimo 
į Jungtines Amerikos Valstijas kryptis).

Šiame kontekste gauti rezultatai faktorinės analizės būdu išryškino kelias pagrindines socialinių ryšių 
grupes (žr. 7 lent.).

7 lentelė. socialiniais ryšiais gautos informacijos bei suteiktos finansinės,  
darbo ir gyvenamosios vietos pagalbos svarba migracijai

(lentelėje pateiktos pritarusių socialinių ryšių grupėms respondentų dalys;
faktorinė analizė: KMo = 0,673; Barlett testas 14316, df = 1830, p < 0,01; pagrindinių  

komponenčių metodas, rotacija Varimax su Kaiser normalizacija, konverguota 9 iteracijomis)

Tyrimo duomenys taip pat parodė, kad respondentai daugiau buvo linkę naudotis kuriuo nors vienu 
socialinių ryšių kanalu (dažniausiai neformaliais tarpasmeniniais ryšiais) nei keletu jų. Be to, nustatytas 
atvirkštinis ryšys tarp respondentų išsimokslinimo lygio ir socialinių ryšių įtakos jų migracijai rodo, jog 
didėjant išsimokslinimo lygiui socialinių ryšių vaidmuo mažėja (Spearman koreliacijos koeficientas -0,234, 	
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p < 0,01). Tai leidžia daryti tokią įžvalgą, kad išsimokslinusių migrantų turimas aukštas intelektinio ka-
pitalo lygis kartu su selektyvia priimančiųjų šalių imigracijos politika gali keisti socialinio kapitalo, kaip 
mažinančio migracijos riziką kapitalo, vaidmenį.

Mokslo institucijos perdavė daugiausia informacijos apie užsienio šalies kultūrą, gyvenimą, darbo są-
lygas. Beje, užsienio mokslo institucijos šiame migracijos procese buvo gerokai aktyvesnės nei Lietuvos. 
Mokslo institucijų ir mokslo fondų svarbą migracijai labiausiai akcentavo trumpam studijų tikslais išvykę 
žmonės. Šeimos narių ir artimų draugų įtaka pasireiškė visokeriopa migracijos parama: informacijos perda-
vimu, finansine parama ir pagalba ieškant darbo bei gyvenamosios vietos. Neformalūs ryšiai labiausiai buvo 
vertinami jauno amžiaus žmonių (iki 25 m.), išvykusių šeimos susijungimo, emigracijos tikslais, daugiausiai 
moterų. Įdarbinimo agentūrų vaidmenį labiausiai vertino žemesnįjį išsimokslinimo laipsnį (bakalauro) turin-
tys apklaustieji, taip pat tie, kurie išvyko dirbti ne pagal specialybę ir tie, kuriems ši kelionė į užsienį buvo 
pirma. Tai išryškina ekonomiškai motyvuotų žmonių grupę. Užsienio lietuvių bendruomenių svarba migracijai 
labiausiai pasireiškė pagalba ieškant darbo ir gyvenamosios vietos. Tai labiausiai akcentavo vyresnio amžiaus 
žmonės (36–45 m.) ir išvykę Š. Amerikos kryptimi (dauguma į Jungtines Amerikos Valstijas).

integracija į priimančią visuomenę ir migracijos multiplikacija

Tyrimo rezultatai parodė, kad išvykę į užsienį aukštos kvalifikacijos žmonės palyginti lengvai integruo-
jasi į užsienio šalies darbo rinką ir visuomenės gyvenimą. Pirmiausia tai parodė anksčiau aptarta respon-
dentų užimtumo užsienyje situacija ir bendras jų socioekonominio statuso pagerėjimas persikėlus į užsienį. 
Kita vertus, neblogą integraciją į užsienio šalies visuomenę parodė ir kai kurie socializacijos veiksniai: geri 
santykiai su vietiniais užsienio šalies gyventojais, su čia gyvenančiais lietuviais, dalyvavimas organizacinėje 
veikloje (žr. 8 lent.).

8 lentelė. integraciją užsienyje atspindintys veiksniai
(5 balų vertinimo skalė nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai)
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Tarpusavio santykių vertinimai taip pat rodo, kad išsimokslinę žmonės užsienyje labiau linkę plėtoti 
draugystės ryšius su vietiniais užsienio šalies gyventojais nei su čia gyvenančiais lietuviais. Tą taip pat at-
skleidė ir gautas didesnis koreliacijos koeficientas tarp respondentų draugystės ryšių užsienyje plėtros ir jų 
santykių su užsienio vietiniais gyventojais vertinimo nei tarp šių draugystės ryšių ir santykių su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais vertinimo (atitinkamai 0,225 ir 0,157; p < 0,01). Be to, nustatyta, kad kuo aukštesnis 
išsimokslinimas, tuo didesnis dalyvavimo užsienio organizacijų veikloje lygis (0,244; p < 0,01).

Dar vienas svarbus šio tyrimo klausimas buvo išsiaiškinti, ar išsimokslinę migrantai įsijungia į lietu-
vių migracijos grandinę. Šiuo tikslu buvo bandyta išsiaiškinti, kiek žmonių (naujų migrantų) iš Lietuvos 
pritraukė kiekvienas respondentas suteikdamas jiems materialinę ir nematerialinę pagalbą per tam tikrą 
laikotarpį. Rezultatai parodė, kad vidutiniškai vienam respondentui teko 0,93 naujo migranto per vienus 
jo gyvenimo užsienyje metus. Pagal kryptis stipriausia migracijos multiplikacija pasižymi D. Britanijoje ir 
Airijoje bei kiek mažiau Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje gyvenantys respondentai (žr. 9 lent.). 
Tuo tarpu gyvenantieji Skandinavijos ir Šiaurės Vakarų Europos šalyse į šį lietuvių migracijos grandinės 
procesą įsitraukia santykinai nedaug.

9 lentelė. vienam respondentui tekę nauji migrantai  
per vienus jo gyvenimo užsienyje metus

Nustatyta, kad migracijos paramą labiau linkę teikti asmenys, turintys žemesnį išsimokslinimo lygį‚ šiuo 
požiūriu rastas atvirkštinis statistinis ryšys tarp respondentų išsimokslinimo lygio ir jo pritrauktų į užsienį 
žmonių skaičiaus per paskutiniuosius jo buvimo užsienyje metus (-0,166; p < 0,01). Taip pat nustatyta, kad 
naujų tėvynainių trauka stipriausia tarp išvykusiųjų ne darbo tikslais bei dirbti ne pagal specialybę (χ² = 
16,0 (df = 5), p < 0,01). Šie duomenys rodo, kad migracijos multiplikacija stipriau vyksta tarp žemesnį išsi-
mokslinimo lygį turinčių ir ekonomiškai motyvuotų migrantų.

Reemigracinės nuostatos atspindi respondentų polinkį grįžti, nors tvirtai apsisprendusiųjų dalis santy-
kinai buvo maža (žr. 10 lent.).
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10 lentelė. reemigracinės nuostatos

Daugiau nei trečdalis respondentų išreiškė nenorą grįžti gimtinėn, o palyginti nemaža dalis buvo neap-
sisprendę. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad didelė dalis išvykusiųjų trumpam laikui (studijoms ar termi-
nuotam darbui) nebenurodė noro grįžti į Lietuvą, pavyzdžiui, trečdalis išvykusiųjų studijuoti nurodė, kad 
nebegrįš.

Tarp reemigracijai įtaką darančių veiksnių stipriausi geresnių darbo ir profesinės realizacijos sąlygų lūkes-
čiai (pritarė 92 proc. apklaustųjų), tarp kurių labiausiai akcentuojamas buvo konkuruojantis su užsienio 
šalimis darbo užmokestis ir darbo perspektyvos Lietuvoje. Šią veiksnių grupę labiausiai pabrėžė tie respon-
dentai, kurie neigiamai vertino savo socioekonominį statusą iki išvykimo į užsienį (Lietuvoje).

Kita veiksnių grupė, atspindinti tėvynės trauką, buvo mažiau svarbi (pritarė 78 proc. apklaustųjų), čia 
labiausiai įvertintas noras dirbti Lietuvos labui. Tėvynės traukos faktorius buvo itin akcentuojamas tų res-
pondentų, kurie prieš išvykdami į užsienį (Lietuvoje) buvo patenkinti savo ekonomine padėtimi ir dvasiniu 
bei kultūriniu gyvenimu.

Daugianarė regresinė analizė išryškino teigiamą ir neigiamą reemigracijos sprendimą prognozuojan-
čius veiksnius (žr. 11 ir 12 lent.).
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11 lentelė. teigiamą reemigracijos sprendimą prognozuojantys veiksniai
(daugianarė regresinė analizė: x² = 198,3 (df = 82); p < 0,01;

Pseudo R² = 0,718 (Nagelkerke)

Tarp teigiamą reemigracijos sprendimą prognozuojančių veiksnių išryškėjo geresnių darbo ir profesinės 
realizacijos sąlygų Lietuvoje lūkesčiai, tėvynės trauka, ryšiai su mokslo institucijomis ir santykinai neilgas 
gyvenimas užsienyje (2–4 metai). Vadinasi, susigrąžinti nutekėjusius protus gali padėti ne tik esminių, t. y. 
darbo, sąlygų gerinimas Lietuvoje, bet taip pat ir bendro šalies patrauklumo, įvaizdžio kėlimas. Šiame inte-
lektualios darbo jėgos susigrąžinimo procese ypač svarbus vaidmuo tenka taip pat mokslo institucijoms.

12 lentelė. neigiamą reemigracijos sprendimą prognozuojantys veiksniai
(daugianarė regresinė analizė: x² = 198,3 (df = 82); p < 0,01;

Pseudo R² = 0,718 (Nagelkerke)
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Tarp neigiamą reemigracijos sprendimą prognozuojančių veiksnių išryškėjo išsimokslinimo turėjimas 
(ar studijos) biomedicinos ir socialinių mokslų srityje, geras dvasinis ir kultūrinis gyvenimas užsienyje, 
išvykti į užsienį privertusios socioekonominės sąlygos Lietuvoje, migracija į užsienį per įdarbinimo agen-
tūras, sutuoktinio (artimo draugo) turėjimas užsienyje ir užsienio šalies pilietybės įgijimas. Išsimokslinimo 
turėjimas tam tikrose mokslų srityse, veikiantis kaip reemigraciją stabdantis veiksnys, dar kartą išryškina 
darbo ir profesinės realizacijos sąlygų svarbą šiam migracijos procesui. Itin tai matyti siauresnės specializa-
cijos srityse (ypač tarp medikų), kurioms ypač reikalinga gera materialinė bazė, aprūpinanti reikalingomis 
darbo priemonėmis. Kiti veiksniai, pavyzdžiui, gera savijauta užsienyje ar kitų „pririšančių prie vietos“ są-
lygų buvimas (sutuoktinis, draugas, pilietybė), yra akivaizdūs polinkį negrįžti lemiantys veiksniai. Atkreip-
tinas dėmesys į tai, kad polinkį negrįžti gali skatinti ne tik darbo ir profesinių galimybių Lietuvoje stygius 
ar „pririšančios“ užsienyje sąlygos, bet ir gyvenimo blogomis socioekonominėmis sąlygomis patirtis prieš 
išvykstant į užsienį (Lietuvoje). Be to, įdarbinimo agentūros, per tyrimą išryškėjusios kaip ekonomiškai 
motyvuotos migracijos skatintojos, taip pat gali veikti kaip reemigraciją varžantis institutas.

Ryšiai su Lietuvos institucijomis

Prie reemigracijos arba protų cirkuliacijos proceso gali itin prisidėti užsienyje gyvenančių žmonių ryšių 
su Lietuvos institucijomis palaikymas ir plėtra. Tačiau tyrimo rezultatai atskleidė ne itin džiuginantį vaiz-
dą: apklaustųjų dauguma (85 proc.) nurodė nepalaikantys jokių ryšių su Lietuvoje veikiančiomis instituci-
jomis. Tarp šiuos ryšius palaikančių žmonių (15 proc.) labiausiai išsiskyrė mokslų daktarai, turintys dau-
giau profesinių bendradarbiavimo ryšių su Lietuvos universitetais (Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo 
universitetu, Kauno technologijos universitetu). Ryšiai su kitomis institucijomis (verslo, kultūrinėmis, ži-
niasklaidos ir kt.) buvo mažai minimi. Mažą aktyvumą šioje srityje rodo ir nedaug išsakytų respondentų 
siūlymų dėl ryšių mezgimo su Lietuva. Net ir tarp pateiktų negausių nuomonių daugiau buvo akcentuojami 
neigiami dalykai, pavyzdžiui, „nesėkmingi“ ar „neefektyvūs“ „bandymai“ dėl mūsų šalyje vyraujančios 
„biurokratijos“, „stagnacijos“ ir pan.

išvados

Šiuolaikinį protų nutekėjimą iš Lietuvos lemia jauni, mobilūs žmonės, pasižymintys aukštu intelektinio 
ir lingvistinio kapitalo lygiu, patenkinamos socioekonominės padėties, palyginti lengvai besiintegruojantys 
į užsienio šalies darbo rinką ir visuomenės gyvenimą.

Viliojančios sąlygos užsienyje (traukos veiksniai) turi didesnę įtaką aukštos kvalifikacijos žmonių mi-
gracijai nei netenkinančios sąlygos Lietuvoje (stūmimo veiksniai); iš migracijos priežasčių labiausiai pa-
sireiškia viliojančios darbo ir profesinės realizacijos sąlygos, o šių sąlygų įtaka migracijai stiprėja didėjant 
migrantų išsimokslinimo lygiui.

Socialiniai ryšiai, pavyzdžiui, migracijos paramos šaltinis, turi antraeilį vaidmenį aukštos kvalifikacijos 
žmonių migracijai, palyginti su kitais stūmimo ir traukos veiksniais; šių ryšių vaidmenį mažinant migracijos 
riziką silpnina išsimokslinusių žmonių sociodemografinių charakteristikų specifika ir selektyvi priiman-
čiųjų šalių imigracijos politika.

Išsimokslinę migrantai užsienyje labiau linkę plėtoti ryšius už etninių lietuvių bendruomenių ribų; ne-
paisant to, jie palaiko ryšius su likusiais tėvynėje žmonėmis, įsijungia į lietuvių migracijos grandinę ir su-
kuria šios migracijos multiplikaciją.

Reemigracinės nuostatos atspindi polinkį grįžti, tačiau ketinimai grįžti yra sąlyginiai; jie veikiami dau-
gelio veiksnių, tarp kurių labiausiai pasireiškia geresnių darbo ir profesinės realizacijos sąlygų Lietuvoje 
lūkesčiai. Šių sąlygų gerinimas Lietuvoje gali stipriai sumažinti traukos į užsienį efektą ir vienkryptį protų 
judėjimą, sukurti sąlygas vykti protų cirkuliacijai.
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Lietuvos darbo migracijos iššūkiai

Doc. dr. BOGUSLAVAS GRUŽEVSKIS,
darbo ir socialinių tyrimų institutas

Pirmiausia norėčiau labai širdingai padėkoti organizatoriams už suteiktą galimybę pateikti tokioje gar-
bingoje auditorijoje Darbo ir socialinių tyrimų instituto įdirbį analizuojant laisvos darbo jėgos migracijos 
klausimus. Pradžioje, kolegos, norėčiau aptarti migracijos iššūkių esmę.

Labai prašau, draugiškai siūlau dėmesį akcentuoti į iššūkius, o ne į problemas, nes iššūkis yra pozityvios 
nuostatos, iššūkis – galimybė spręsti, iššūkis – nuostata formuoti sprendimą ir atitinkamai keisti padėtį. 
Problemos turi pasyvesnį pobūdį, todėl mums rūpi iššūkiai ir galimybės jas aktyviai spręsti. Laiko nedaug, 
todėl tokiems retoriniams klausimams gal paprasčiausiai neskirsime vietos ir laiko. Svarbu migracijos pase-
kmių vertinimas ir galimi sprendimai, nes rezultatas – mūsų priemonės, turi atsirasti praktiniai sprendimai, 
vienaip ar kitaip skatinantys atitinkamą reakciją į iššūkių įgyvendinimą.

Migracijos iššūkiai – tai adekvati reakcija į laisvą darbo jėgos judėjimą. Toliau vartosiu migracijos ka-
tegoriją, nors aišku, kad turime kalbėti apie laisvą darbo jėgos judėjimą. Migracijos kategorija dabar yra 
problemiška, labai išsiplėtė jos vartojimo galimybės, taigi problemos iškyla ir galimi sprendimai turėtų būti 
orientuoti į laisvą darbo jėgos judėjimo reguliavimą ir atitinkamą vertinimą.

Tie iššūkiai yra adekvačios reakcijos į laisvo darbo jėgos judėjimo sukeltas pasekmes būtinumas. Kal-
bama apie tai, kad šiandien mums pagrindinį rūpestį kelia tos adekvačios reakcijos nebuvimas, ne pati 
problema arba iššūkis, tačiau adekvačios reakcijos nebuvimas. Dabar, kad ir kaip būtų, turėtume siekti 
konstruktyvaus sprendimo, turime labai atsakingai įvertinti, kur yra ta pagrindinė problema. Ar problema 
yra išvykusi darbo jėga? Pranešimuose buvo akcentuota, kad turime galvoti apie jos sugrąžinimą, turime 
spręsti išvykusių kolegų nutautėjimo klausimą. Ar problema yra darbo jėgos trūkumas nacionalinėje darbo 
rinkoje? Daugelis iš jūsų čia, auditorijoje, atsakytų, kad ir tas, ir tas. Bet politiniame kontekste, sprendimų 
kontekste turime kalbėti apie prioritetus, kas mums labiau rūpi. Aišku, galima mylėti ir Janytę, ir Marytę, 
tačiau vis tiek koks nors prioritetas turi būti ir vienu momentu ką nors mylėsime labiau. Tas pat tinka ir 
politinių sprendimų kontekstui, kai turi būti skiriama pinigų, turi būti numatoma veiksmų seka. Taigi, kur 
galima ieškoti, kur turėtume ieškoti tos adekvačios reakcijos, kokie yra tos adekvačios reakcijos šaltiniai? 
Aišku, politinė aplinka, atitinkami sprendimai, prioritetai, strategija būtų vieni iš tokių.

Informacinė aplinka. Tai daroma, bet informacijos apie migracijos procesus nepakanka. Čia gal ne vieta 
ieškoti kaltų, tačiau turime sakyti, kad šiai aplinkai turėtų būti skiriamas dėmesys ir turėtų būti priimti 
atitinkami sprendimai.

Teisinė aplinka, ekonominė aplinka, mokesčių mechanizmai – darbo apmokėjimo sritis. Jau buvo kalbė-
ta, kad pagrindinis išvykimą skatinantis veiksnys yra darbo apmokėjimo klausimas. Dar greitai jis nesikeis, 
nes penkių kartų skirtumas per penkerius metus nebus panaikintas. Taigi, aišku, kitais mechanizmais tu-
rėtume kompensuoti šį skatinantį veiksnį. Socialinė aplinka, socialinės garantijos, lengvatos – visa tai kartu 
turėtų kaip nors skatinti migracinių nuostatų pokyčius.

Pasekmės. Daugiausia mes kalbame apie pasekmes, ir jos skatina mus burtis, pasekmės lemia būtinybę 
skirti dėmesį finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams. Pasekmės yra lyg ir antrinis dalykas tendencijų 
atžvilgiu, jas formuojame ir įvardijame kaip laisvos darbo jėgos judėjimą. Dažniausiai yra akcentuojamos 
neigiamos pasekmės, tokia nuostata dominuoja ir šioje auditorijoje, ir daugelyje straipsnių, kuriuos mato-
me šia tematika, tačiau, aišku, yra teigiamų pasekmių, ir jų yra nė kiek ne mažiau. Neigiamos pasekmės yra 
darbo rinkai, ekonomikai, tai yra žinoma, demografijai, tai yra žinoma, socialiniam saugumui, pirmiausia 
reikia akcentuoti nepakankamas Socialinio draudimo fondo pajamas tos senstančios visuomenės ekonomi-
niam saugumui užtikrinti, čia akcentuočiau socialinį saugumą tautiniam identitetui. Buvo kalbama, akcen-
tuosiu, politiniams pokyčiams. Kolegos, šis klausimas beveik nėra akcentuojamas, tačiau likusių gyventojų 
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struktūra gali formuoti rinkimus, gali formuoti savo poreikius ir politinių nuostatų kaitą. Aišku, nacionali-
niam saugumui tai būtų pasekmė politinių pokyčių ir tendencijų pasireiškimo forma.

Paskutinių keturių punktų neakcentuosiu, tačiau norėčiau akcentuoti šioje garbingoje auditorijoje, nes 
yra žmonių, kurie geriau išmano tuos procesus, kad reikia atkreipti dėmesį ir įvertinti migracijos pokyčius 
ir migracijos įtaką šiems procesams.

Teigiamos pasekmės taip pat darbo rinkai, ekonomikai, eurointegracijai, socialiniam dialogui, gyvenimo 
lygiui, viešajam valdymui.

Pagrindinį dėmesį skirsiu neigiamų ir teigiamų pasekmių pirmam ir antram punktui, nes esu profesio-
nalas ir galiu pagrįstai atstovauti.

Migracijos įtaka šalies ūkio raidai ir neigiamos pasekmės daugeliui iš jūsų puikiai yra žinomos iš visų šal-
tinių. Tai kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, ir tai labiausiai skatina mus kalbėti, nes darbo jėgos trūkumas 
lemia gamybos apimčių mažėjimą ir nepakankamą galimybę plėtoti naujus gamybinius pajėgumus, pritraukti 
investicijas ir panašiai. Taigi mažėja ir bendras šalies pajėgumas, ypač mūsų technologinės galimybės.

Pirmieji du pokyčiai lemia pajamų diferenciaciją, didėjančią pajamų diferenciaciją, o to rezultatas – di-
dėjanti socialinės įtampa.

Teigiama pasekmė – tai nedarbo sumažėjimas. Lietuvoje nuo 2004 metų mažėjimo tendencija buvo spar-
čiausia, mes puikiai sumažinome nedarbo lygį pagal bet kurį rodiklį, kad ir kaip juos skaičiuotume.

Investicijų didėjimas dar nelabai pasitvirtino, tačiau realiai gali būti, kad dabar tą investicijų augimo 
tempą mažina kvalifikuotos darbo jėgos nebuvimas. Vidutinio darbo užmokesčio augimas taip pat tiesio-
giai yra susijęs su migracinėmis nuostatomis, taip pat užimtumo lankstumo didėjimas, naujų tendencijų ir 
naujų gamybos formų įteisinimas ir plėtra, taip pat darbo santykių suderinimas, socialinio dialogo plėtra. 
Didesnis darbdavių palankumas kaip tik yra labai svarbus grūdas, lemiantis darbo santykių suderinimą, 
socialinio dialogo plėtrą, tai labai gera aplinka, geros sąlygos stiprinti ekonominį visuomenės solidarumą.

Galima trumpai peržvelgti tas tendencijas. Aš turiu 2004 metų informaciją, gal, kolegos, vakar turėjote 
galimybę pažiūrėti „Verslo žinias“. Statistikos departamentas paskelbė naujesnę informaciją. Galime tik 
pasidžiaugti, kad migracijos saldo nepadidėjo. Tai yra labai teigiama informacija, gera žinia. 2005 metais 
saldo sudarė tik 8 700 žmonių. Tai yra tikrai teigiamas bruožas. Kitos tendencijos yra labai panašios. Tačiau 
baisiausiai, grėsmingiausiai atrodo migracijos saldo tūkstančiui gyventojų. Šis rodiklis yra beveik du kartus 
aukštesnis negu antrą vietą užimančios šalies. Lietuvoje šis rodiklis sudaro 2,6, o Nyderlanduose – 1,2, 
Latvijoje – 0,5, Estijoje – 0,3 ir Lenkijoje – 0,3. Taigi čia yra pagrindinė problema depopuliacijos kontekste, 
išvykimas yra kaip strateginis, sakyčiau, drenažas, nutekėjimas. Prieš porą savaičių mūsų institute buvo 
konferencija dėl neoficialaus užimtumo. Pažiūrėjome, kaip keičiasi padėtis regionuose. Yra labai neigiamos 
tendencijos: mažėja nedarbas, mažėja „Sodros“ įmokas mokančių žmonių. Tokia darbo jėgos depopuliacija 
labai apsunkina galimybes plėtoti Lietuvos regionus, mažinti teritorijų išsivystymo lygio skirtumus. Na, 
gerai, šalys, kaip matote, tos pačios: Jungtinė Karalystė, JAV ir Airija.

Trumpas apibendrinimas. Neigiamos laisvo darbo jėgos judėjimo pasekmės labiausiai pasireiškia kva-
lifikuotos darbo jėgos trūkumu. Tą akcentavote, puikiai žinote, ypač darbdaviai tą jaučia savo verslo aplin-
koje. Tai sumažina gamybos plėtros galimybes ir aktyvesnį investicijų panaudojimą. Tačiau tam tikras 
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas yra vertinamas kaip teigiamas veiksnys, skatinantis darbdavius veiks-
mingiau naudoti darbo jėgą ir didinti darbo našumą (produktyvumą). Tai maksimaliai atitinka Europos 
Sąjungos Lisabonos strategijos tikslus. Kolegos, reikia pripažinti, kad 12 metų mūsų ekonomika funkcio-
navo perteklinėje darbo jėgos aplinkoje. Aišku, geriau, kai nieko netrūksta, bet tai nebūdinga yra gamtai 
apskritai, todėl nebūdinga ir verslui. Manau, labai teigiamas veiksnys yra tas nedidelis trūkumas. Negerai, 
jeigu jis bus sisteminis ir jeigu mes bandysime spręsti nekonstruktyviais sprendimais tuos klausimus, bet 
šiandien realiai dar nematau grėsmės.

Pavyzdžiui, būtų galima prisiminti panašias diskusijas JAV Senate. Ten jie irgi sprendžia migracijos pro-
blemą. Jie šiek tiek kitaip akcentuoja, jie akcentuoja saugumo klausimą. Buvo kalbama, pavyzdžiui, apie 
Kalifornijos padėtį, kai atvažiuoja daug meksikiečių. Pagrindinė tų meksikiečių ekonominė veikla yra že-
mės ūkis. Kolegos, kodėl žemės ūkis? Nes daug augina braškių. Braškės yra labai imlios darbui. Kolegos, 
mes ne prieš žemės ūkį, bet mes prieš darbui imlias technologijas. Pradėkite auginti kultūras, kurioms 
naudojama ne tiek darbo jėgos, pavyzdžiui, morkas ir panašiai. Buvo kalbama, kad morkos yra blogiau 
parduodamos. Tuomet investuokite į technologijas, kurios sumažina rankų darbo poreikį.
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Kur vedu? Tas pats yra ir galioja mūsų valstybėje. Mes norime būti patrauklūs, turime gana pigios darbo 
jėgos, bet tai nėra tinkamas kelias Europos Sąjungos valstybei. Sakykime atvirai, kad tas trūkumas yra 
paskata, gal tai mano pozicija, bet trūkumas yra paskata. Čia didelės problemos dar nėra, jeigu nepakan-
kamai išnaudotos mūsų galimybės skatinti investicijas į žmogiškųjų išteklių bei personalo valdymo politiką. 
Pažiūrėkite lojalumo rodiklį. Koks čia lojalumo rodiklis, jeigu Lietuvoje lojalumo rodiklį turime žemesnį 
negu pasaulinis vidurkis? Pasaulinis vidurkis – tai su visa Lotynų Amerika, Azijos ir Afrikos šalimis. Taigi 
galima kalbėti apie dideles galimybes dar stiprinti mūsų darbuotojų pasitenkinimą darbo srityje ir atitinka-
mai skatinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

Susiekime visas išsakytas nuomones. Manau, kol kas dominuoja teigiamos pasekmės vertinant laisvą 
darbo jėgos įtaką Lietuvos ekonomikai ir darbo rinkai. Sumažėjo nedarbas, tai labai teigiama pozicija. 
Ypač matome poną sekretorių R. Kairelį, kuris gali pasakyti, kad ta įtampa tikrai labai sumažino socialinės 
politikos bendras įtampas ir išlaidas.

Gerokai padidėjo vidaus vartojimas, tai labai teigiama tendencija. Labai gaila, kad mes dar neapskaičia-
vome, koks indėlis žmonių, kurie lieja savo prakaitą už Lietuvos ribų, jie labai pastiprina mūsų ekonomiką. 
BVP augimas, aišku, neturiu rodiklių, bet turėtų būti ne mėgėjų darbas, o sisteminis darbas. Galėtume 
įvertinti, koks pinigų srautas patenka į Lietuvos vidaus rinką, kas atitinkamai kelia mūsų gamybos ir var-
tojimo galimybes.

Padidėjo vidutinio darbo užmokesčio prieaugio tempai. Tai labai teigiama tendencija. Jeigu norime pa-
siekti tą gyvenimo lygį, tai pirmiausia turime investuoti į darbo užmokestį, bet keldami našumą ir panašiai. 
Tai yra paskiras klausimas, nėra laiko.

Padidėjo darbdavių socialinis aktyvumas. Jau minėjau, tai labai teigiama tendencija, kurią reikia maksi-
maliai išnaudoti ir skatinti. Didėja investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Žinote, ne tik struktūriniai fondai, bet 
ir pačių įmonių politika labai keičiasi. Tai labai sveikintina.

Dar teigiamiau vertina mūsų darbo rinkos pokyčius šalys darbo jėgos gavėjos. Čia, matote, yra citata iš 
viceministro, biuro pirmininko ataskaitos. Jie rašo, kad naujųjų šalių narių darbo jėga padeda Didžiosios 
Britanijos ekonomikai efektyviai užpildyti darbo rinkos spragas, o tai tiesiogiai stiprina šalies ūkio galimy-
bes ir daro labai mažą įtaką nacionalinei socialinės paramos sistemai.

Kolegos, Didžiosios Britanijos darbo rinkoje lietuviai lenkia visus pagal migracinį intensyvumą, pagal 
absoliučius skaičius dominuoja lenkai, bet pagal santykinius dydžius, jeigu lyginsime su mūsų gyventojais, 
oficialiai įdarbintais pagal visus socialinio draudimo reikalavimus, tai mūsiškiai beveik du kartus lenkia 
lenkų migracinį intensyvumą.

Kokios išvados? Europos Sąjungos kontekste reikia nepamiršti, mes daugiau akcentuojame Lietuvą nacio-
naliniame kontekste, bet reikia nepamiršti, kad šalis yra Europos Sąjungos narė ir Europos Sąjungos pasieki-
mai iš principo yra mūsų šalies pasiekimai. Čia ir pabrėžiu, kad Europos Sąjungos kontekste Lietuvos darbo 
jėgos išnaudojimas yra kur kas efektyvesnis. Tai yra didelis laimėjimas, turime džiaugtis. Mūsų žmonės, gaila, 
neuždirba čia, neformuoja čia, bet iš principo formuoja bendrą mūsų Europos Sąjungos gerovę.

Laisvas darbo jėgos judėjimas nesuderintas su šalių siuntėjų ekonominiais interesais, todėl labai svarbu 
plėtoti eurodiskusiją. Tai būtų uždavinys europarlamentarams ir Seimo atstovams, kad reikia galvoti, kaip 
tie pasiekimai, kuriais džiaugiasi Britanija, maksimaliai tarnautų ir mūsų nacionalinei ekonomikai, kaip 
minimaliai būtų didinamos investicijos į žmogiškąjį kapitalą ir panašiai. Yra daug sprendimų, būtų galima 
kokioje nors uždaroje komandoje, komisijoje dirbti ir tokius pasiūlymus teikti.

Atitinkamai nėra kryptingų priemonių, stabdančių nacionalinės darbo jėgos, ypač jaunimo, išvykimą 
dirbti į kitas šalis. Čia neturi būti ribojančių veiksnių, čia turi būti skatinantys veiksniai. Skatinantys ne-
išvažiuoti. Supraskite, kad nepasisakau už kokius nors griežtus apribojimus. Pasisakau už ekonominius 
interesus ir už tikslingą, kryptingą politiką.

Stiprėja tendencijos įdarbinti Lietuvoje ne Europos Sąjungos šalių darbo jėgą. Mūsų skaičiavimai rodo, 
kad tai nėra žalinga politika, galima juos priimti, bet tai turi būti kontroliuojama, reguliuojama. Kalbama apie 
kryptingą poreikį plius maksimaliai panaudojamas nacionalinės darbo jėgos galimybes ir rekomendacijas.

Objektyvus problemos mastų ir struktūros įvertinimas. Iki šiol nėra konkrečių skaičių, kiek žmonių iš-
važiavo, ką daro, kiek uždirba. Taip, sunku gauti tokią informaciją, bet tam yra žmonių, tam yra galimybių, 
institucijų, kurias galima naudoti, kad maksimaliai atsakingai būtų galima atsakyti, kiek tokių žmonių yra, 
ką daro, kiek uždirba, kokios problemos juos slegia.
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Sprendimo kompleksiškumas. Kaip minėjau, atitinkamos nuostatos, kas bus daroma, turi atitinkamai 
atsispindėti kiekvienoje aplinkoje, tos visos aplinkos buvo trečioje skaidrėje. Galime daryti ką nors vienoje 
vietoje, kitoje nedaryti, bet iš principo neturėsime jokio efekto. Turime daryti visur iš karto ir efektyviai.

Tinkamas rengiamų priemonių finansinis aprūpinimas. Gal dėl to nereikia agituoti. Kalbame Seime, 
atsakingiausioje mūsų šalies institucijoje, todėl negali būti kokių nors politinių norų, nuostatų. Rinkos eko-
nomikoje visa politinė valia išreiškiama finansiniais srautais. Jeigu bus kas nors planuojama, tai pirmiausia 
turime matyti pinigus ir užtikrinti kontrolę. Dėl kontrolės daugiausia problemų pas mus ir iškyla.

Konsulinių institucijų darbo tobulinimas, kryptingas jų darbo prioritetų keitimas. Man atrodo, tai labai 
atsakingas punktas, Užsienio reikalų ministerijos atsakomybė šioje srityje labai padidėja. Reikėtų peržiū-
rėti jos funkcijas, ypač konsulinių institucijų galimybes dirbti, kaip, ką, finansinius, informacinius srautus. 
Kiek man teko pačiam tiesiogiai susidurti su mūsų institucijomis užsienyje, tai matau, kad galimybės yra 
labai kuklios, pavyzdžiui, Airijoje, į kurią dabar toks didelis antplūdis. Faktiškai suteikti kompleksinių 
kokybiškų paslaugų konsulinės institucijos negali.

Darbo jėgos šalių siuntėjų bei šalių gavėjų interesų suderinimas Europos Sąjungos lygiu. Tai labai svar-
bus klausimas, jis nėra paprastas, labai sudėtingas, bet yra galimi sprendimai, jeigu Europos Parlamente, 
Europos Komisijoje būtų pradėtos kryptingos diskusijos. Kol kas tie, kurie gauna, yra suinteresuoti, realiai 
diskusijų per daug neaktyvina, o tie, kurie siunčia, galėtų daryti gal lobizmo grupę su latviais, lenkais, tuo-
met būtų galima galvoti apie sprendimus, kurie patenkintų vieną ir kitą puses. Suprantu, rinkos ekonomika, 
mes negalime nesiųsti, mes negalime riboti judėjimo, bet turime maksimaliai panaudoti bendram labui.

Darbo vietų Lietuvoje patrauklumo didinimas. Kolegos, tai labai svarbus klausimas. Mes jo nepalietė-
me, bet, kaip kalbėjo čia prieš mane, realiai mūsų sąlygos netinka darbo jėgai. Žmonės nenori čia būti. Aš 
jiems esu nemalonus, nepatrauklus, jie išvyksta. Tai turime suprasti, turime didinti savo patrauklumą, o 
labiausiai darbo vietos kontekste.

Paskutinis – aktyvesnis bedarbių bei ekonomiškai neaktyvių gyventojų įtraukimas. Tai yra galingas po-
tencialas. Apie 30 proc. darbingo amžiaus gyventojų nedirba. Tai yra tai, ką sakiau. Jeigu antroji problema 
yra darbo jėgos stoka, tai bandykime ją pritraukti iš savo šaltinių. Kam dabar kelti tokius klausimus ir ieš-
koti sprendimų ten, kur jų nėra? Jie yra čia, šalia, ir visa tai gali būti panaudota.

Lietuvos akademinis jaunimas užsienyje – 	
Lietuvos turtas ar problema?

DALIA HENKE,
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba

Šiandien visi esame susirūpinę didėjančia jaunimo emigracija, svarstome, koks variantas Lietuvai būtų 
pats palankiausias, nes šiandien reali situacija tokia, kad kalbėti apie emigracijos sustabdymą yra nerealu. 
Ar įmanoma nors kiek apriboti tą išvykstančių jaunų žmonių srautą? Ar reikia tai daryti? Didelė emigracija 
visada rodo šalies ekonominį ir kultūrinį silpnumą, netgi tam tikrą tautinio identiteto praradimą. Kas mūsų 
laukia ateityje?

Remdamasi savo ilgamete darbo Vokietijos lietuvių bendruomenėje bei vadovavimo Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungai patirtimi, dėmesį daugiau norėčiau atkreipti į potencialą ir naudą, susijusius su mūsų 
studijuojančiu užsienyje jaunimu. Nedrįstu daryti kokių nors plačių, tiksliai pamatuotų ir pasvertų išvadų, 
mano veikla visada buvo visuomeninio pobūdžio, nesu surinkusi jokių statistinių duomenų, tačiau ilgametis 
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bendravimas su jaunimu, netrumpas laiko tarpas, praleistas gyvenant ir dirbant Hamburge, leidžia daryti 
kai kuriuos apibendrinimus.

Emigracija – tai normalus procesas, būdingas visoms demokratinėms šalims. Tai žmonių teisė į lais-
vę siekti, pažinti, tobulintis, ieškoti naujų perspektyvų, pagaliau žmogiškos laimės svetur. Emigruoja ne 
tik Lietuvos jaunimas: vokiečių studentai vyksta į Jungtines Amerikos Valstijas, tarp Danijos studentų 
populiari Australija, Prancūzų jaunimas traukia į Vokietiją. Būtų galima duoti daugybę pavyzdžių. Bet 
kokie drastiški apribojimai, trukdantys laisvą žmonių judėjimą, prieštarauja demokratijos principams. Vie-
nintelė galimybė spręsti per didelės emigracijos problemą yra šio proceso reguliavimas neprievartinėmis 	
priemonėmis.

Pirmiausia yra svarbus išsamios ir objektyvios informacijos pateikimas apie gyvenimą kitose šalyse, mo-
kymosi, darbo galimybes. Toks jaunimo švietimas turėtų remtis statistika, o ne tik žurnalistinėmis sėkmių 
ar nesėkmių istorijomis. Prie tokių priemonių priklausytų ir bendri Lietuvos bei užsienio šalių mokymo 
bei darbo projektai, leidžiantys stebėti išvykusiųjų sugrįžimą į tėvynę. Jaunuoliai, pagilinę mokslo žinias ar 
gavę išsilavinimą užsienyje, galėtų naudingai bei su pasididžiavimu pritaikyti sukauptą patirtį ir Lietuvoje. 
Jų neturėtų laukti mokesčių inspekcija ar socialinės apsaugos įstaigos su tokiais griežtais įstatymais, kurių 
laikantis grįžti į tėvynę tampa finansiškai nuostolinga.

Būtų galima išvardyti keletą svarbiausių jaunimo emigravimo privalumų:
– atsiranda nauja studijų kokybė, galimybė susipažinti su naujausiais mokslo pasiekimais, mokytis, va-

dovaujant žinomiems profesoriams;
– įgyjama naujos darbo patirties, perprantamos naujos technologijos;
– tobulinami užsienio kalbų įgūdžiai;
– susipažįstama su nauja šalimi, jos kultūra, mokslo laimėjimais;
– užmezgami nauji kontaktai mokslo srityje, prisidedama prie tarptautinių projektų, randasi naujų 

verslo idėjų.
Klasikinės ekonomikos literatūroje visuomet minima, kad visuomet sprendimams reikia turėti planą 

A ir planą B. Mūsų atveju lygiagrečiai turėtų būti įgyvendinami abu planai: A – kuo skubiausiai imtasi 
priemonių Lietuvos akademiniam jaunimui susigrąžinti ir B – išnaudojamas Lietuvos akademinio jaunimo 
užsienyje potencialas. Noriu pasiūlyti keletą konkrečių sprendimų, kurie skatintų studijas baigusius jau-
nuolius grįžti į Lietuvą:

1) skatinti studentus studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose skiriant vyriausybines ar konkrečių fir-
mų stipendijas, kurios įpareigotų juos grįžti į Lietuvą;

2) grįžusiesiems taikyti mokesčių lengvatas;
3) kurti duomenų bazes apie darbo vietas Lietuvoje. Šią informaciją tiksliai ir greitai platinti internetu, 

per Lietuvos Respublikos ambasadas ar lietuvių bendruomenes;
4) pripažinti studentų, studijuojančių užsienio universitetuose, pasiektus mokslo laimėjimus, skirti pini-

gines premijas;
5) kurti ir tobulinti esamas reintegracijos programas;
6) priimti palankius įstatymus, skatinančius plėtoti privatų verslą, įgyvendinti naujas pažangias idėjas;
7) pasinaudoti WUS (World University Service), kuri yra įsikūrusi Ženevoje, patirtimi. Ši organizacija 

finansiškai ir kitaip skatina akademinį jaunimą grįžti į savo šalis: padeda surasti darbą studento tėvy-
nėje, finansuoja kelionę į namus, įrengia darbo vietą, laboratoriją ar aprūpina kitomis darbo priemo-
nėmis.

Vien tik greitas atlyginimų pakėlimas nėra tinkamas sprendimas. Vokietijos savaitinio laikraščio „Die 
Zeit“ teigimu, tada Lietuva netektų savo patrauklumo kaip pigios bei kokybiškos darbo jėgos šalis.

Trumpai apie planą B – išnaudoti Lietuvos akademinio jaunimo užsienyje potencialą. Pirmiausia, kas 
sudaro tą potencialą? Mano nuomone, tai pagalba ryšiams užmegzti, dalyvavimas internacionaliniuose 
projektuose ir Lietuvos įvaizdžio kūrimas užsienyje. Ne veltui atsirado dažnai girdimas posakis „užsienio 
ambasadoriai“. Norint pasinaudoti šiuo potencialu, būtina vienu ar kitu būdu suburti Lietuvos akademinį 
jaunimą, gyvenantį užsienyje. Ir ne tik suburti, bet ir neprarasti ryšio su emigravusiu akademiniu jaunimu, 
siekti, kad nenutrūktų jų santykiai su tėvyne, kad jie domėtųsi Lietuvos gyvenimu. Tam puikiai pagelbėti 
galėtų internetas, Lietuvos ambasados ir lietuvių bendruomenės.
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Akademinis jaunimas – turbūt labiausiai informuota ir informacijos nuolat ieškanti žmonių grupė. Inter-
netas leidžia greitai ir patikimai susisiekti su studentais, išvykusiais mokytis į pačius tolimiausius pasaulio 
kampelius. Būtina tobulinti informacijos sklaidą per esamus portalus arba kurti naujus panaudojant jau 
turimą patirtį. Internetu turėtų būti pateikiama visapusiška informacija jaunimui aktualiais klausimais iš 
pirmų šaltinių. Nieko nėra geriau, kaip laiku ir tiksliai informuoti žmonės. Manyčiau, kad tikslinga būtų 
kurti užsienyje studijuojančio jaunimo duomenų bazę, kuri nuolat būtų suaktualinama ir naudojama infor-
macijos sklaidai.

Lietuvos Respublikos ambasados turėtų reguliariai organizuoti renginius, pritraukiančius mūsų akade-
minį jaunimą. Tai gera galimybė rinkti informaciją apie studentijos poreikius, norus bei būdas propaguoti 
pasiūlymus, susijusius su darbu Lietuvoje. Pavyzdžiui, būtų puiku, kad ambasados rengtų kasmetines grikių 
vaišes ir į renginį sukviestų toje šalyje studijuojantį jaunimą. Tai būtų pigus ir patrauklus būdas rinkti infor-
maciją, ją skleisti bei domėtis Lietuvai tokiais svarbiais žmonėmis.

Panašūs renginiai praėjusiais metais vyko Berlyne bei Airijoje Lietuvos Respublikos ambasadorių ini-
ciatyva, ten buvo diskutuojama apie protų bei talentų nutekėjimą. Tokios konferencijos, diskusijos prie 
apskritojo stalo su Lietuvos Vyriausybės, Seimo bei lietuvių bendruomenių lyderiais turėtų tapti tradicija.

Labai didelį vaidmenį buriant jaunimą atlieka užsienio lietuvių bendruomenės. Kai kurios iš jų, pavyz-
džiui, Vokietijos, jau turi 60 metų patirtį. Lietuvių jaunimo sąjungos paprastai yra bendruomenių dalis. Jų 
pagrindiniai tikslai yra susiję su lietuvybės išsaugojimu bei puoselėjimu.

Lietuvių bendruomenių darbas turėtų būti kur kas daugiau pripažįstamas, vertinamas ir skatinamas. 
Bendruomenėse žmonės dirba be jokio piniginio atlyginimo, skiria šiai veiklai daug laiko, energijos ir šir-
dies. Juos būtina aktyviau pasitelkti sprendžiant visus aktualius išeivijos klausimus.

Įvairių valstybinių institucijų darbuotojai galėtų aktyviau panaudoti tradicinius bendruomenių orga-
nizuojamus lietuviškus renginius, į kuriuos susirenka šimtai vietinių lietuvių. Šių darbuotojų atvykimas 
šiandien yra daugiau svečiavimasis, reprezentacinė pusė, dėmesio parodymas. Tai yra gerai, tačiau gražių 
sveikinimų ir palinkėjimų žodžių jau esame prisiklausę. Tokiuose renginiuose naudinga būtų pristatyti iš 
anksto parengtus informatyvius stendus, kokius esame ne kartą matę įvairiose svarbiose mugėse. Čia pat 
būtų galima kompetentingu žodžiu informuoti visus tautiečius, besidominčius pačiais įvairiausiais klau-
simais: dėl mokesčių, darbo, pensinio draudimo, studijų ir panašiai. Siūlyčiau tokius stendus parengti vi-
siems svarbiausiems šių metų renginiams užsienyje. Pavyzdžiui, gegužės 26–28 d. Lenkijoje, Punske, vyks 
IV Europos lietuvių jaunimo krepšinio turnyras, birželio 17–19 d. Airijoje, Dubline, vyks mažų Europos 
lietuvių bendruomenių mokyklų suvažiavimas, kuriame dalyvaus vaikai, tėvai, mokytojai bei lietuvių ben-
druomenių nariai, nuo birželio 24 d. iki liepos 9 d. Kanadoje,Toronte, vyks XII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, ten suvažiuos jaunimo sąjungų atstovai iš viso pasaulio. Šiuose renginiuose yra galimybė susi-
tikti nemažą būrį lietuvių, tarp jų ir jaunimo, gyvenančio ne Lietuvoje.

Minint lietuvių bendruomenių svarbą bei funkcijas būtina kalbėti ir apie lietuvių bendruomenių ir Lie-
tuvos Respublikos ambasadų (atstovybių) bendradarbiavimą bei sekmadieninių lietuviškų mokyklų bazės 
ir vaidmens stiprinimą.

Vienas iš dabartinių Lietuvos valstybės prioritetų yra emigracijos reguliavimas, todėl ypatingas dėmesys 
turėtų būti kreipiamas į ryšius tarp Lietuvos Respublikos ambasadų (atstovybių) ir užsienio lietuvių ben-
druomenių.

Kiekviena ambasada (atstovybė) turėtų būti įpareigota palaikyti ryšius su lietuvių bendruomene. Už tai 
turėtų būti atsakingas konkretus asmuo. Toks bendradarbiavimas galėtų apimti abipusį informacijos teiki-
mą (perdavimą), bendrų projektų rengimą ir įgyvendinimą, kitų suinteresuotų organizacijų iš Lietuvos ar 
tos šalies įtraukimą, moralinę bei finansinę paramą.

Lietuvos Respublikos ambasadų (atstovybių) bendradarbiavimą su lietuvių bendruomenėmis noriu pa-
grįsti pavyzdžiais, kuriuos pateikė Olandijos, Prancūzijos, Ispanijos, Argentinos, Kanados bei Vokietijos 
lietuvių bendruomenių atstovai.

Bendras vaizdas labai pozityvus, ambasadas ir bendruomenes sieja draugiški bei dalykiški santykiai, 
kurie daugiau priklauso nuo pavienių asmenybių ir jų geranoriškumo. Ambasados suteikia gana daug in-
formacijos iš Lietuvos, kartais skiria net finansinę paramą, leidžia naudoti savo patalpas susirinkimams 
(Olandija, Ispanija), sekmadieninėms mokykloms (Vokietija), kitiems susitikimams (šachmatų turnyras 
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vyko Prancūzijos ambasadoje). Savo ruožtu bendruomenės savotiškai papildo ambasadų funkcijas: teikia 
informaciją naujai atvykusiems lietuviams, ieško pagalbos ir padeda pakliuvusiems į bėdą.

Vis dėlto trūksta šiuos santykius reglamentuojančių susitarimų, kurie būtų labai naudingi. Keičiantis am-
basadų (atstovybių) darbuotojams irgi atsiranda problemų: užmegzti ryšiai apleidžiami, nutrūksta kontaktų 
perdavimas, nes lyg ir nėra įpareigotų juos nuolat palaikyti. Neretai popierizmo ir biurokratinių užtvarų 
yra tikrai per daug. Kažkodėl nesudėtingiems veiksmams įgyvendinti neužtenka paprasto įgaliojimo, visi 
dokumentai turi būti notaro ir Lietuvos ambasados patvirtinti, legalizuoti, už tai žmogus sumoka nemažus 
mokesčius (pavyzdžiui, Kanadoje patvirtinti tam tikrus raštus gali net ir kunigas ar gydytojas). Kai kuriose 
ambasadose tebeaktuali pasų gavimo, keitimo problema. Procedūra užima be galo daug laiko, kartais už-
trunka net keletą metų ir daug kainuoja (Kanada).

Užsienių reikalų ministerijos iniciatyva būtų naudinga Lietuvoje organizuoti kasmetines tarptautines 
konferencijas emigracijos temomis, kviesti į šiuos renginius Vyriausybės atstovus ir aktyvius užsienio lietu-
vių bendruomenių atstovus.

Kalbant apie sekmadieninių lietuviškų mokyklų bazės ir vaidmens stiprinimą, tai yra labai platus klau-
simas, norisi akcentuoti, kad būtina pakankamai dėmesio skirti ir vaikams, gyvenantiems užsienyje tiek 
lietuviškose, tiek mišriose šeimose ir sudarantiems lygiavertę lietuviškų bendruomenių dalį. Sveikintina yra 
tai, kad Europoje ėmė daugėti lietuviškų sekmadieninių mokyklų. Kai kurios iš jų, kuriamos tik paskirų 
entuziastų dėka, susiduria su nemažai sunkumų dėl patalpų, pedagogų, programų, mokymo priemonių. 
Šia linkme Lietuvoje jau nemažai dirbama, bet pagalba galėtų būti ir dar didesnė. Investuodami į šiuos 
darželius, mokyklėles, padėdami įgyvendinti įvairius kultūrinius, komunikacinius projektus, vėliau iš šių 
vaikų galime tikėtis didesnio susidomėjimo savo tėvų ar senelių tėvyne, noro studijuoti Lietuvos aukštosio-
se mokyklose (tam taip pat turi būti sudarytos tinkamos sąlygos) ar įgyvendinti būsimus verslo planus. Šie 
rezultatai pasirodys dar negreit, bet, jei neskirsime tam dėmesio, gali nepasirodyti iš viso.

Iš visų šių apmąstymų išryškėja, kad apskritai reikėtų vertini Lietuvos akademinį jaunimą užsienyje kaip 
Lietuvos turtą ir išnaudoti jo potencialą bei galimybes. Pastarosios susijusios su žiniomis, įgauta patirtimi 
bei meile ir nostalgija savo brangiam kraštui, kurią pajunta dauguma išvykusiųjų. O Lietuva turi būti pa-
traukli tiek joje gyventi, tiek į ją sugrįžti. Tuo turime rūpintis mes visi.

Visur gerai, o Lietuvoje geriausia: protų 	
ir talentų nutekėjimo krizės šansas

rimas ČiuPLinsKas,
Vokietijos lietuvių bendruomenė

Kadangi mano pranešimas nemažai susijęs su mano asmenine biografija, norėčiau trumpai prisistatyti. 
Priklausau vadinamajai senajai išeivių bangai, tiksliau, jos antrajai kartai. Mano seneliai su vaikais, vadina-
si, su mano tėvais, Antrojo pasaulinio karo metu bėgo iš Lietuvos. Aš gimiau ir augau Kanadoje, namuose 
kalbėjau lietuviškai, nemaža dalis mano užklasinės veiklos susijusi su Toronto lietuvių bendruomenės vi-
suomeninėmis organizacijomis. Vasaros atostogas praleisdavau lankydamas įvairias lietuviškas stovyklas 
Kanadoje bei JAV.

Visa tai vyko visiškai atsietai nuo Lietuvos. Tuometinė išeivija kontakto su Lietuva iš esmės neturėjo. 
Tiesą sakant, kaip paaugliui, gyvenančiam Kanadoje, man ir kitiems buvo pernelyg aišku, kad reikia steng-
tis išsaugoti lietuvišką tapatybę, nors niekados rimtai negalvojau, kad gyvenime turėsiu galimybę apsilan-
kyti Lietuvoje. Visa tai pasikeitė, kai nusprendžiau vykti į Vokietiją aplankyti Vasario 16-osios gimnaziją. 
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Būdamas arčiau Lietuvos 1987 metais, sakyčiau, dar sąlyginai giliu sovietmečiu ir netgi porą mėnesių prieš 
lemiamą Lietuvos Laisvės Lygos organizuotą demonstraciją prie Adomo Mickevičiaus paminklo, pirmą 
sykį lankiausi Lietuvoje. Taigi spėjau pažinti iš arčiau Lietuvos visuomenę, liudyti jos kelią į nepriklauso-
mybę, palaikyti kontaktą tarp pokomunistinės Lietuvos visuomenės ir jos atitrūkusios diasporos. Dabar 
gyvenu Vokietijoje ir kasmet lankausi Šiaurės Amerikoje, todėl stebiu spartėjančią naujosios emigracijos 
bangą. Visa tai pasakoju, nes viena iš mano pranešimo kertinių tezių yra ta, kad netgi nuolat užsienyje 
gyvenantys lietuviai gali visokeriopai dalyvauti Lietuvos visuomeniniame gyvenime bei turėti įtakos jos 
vaidmeniui tarptautinėje visuomenėje.

Lietuvoje man teko gyventi šešis mėnesius. Tai buvo 1990 metais, kai šiuose rūmuose dirbau Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio sekretoriate, tvarkiau jo užsienio korespondenciją. Taigi 
dėl to malonu čia po 16 metų vėl apsilankyti.

Kaip vienas iš praeitų metų gegužės mėnesį Užsienio reikalų ministerijos organizuotos konferencijos 
emigracijos klausimais rezultatų, mano manymu, buvo labai taikliai suformuluotos dvi viena kitą papildan-
čios strategijos šiuolaikinės lietuvių emigracijos procesui suvaldyti. Tai yra „Gerovės Lietuva“ ir „Virtua-
lioji Lietuva“.

Strategija „Gerovės Lietuva“ skatina ekonominę ir socialinę krašto pažangą ir didina Lietuvos konku-
rencinį patrauklumą vienodoje Europos Sąjungos rinkoje.

Strategija „Virtualioji Lietuva“ siekiama sukurti nuo geografinės teritorijos atsietą valstybės piliečių 
bendruomenę, susietą tvirtais socialiniais, kultūriniais ir pilietiniais ryšiais. Tačiau atsižvelgiant į naująją 
emigracijos bangą, kyla klausimas, kaip geriausiai skatinti virtualiosios Lietuvos formavimąsi? Bendrai 
paėmus, efektyviausia priemonė yra ieškoti visokių būdų visomis priemonėmis integruoti į užsienio šalis 
išvykusius asmenis. Tik integruodami naujai emigravusius Lietuvos piliečius, sudarome sąlygas, kad jie, 
nors ir negrįžtų nuolat gyventi į Lietuvą, bet bent jau nebūtų jai visiškai pradingę.

Šią integravimo į virtualiąją Lietuvą funkciją pirmiausia atlieka įvairių šalių lietuvių bendruomenės. Pa-
vyzdžiui, fiziškai integruojamasi, kai vyksta lietuvių bendruomenių renginiai. Tačiau ne visur tai įmanoma, 
ypač užsienyje studijuojantiems lietuviams, pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip Vokietija arba dar aštriau JAV, 
kur daugelis universitetinių miestų išsibarstę nemažoje geografinėje erdvėje. Šiuo atveju padeda integravi-
masis į virtualias bendruomenes.

Kadangi esu vienos iš tokių virtualių bendruomenių steigėjų, norėčiau trumpai pristatyti langas.net	pro-
jektą. Langas.net yra interneto portalas, teikiantis informaciją lietuvių kalba apie studijų galimybes bei 
gyvenimo sąlygas įvairiose pasaulio šalyse. Šiuo metu informacija teikiama maždaug dvylikai šalių. Iki 
balandžio mėnesio pabaigos tikimės baigti naujos svetainės programavimo darbus, po kurių planuojame 
jos apimtį gerokai išplėsti. Visas projektas vykdomas grynai visuomeniniais pagrindais.

Mintis sukurti tokią svetainę kilo prieš devynerius metus, kai buvo įsteigtas neformalus Lietuvos stu-
dentų užsienyje elektroninis klubas ir taip siekiama virtualiai sujungti užsienyje studijuojančius Lietuvos 
piliečius. Pradžioje šis klubas buvo gana kuklus, tik iš šešių narių. Tačiau per devynerius metus jis gerokai 
išaugo ir dabar ten jau dalyvauja apie 1 tūkst. 500 studentų. Po pasaulį išsisklaidę studentai randa šį forumą 
ir per elektronines konferencijas su bendraminčiais gali diskutuoti įvairiomis temomis, dažnai dalijamasi 
patirtimi apie grįžimo į Lietuvą perspektyvas bei sunkumus. Šios virtualios bendruomenės efektyvumą 
integruojant po pasaulį išsibarsčiusius studentus byloja ir tai, kad jie dažnai tik per ją pirmąsyk randa kelią 
į fizines lietuvių bendruomenes savo gyvenamoje šalyje.

Praeitą vasarą kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga bei Lietuvos ambasada Vokietijoje surengėme 
apklausą tarp užsienyje studijuojančių bei akademinį darbą dirbančių lietuvių. Mus domino, kokie fakto-
riai nulemia akademikų apsisprendimą likti gyventi užsienyje. Į juos dėl laiko stokos šiandien nesigilinsiu, 
be to, jie jau gana dažnai įvairiuose forumuose bei analizėse įvardyti, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į 
kitą reiškinį, kuris skatina užsienyje gyvenančius lietuvius, ir ne tik akademikus, grįžti į Lietuvą netgi tais 
atvejais, kai toks grįžimas yra materialiai nepagrįstas.

Dažnas iš apklaustųjų minėjo elementarų emocinį ryšį su tėvyne kaip vienintelį faktorių, lemiantį spren-
dimą sugrįžti į Lietuvą, ir būtent šiam aspektui įvairiai analizuojant emigracijos problemas yra skiriama 
per mažai dėmesio. Drįsčiau teigti, kad šiuo metu šis emocinis ryšys yra vienas iš pagrindinių faktorių, 
stabdančių visišką naujų emigrantų nusigręžimą nuo Lietuvos.
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Pavadinkime jį tėvynės ilgesiu arba identifikavimusi su sunkiai ar bent jau labai abstrakčiai apčiuopiama 
lietuviška tapatybe. Tad natūralus klausimas turėtų būti, kaip stiprinti šį emocinį ryšį. Viena iš svarbiausių 
priemonių, kuri, mano supratimu, kol kas visiškai neįgyvendinama, būtų aktyvus ir kryptingas tapatybės 
įvaizdžio formavimas Lietuvos viduje. Pastaruoju metu nemažai pastangų dedama į Lietuvos išorinio įvaiz-
džio formavimą. Galima paminėti Lietuvos instituto veiklą arba Lietuvos ekonominės plėtros agentūros ir 
Turizmo fondo bendrą projektą sukurti vientisą Lietuvos logotipą ar prekinį ženklą, kuris būtų vartojamas 
verslo bei turizmo srityse. Tačiau reikia griežtai skirti Lietuvos prekinę išvaizdą, skirtą pritraukti užsienio in-
vesticijas, bei turistus nuo vidinės lietuviškos tapatybės įvaizdžio, su kuriuo patys lietuviai identifikuojasi.

Lietuvos okupacijos metu jos išeivija pati rūpinosi lietuviškos tapatybės įvaizdžio formavimu. Tai buvo 
gana primityvus įvaizdis, grindžiamas didinga Lietuvos istorija, papročių bei kalbos archajiškumu, unikalu-
mu ir sentimentais dėl prarasto valstybingumo. Tačiau jeigu pažvelgsime į šiuo metu Lietuvoje sąmoningai 
ar nesąmoningai propaguojamą lietuviškos tapatybės įvaizdį, pastebėsime, kad jis nedaug kuo skiriasi. Ši, 
kaip Egidijus Aleksandravičius vadina, per kolektyvinę kultūrinę atmintį išmokta lietuvybė yra nebeade-
kvati, nes palaipsniui visiškai prasilenkia su šiuolaikinės Lietuvos lietuvių gyvenimo realybėmis. Todėl bū-
tina ieškoti būdų, kaip šią spragą tarp išmoktos lietuvybės ir lietuviško gyvenimo tikrovės sumažinti. Kaip 
pesimistinę, netgi cinišką vidinio lietuviškos tapatybės įvaizdžio formuluotę, kuri atsižvelgia į lietuviško 
gyvenimo tikrovę, galima būtų trumpai pacituoti režisieriaus ir publicisto Vytauto V. Landsbergio spalio 
mėnesį publikuotą straipsnį „Delfio“ portale. Cituoju: „Mango“, cepelinai ir degtinė – tai trys banginiai, 
ant kurių laikosi lietuviškas mentalitetas. Gal dar krepšinis ir apkalbos. Aišku, kai kurie banginiai gali būti 
pakeisti kitais. Bet reikalo esmės tai nepakeis. „Mango“ galima keisti „Aliukais“, ŽAS’ais, M. Mikutavičiu-
mi ar „Dviračio žyniomis“, degtinę galima pakeisti alumi, kuris kartais mus suvienija iki snukių daužymo 
po krepšinio“. Toliau jis kritikuoja, kad šūkiais, kaip mus vienija alus ir pergalės, alaus gamyklos yra tolokai 
pralenkusios valstybės institucijas savo naudai aktyviai formuodamos lietuviškos tapatybės įvaizdį.

Koks būtų optimistinis lietuviškos tapatybės įvaizdžio variantas? Tai klausimas, vertas atskiros konfe-
rencijos, į kurią reikėtų sukviesti Lietuvos istorikus, sociologus, politologus. Tačiau tikslas turėtų būti kartu 
rasti atsakymus į klausimus, susijusius su vadinamaisiais gyvenimo kokybės tyrimais, angliškai quality of life 
researc. Klausimai būtų, pavyzdžiui, tokie: kokie specifiniai Lietuvos visuomenės reiškiniai skatina piliečių 
subjektyvų laimės jausmą? kaip valstybė suteikia savo piliečiams galimybę save realizuoti? kuo Lietuva 
skiriasi nuo kitų pasaulio valstybių šiuo atžvilgiu? kokius tipinius lietuviško charakterio bruožus mes ypač 
vertiname?

Jeigu grįžtume prie Lietuvos ir jos išeivijos santykio, manau, jog vienas iš būdų atsižvelgti į šiuolaikinio 
lietuviško gyvenimo aktualijas bei skatinti visuotinai priimtiną lietuviškos tapatybės įvaizdį yra pripažinti 
Lietuvos Respublikos visuomenę ir lietuvišką diasporą kaip du nedalomus globalinės Lietuvos elementus. 
Tai pasiekti galima tik ryžtingais žingsniais pašalinant visus barjerus, trukdančius tautiečių mobilumui šio-
je globalinėje lietuviškoje erdvėje. Tačiau to neužtenka. Būtina, pavyzdžiui, papildyti išmoktos lietuvybės 
turinį, atsižvelgti į pastarojo šimtmečio Lietuvos diasporos įnašus ir nuopelnus globalinės Lietuvos kultū-
rai. O tam reikėtų netgi perrašyti mokyklinius istorijos vadovėlius. Jei mums pavyktų tai padaryti, tai šiuo 
metu gąsdinančiai dažnai pasireiškianti priešprieša ar netgi abipusė neapykanta tarp Lietuvos visuomenės 
ir naujos emigracijos nebetektų prasmės. Mes visi save laikytume bendros globalinės Lietuvos nariais.

Norėčiau baigti mintimi, kaip „Virtualioji Lietuva“ gali prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo. Kitaip 
tariant, kaip pati emigracijos problema galėtų tapti vienu iš jos sprendimo būdų.

Užsienyje gyvenančių lietuvių žinios ir patirtis yra tarsi neišsemiami tarptautiniai intelektiniai resursai, 
jais būtų galima naudotis siekiant tobulinti viešojo administravimo bei valdymo procesus Lietuvoje. Kas ge-
riau galėtų patarti, kaip įveikti įvairius Lietuvos viešojo administravimo bei valdymo procesų deficitus, nei 
tie, kurie iš dalies dėl šių deficitų nusprendė palikti šalį. Tai kartu būtų bazinės demokratijos įgyvendinimas ir 
konkretus virtualios Lietuvos pripažinimas globalios Lietuvos pilietinės visuomenės visaverčiais nariais.

Ši mintis kilo, kai ganėtinai paviršutiniška mūsų apklausa sulaukė netgi labai detalių apmąstymų, kaip 
būtų galima reformuoti konkursų į akademinius etatus tvarką taip, kad palaipsniui būtų pralaužtas nusi-
stovėjusios Lietuvos mokslinių įstaigų nomenklatūros ledas. Prieš beveik 25 metus, dar giliu sovietmečiu, 
Vytautas Kernagis su vieninteliu ir nepakartojamu kabaretu „Tarp girnų“ entuziastingai užbaigė dainą 
apie armonikėlę šūkiu „Visur gerai, o Lietuvoj geriausia!“. Sutinku, kad mano siūloma parafrazė minėtoje 
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dainoje nebeskambėtų. Tačiau jei nuosekliai apmąstytume vidinį Lietuvos tapatybės įvaizdį, visomis prie-
monėmis nuosekliai jį integruodami ir į Lietuvos visuomenę, ir į lietuviškąją diasporą, tikiu, kad netolimoje 
ateityje mes drauge galėtume deklaruoti: visur gerai, o globalinėje Lietuvoje geriausia.

Valstybės institucijų bendradarbiavimo 	
gairės su naujosios bangos išeivijos 	
bendruomenėmis

ANTANAS PETRAUSKAS,
tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

Valstybės ir lietuvių diasporos santykiai įgyvendinami nuo pirmųjų nepriklausomybės atkūrimo metų 
pasitelkiant įvairias valstybės institucijas.

Iki 1996 m. vienos institucijos, koordinuojančios santykius su išeivija, nebuvo. Pasirašius Europos Tary-
bos konvenciją, 1996 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) sprendimas, kad 
išeivijos klausimus spręstų Tautinių mažumų ir regioninių problemų departamentas prie LRV ir ši institu-
cija būtų pervardyta į Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie LRV. LRV patvirtino departamento 
nuostatus 1997 m. bei papildė 2003 m. nutarimu.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos 
valstybinę ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais politiką, siekia panaudoti šiuos ryšius lietuvių išeivijos, 
Lietuvos valstybės ir visuomenės interesams.

Organizuodamas šį darbą, departamentas palaiko ryšius su užsienio lietuviais, jų bendruomenėmis, or-
ganizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis, remia jų teikiamus veiklos projektus.

Departamentas savo veiklą organizuoja atsižvelgdamas į užsienio lietuvių poreikius ir Lietuvos valstybės 
galimybes.

Tam, kad Lietuvos teikiama užsienio lietuvių bendruomenėms finansinė, organizacinė ir metodinė pa-
rama būtų kryptinga ir efektyvi, 1997 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 723 
buvo patvirtinta departamento parengta Užsienio lietuvių bendruomenių kultūros ir švietimo rėmimo 
1998–2000 m. programa.

Programa buvo sėkmingai įgyvendinama, pasitvirtino jos svarba ir aktualumas, todėl Vyriausybė ją 
pratęsė iki 2003 metų. Atsižvelgiant į svarbius lietuvių išeivijos gyvenimo pokyčius, jos naujosios ban-
gos aktyvumą ir poreikius, programa buvo atnaujinta ir patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 	
2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo 2004–2006 m. pro-
gramos patvirtinimo“. Įgyvendinant šią programą stiprėja užsienio lietuvių ryšiai su Lietuva, išsaugomas jų 
tautinis tapatumas.

Atsižvelgdami į naujos emigracijos intensyvumą, dar praeitų metų pavasarį, bendradarbiaudami su Pi-
lietinės visuomenės institutu, Išeivijos institutu, Strateginių tyrimų centru, pradėjome rengti ilgalaikę Lie-
tuvos valstybės strategiją dėl išeivijos. Tuo tikslu buvo sudaryta ekspertų grupė. Toje grupėje atstovaujama 
svarbiausioms Lietuvos valstybinėms ir visuomeninėms institucijoms, susijusioms su išeivijos problematika, 
bei Pasaulio lietuvių bendruomenei.

Departamentas, atsižvelgdamas į kokybinius ir kiekybinius išeivijos pokyčius, nuolat plečia ir kuria nau-
jas veiklos sritis, padėsiančias užsienio lietuviams išsaugoti tautinę kultūrą, gimtąją kalbą, tautinį tapa-
tumą. Sisteminti šią sritį padeda ir priimti lituanistinių mokyklų bendrieji nuostatai. Atnaujinta Užsienio 
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lietuvių bendruomenių rėmimo programa atveria naujas bendruomenių veiklos galimybes. Planuojama 
efektyviau plėtoti išeivijos kultūrinę ir informacinę veiklą per departamento steigiamus užsienio lietuvių 
bendruomenių švietimo ir kultūros informacijos centrus.

Kiekvienoje valstybėje lietuvių, kaip tautinės mažumos, švietimą reglamentuoja:
– tarptautiniai dokumentai, prie kurių šalys yra prisijungusios arba kuriuos ratifikavusios;
– tarpvalstybinės sutartys, kuriose reglamentuojamos tautinių mažumų teisės ir pareigos.
Pažymėtina, kad vienas iš svarbiausių tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių tautinių mažumų 

švietimą, yra Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija. Lietuvos Respublika šią 
konvenciją ratifikavo 2000 m. vasario 17 dieną. Iš viso šį dokumentą pasirašė 42 Europos šalys, o ratifi-	
kavo 36.

Konvencijos 12 str. nurodoma, kad šalys įsipareigoja sudaryti vienodas galimybes tautinėms mažumoms 
priklausantiems asmenims įsigyti visų lygių išsilavinimą.

Šiuo metu esame pradėję teisinio lietuvių padėties įtvirtinimo procesą bendradarbiavimo susitarimais su 
Airija, Ispanija, Italija, Jungtine Karalyste. Lietuviai, išvykę dirbti į Europos Sąjungos šalis, yra visateisiai 
piliečiai ir gali naudotis visomis tautinių bendruomenių puoselėjimo lengvatomis, kokios yra žinomos tarp-
tautinėje srityje. Produktyviai bendradarbiaujame su Airijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Kanados ambasadomis Lietuvoje, kartu esame paruošę ir įgyvendinę keletą projektų.

Kitas klausimas, kad ne visada lietuviai aktyviai kreipiasi į vietines valdžias, ieškodami paramos (dauge-
lis nežino savo galimybių), o ir patys priimančių šalių pareigūnai nežino naujai atvykusiųjų poreikių.

Departamentas inicijuoja naujų bendruomenių organizuotą ir oficialų kūrimą, remdamasis tų valstybių 
įstatymais ir pasinaudodamas Pasaulio lietuvių bendruomenės patirtimi. Pradėtas priešišvykiminis infor-
macinis darbas su Lietuvos savivaldybėmis, kartu su bendruomenėmis rengiami informaciniai leidiniai, 
tinklalapiai (pavyzdžiui, Norvegijos, Airijos, Jungtinės Karalystės bendruomenių leidiniai ar Švedijos, Ar-
gentinos, JAV lietuvių jaunimo sąjungos interneto tinklalapiai).

Departamentas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Užsienio lietuvių ben-
druomenių kultūros ir švietimo rėmimo programą, kasmet skelbia užsienio lietuvių bendruomenių, drau-
gijų, organizacijų projektų konkursą. Per ketverius programos vykdymo metus departamentas apsvarstė ir 
parėmė per 700 užsienio lietuvių organizacijų veiklos programų.

Vien praėjusiais metais gautos ir svarstytos 186 užsienio lietuvių organizacijų paraiškos ir prašymai. 
Projektų finansavimui skirta per 750 tūkst. litų, iš kurių 169 tūkst. litų Lenkijoje, 124,6 tūkst. litų Pietų 
Amerikoje, 66,3 tūkst. litų Baltarusijoje, 59,8 tūkst. litų JAV veikiančioms lietuvių bendruomenėms. Vo-
kietijos lietuvių bendruomenei skirta 37,7 tūkst. litų, Kaliningrado srities organizacijoms – 35,9 tūkst. litų. 
Prioritetinė veiklos sritis – švietimas, nes tik iš kartos į kartą perduodami mūsų tautos kultūrinį ir dvasinį 
palikimą galime išlaikyti lietuvybę. Remiantis šia programa, siekiama sukurti užsienio lietuvių bendruo-
menių rėmimo sistemą, kuri padėtų bendruomenėms spręsti savo problemas, sutvirtinti Lietuvos ir tautie-
čių ryšius, sudaryti geresnes sąlygas puoselėti tautinę savimonę.

Tiesa, skatiname struktūrizuojamas bendruomenes, kad jos aktyviau bendrautų ir su gyvenamųjų kraštų 
valstybės institucijomis bei iš jų prašytų bent dalinio veiklos rėmimo pagal jau minėtą Tautinių mažumų 
apsaugos pagrindų konvenciją.

Tuo tikslu turime parengę bendruomenių lyderių ugdymo programą, kurioje ypatingą dėmesį skirdami 
jaunimo lyderiams.

Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgiant į konkrečius mokyklų poreikius, jos 
aprūpinamos reikiama programine literatūra, didaktinėmis, techninėmis priemonėmis, pratybų sąsiuvi-
niais, pritaikytais kitakalbei aplinkai, mokomųjų dalykų enciklopedijomis, žinynais, žodynais, tautiniais 
rūbais, tautiniais muzikos instrumentais, valstybine simbolika.

Siekdami, kad mokyklos geriau susipažintų su Lietuvos istorija, kultūra, kraštovaizdžiu, etnokultūra, 
turėtų sąlygas ugdyti vaikų ir jaunuolių tautinę individualybę, aprūpiname organizacijas vaizdajuostėmis, 
lietuviška spauda, pedagogams prenumeruojami profesiniai leidiniai.

Vykdant programą „Kiekvienai lietuviškai bibliotekai – naujausią lietuvišką knygą“, lietuvių bendruo-
menių ir mokyklų bibliotekos aprūpinamos naujausia lietuviška literatūra, naujoms bendruomenėms kom-
plektuojamos specialiai parengtos lituanistinės bibliotekos.
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Daug dėmesio skiriama pedagogų kvalifikacijai tobulinti. Tradiciniai tapo lituanistinių mokyklų moky-
tojų vasaros kursai, kuriuos nuo 1998 m. departamentas organizuoja su Vilniaus universiteto Lituanistinių 
studijų katedra. Į kursus kasmet pakviečiama po dvidešimt įvairių kraštų lituanistinių mokyklų mokytojų.

Kartu su kraštų lietuvių bendruomenėmis ir lietuviškų mokyklų pedagogais kasmet organizuojamos 
lietuviškų mokyklų vadovų ir mokytojų metodinės praktinės konferencijos.

Kraštų bendruomenėms svarbu ne tik ugdyti vaikų ir jaunimo kalbos įgūdžius, bet ir sudaryti sąlygas 
jiems visapusiškai susipažinti su Lietuva, palaikyti ir stiprinti ryšius su gimtuoju kraštu.

Per pastaruosius ketverius metus daugiau nei šešiems šimtams užsienio lietuvių vaikų sudarytos sąlygos 
mokytis tėvų gimtosios kalbos, susipažinti su Lietuvos šiandiena mūsų šalyje organizuojamose užsienio 
lietuvių vaikų ir jaunimo švietimo bei poilsio stovyklose. Svarbiausia užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo 
švietimas bei poilsis stovyklose.

Manome, kad gimtosios kalbos mokymo didžiausi iššūkiai laukia naujų bendruomenių, t. y. tų šalių, į ku-
rias šiuo metu itin gausiai vyksta lietuviai. Vien 2005 m. įsteigta septyniolika lituanistinių mokyklų. Mūsų 
valstybei iškyla rūpestis dėl darbo kitakalbėje aplinkoje – padėti mokymo priemonėmis ir kelti mokytojų 
kvalifikaciją.

Manytume, žvelgdami į ateitį, kad valstybės įstaigų bendravimas su užsienio lietuvių organizacijomis turi 
remtis partnerystės principu. Lietuvių bendruomenės kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene turi aiškiai 
išsakyti savo poreikius, turėti veiklos viziją, padedančią atlaikyti kosmopolitinius pasaulio iššūkius. Turime 
aiškiau suprasti vieni kitų poreikius ir tikslus, pasverti galimybes. Vilniuje negalime sukurti institucijų, 
strategijų be diasporos pasvertų poreikių, jų aktyvaus dalyvavimo dialoge ir valstybės veiksmų vertinimo.

Nereikia pamiršti ir tų kraštų, į kuriuos naujos emigracijos bangos nėra, bet tai nereiškia, kad valstybės 
dėmesio mažiau reikia Lenkijos, Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Kazachsta-
no, Pietų Amerikos ar dar daugelio kitų kraštų lietuviams, išvykusiems ten prieš dešimtmečius ar ištrem-
tiems ir palaikantiems lietuvybę sunkiomis ekonominėmis ir politinėmis sąlygomis. Be to, reikia pasakyti, 
kad ir Rusijoje (pavyzdžiui, Sankt Peterburge, Karaliaučiuje) stiprėja lietuvių bendruomenės, nes pasipildo 
verslininkais ir aukštos kvalifikacijos specialistais. Iš Lietuvos išvykus šimtams tūkstančių Lietuvos pilie-
čių, visuomenė susirūpino migracijos klausimu. Šiuo metu migracijos tema tampa labai populiari ir neretai 
ja manipuliuojama. Tenka nemažai bendrauti su užsienio šalių analogiškų institucijų atstovais, įskaitant ir 
kaimyninių valstybių pareigūnus.

Situacija panaši ir kitose Baltijos šalyse – ekonominiai migrantai įvardijami kaip išvykę laikinai ir grį-
šiantys. Mūsų užduotis – jų nepamiršti, informuoti apie Lietuvoje vykstančius juos dominančius procesus 
ir kviesti sugrįžti. Daug tikimės iš pačių bendruomenių, kurios telkia užsienyje gyvenančius tautiečius ir 
pelnytai vadinamos neoficialiais ambasadoriais. Jos, pavyzdžiui, per kultūros švietimo ir informacijos cen-
trus galėtų vykdyti lobistinę veiklą, formuoti mūsų šalies teigiamą įvaizdį ir pilietinę visuomenę už Lietuvos 
ribų.

Praėjusiais metais 2 mln. 899 tūkst. litų išeivijai skyrė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo minis-
terija, 583 tūkst. litų skyrė Kūno kultūros ir sporto departamentas, 926 tūkst. litų skyrė Socialinių įstaigų 
priežiūros ir audito departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis yra mokami atlyginimai dvidešimt penkių valstybių užsienio lietuvių 
bendruomenėse dirbantiems 135 mokytojams ir kultūros darbuotojams.

Per daugelį metų buvo pastatytos mokyklos Baltarusijoje, Lenkijoje, iš dalies finansavome Rygos ir Mas-
kvos lietuviškų mokyklų statybą, suremontuotos lietuvių organizacijų būstinės Sankt Peterburge, Minske, 
Montevidėjuje (Urugvajuje). Šiuo metu vyksta parengiamasis darbas steigiant lietuvių mokyklą Sovetske 
(Tilžėje). Nuo 2000 m. departamentas iš valstybės biudžeto skyrė 28,5 mln. litų užsienio lietuvių progra-
moms bei investicijoms.

Departamentas daug dėmesio skiria informaciniams renginiams. Vienas paskutiniųjų tokio pobūdžio 
renginių – Užsienio lietuvių bendruomenių žiniasklaidininkų seminaras, kuris vyko š. m. kovo 16–18 d. 
Vilniuje. Jame dalyvavo 18 kraštų bendruomenių atstovai. Seminare buvo aptarti profesiniai klausimai, 
diskuota išeivijos, Lietuvos įvaizdžio klausimais. Birželio mėnesį rengsime tradicinį seminarą lituanistinių 
mokyklų mokytojams.
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Malonu, kad patys rengdami seminarus sulaukiame perspektyvių užsienio lietuvių bendruomenių pro-
jektų. Pavyzdžiui, pernai Stokholme vyko Europos Sąjungos kraštų lituanistinis seminaras „Draugystės 
tiltas“, Berlyne, Dubline – ekonominiai, kultūriniai seminarai ir konferencijos.

Ryšys tarp Lietuvos bei išeivijos nuolat stiprėja, atitinkamai auga ir bendravimo bei finansavimo porei-
kiai. Vienas pagrindinių ateities klausimų – informacija norintiems sugrįžti. Šiuo klausimu Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas imasi koordinatoriaus vaidmens ir per kelis artimiausius metus ši tema bus 
vienas pagrindinių mūsų prioritetų.

Vaikų padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai

rimantĖ ŠaLaŠeviČiŪtĖ,
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Emigracija iš Lietuvos neigiamai veikia ne tik šalies socialinę ir ūkio raidą, švietimo, darbo, sveikatos 
apsaugos ir kitų sričių padėtį, tačiau daro ypatingą žalą šeimoms bei vaikams, kurie dėl šios priežasties 
gyvena atskirai.

Vaikas turi teisę pažinti savo tėvus, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimos, bendrauti su tė-
vais. Vaikas turi teisę į šeimos ryšius bei kitus su jo individualybe susijusius ryšius ir jų išsaugojimą. Vaiko 
visapusiškam ir harmoningam vystymuisi reikalingas ne tik materialinis aprūpinimas, tinkamos gyvenimo 
sąlygos, tačiau ir nuolatinė tėvų globa bei priežiūra. Tėvams išvykus į užsienį, vaikas jaučiausi socialiai ir 
emociškai apleistas. Šeimos išsiskyrimas sukelia skaudžias ir sunkiai pašalinamas pasekmes: šeimos ryšių 
susilpnėjimą, susvetimėjimą arba visišką jų nutrūkimą. Žinoma atvejų, kai artimųjų ar pažįstamų asmenų 
priežiūrai palikti vaikai vėliau atsisako gyventi kartu su tėvais arba tėvų ir vaikų santykiai tampa konflik-
tiški, reikalinga specialistų pagalba santykiams atkurti ir pan. Dar viena pasekmė – neigiami vaiko elgesio 
pokyčiai. Neretai vaikas tampa agresyvus, nepaiso visuotinai priimtinų elgesio taisyklių, daro teisės pa-
žeidimus ir kt. Pažymėtina, kad kaip viena iš vaikų delinkventinio elgesio priežasčių yra įvardijamas tėvų 
išvykimas į užsienį.

Atstovavimas vaikui, jo teisių ir interesų užtikrinimas ir gynimas – dar viena problema, su kuria susidu-
riama tėvams išvykus į užsienį ir palikus vaikus tretiesiems asmenims priežiūrėti. Tėvai yra vaiko atstovai 
pagal įstatymą. Jų pareiga – atstovauti ir ginti savo vaiko teises ir teisėtus interesus, tačiau tėvams išvykus 
artimieji giminaičiai ar kiti vaiką prižiūrintys asmenys neturi įgaliojimų atstovauti vaikui mokykloje, gydy-
mo įstaigoje, teisėsaugos institucijose ir pan., priimti su vaiku susijusių sprendimų.

Lietuvoje nėra surinkti duomenys ir atlikta analizė dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo, kai tėvai ne-
sirūpina vaiku, nes yra išvykę į užsienį. Pažymėtina, kad esamas teisinis globos (rūpybos) instituto regla-
mentavimas neapsaugo nuo piktnaudžiavimo vaiko globa siekiant materialinės naudos ar pan. Žinoma 
pavyzdžių, kai asmuo, prižiūrintis į užsienį išvykusių tėvų vaiką, kreipiasi į savivaldybės vaiko teisių apsau-
gos tarnybą dėl globos (rūpybos) vaikui nustatymo, bet nuslepia aplinkybes apie tėvų teikiamą išlaikymą, 
nuolatinį bendravimą su vaiku ir pan. Atvejai, kai globėjas (rūpintojas) atsisako globos (rūpybos) išmokos, 
yra itin reti. Tokiu būdu yra iškreipiama tėvų globos netekusių vaikų statistika bei nėra efektyviai naudo-
jamos valstybės lėšos.

Atkreiptinas dėmesys, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ne vienus metus inicijuoja šios 
problemos sprendimą. Lietuvos Respublikos Seimo 2000–2004 metų kadencijos Šeimos ir vaiko reikalų 
komisijos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos iniciatyva sudaryta darbo grupė parengė ir Lietu-
vos Respublikos Seimui pateikė Civilinio kodekso 3.157 straipsnio papildymo įstatymo projektą (Nr. IXP-
3845). Projekto esmė – įtvirtinti galimybę tėvams, laikinai negalintiems rūpintis neveiksniu nepilnamečiu 
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vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (laikinai išvykus iš Lietuvos Respublikos ir pan.), pareikšti 
valią dėl vaiko laikinosios priežiūros kreipiantis į teismą dėl vaiko atstovo paskyrimo. Pažymėtina, kad 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 84 nepritarė Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstaigos inicijuotam įstatymo projektui. Minėto nutarimo 2 punkte Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai kartu su Teisingumo ministerija buvo pavesta parengti ir iki 2005 m. kovo 1 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei pateikti pasiūlymus dėl vaikų, kurių tėvai dėl įvairių priežasčių laikinai išvyksta į 
užsienį, globos organizavimo problemos sprendimo ir reikiamų teisės aktų projektų parengimo.

Iki šiol minėta problema nėra išspręsta ir jos sprendimas yra nepagrįstai ilgai vilkinimas. Teisingumo 
ministerijos teigimu, atstovavimo vaikui klausimas yra susijęs su vaiko laikinąja globa (rūpyba), tačiau šio 
instituto normų lanksčiam taikymui praktikoje sudaro kliūtis globos (rūpybos) išmokas reglamentuojan-
čiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, atstovavimo vaikui klausimą ketinama aptarti Vaiko 
globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijoje ir atstovavimo problemą spręsti per vaiko laikinosios 
globos institutą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Teisingumo ministerijos specialistų nuomone, atstovavimo 
vaikams, kurių tėvai dėl įvairių priežasčių laikinai išvyksta į užsienį, klausimai yra kompleksinio pobūdžio, 
todėl jie turi būti vertinami plačiau aiškinant vaiko globos (rūpybos) instituto turinį ir sprendžiami visos 
vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo kontekste, kartu įvertinant tiek nacionalinius, tiek tarptau-
tinius teisės aktus, susijusius su vaiko globa (rūpyba) ir tėvų pareigų vykdymu.

Atstovavimo vaikui problema yra svarstyta ir parlamentinio, ir vyriausybinio lygmens pasitarimuose. 
Praktikoje beveik kasdiena susiduriama su atstovavimo vaikams, kurių tėvai išvyko į užsienį, problema, dėl 
šios problemos sprendimo kreipiasi savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybos, švietimo ir ugdymo įstai-
gos, į užsienį išvykstantys tėvai bei vaikus prižiūrintys asmenys, kt., tačiau iki šiol konkretūs sprendimai 
nepriimti.

Atsižvelgdami į tai, prašome šios konferencijos organizatorius atnaujinti diskusijas dėl atstovavimo vaikui 
instituto ir konferencijos rezoliuciją papildyti siūlymu, kad operatyviai būtų numatytos priemonės, užtikri-
nančios būtiną socialinę ir teisinę vaikų, kurių tėvai emigravę, apsaugą, ir užtikrintas jų įgyvendinimas.

Emigracijos ir reemigracijos padariniai 	
ir jų sprendimo būdai

ALGIMANTAS RIMKŪNAS,
Užsienio reikalų ministerija

Savaime suprantama, kad emigracija yra sudėtingas objektas, jis nėra gerai apibrėžtas. Mes čia kalbame 
iš esmės apie emigracijos reguliavimą, bet, mano supratimu, šiam procesui labai būdinga savireguliacija ir 
reguliavimo instrumentai ne visada gali būti veiksmingi. Paradoksalu tai, kad ir stodami į Europos Sąjun-
gą, ir dabar mes siekiame laisvo darbo jėgos judėjimo, tęsiame savo siekius gauti bevizį kelionių režimą į 
JAV, į Kanadą, bet matome, kad lazda lyg ir pradeda atsisukti kitu galu. Toks yra dialektinis procesas, mes 
esame nei pirmi, nei paskutiniai, kurie susiduria su šia problema. Noriu pasakyti, kad turi būti vykdomi 
kokie nors aktyvūs valdžios veiksmai, bet, kita vertus, turbūt turėtume suprasti, kad vis dėlto savireguliacija 
čia yra esminis dalykas.

Užsienio reikalų ministerija, vykdydama savo funkcijas, daugiausia susiduria su emigracijos pasekmė-
mis, t. y. mes, būdami ambasadose, konsulinėse įstaigose, susitinkame su užsienyje gyvenančiais, dirban-
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čiais savo tautiečiais. Jie kreipiasi į mūsų įstaigas su įvairiomis problemomis, o mes jiems stengiamės pagal 
savo išgales padėti. Mes patys, diplomatai ir mūsų šeimų nariai, sutuoktiniai ir vaikai, galime pasitarnauti 
kaip tam tikras mikromodelis, galbūt nelabai idealus ir tikslus, bet vis dėlto mikromodelis, atspindintis 
šiuolaikinę emigraciją. Ko gero, galėtume save pavadinti grįžtančiais emigrantais, bet mes, patikėkite, su-
siduriame su tomis pačiomis problemomis. Pirmiausia, kai išvykstame į užsienį, susiduriame su integracija 
į tos visuomenės įvairius procesus, struktūras ir panašiai. O reintegracijos problemos prasideda grįžus į 
Lietuvą, ypač vaikams, šeimos nariams. Pastarosios kyla, kai vaikams reikia grįžti į mokyklas, pasivyti savo 
bendraklasius, suderinti tas mokymo programas, kurios buvo užsienyje, su lietuviškomis. Bet, noriu pasa-
kyti, čia jau nemažai ir padaryta. Užsienio reikalų ministerija praeitais metais gegužės mėnesį organizavo 
konferenciją, kurioje iškėlė dvi viena kitą papildančias strategijas, būtent „Virtualioji Lietuva“ ir „Gerovės 
Lietuva“. Aš sutinku su tais prelegentais, kurie, kalbėdami apie gerovės Lietuvą, sakė, kad tai nėra greitai 
rezultatus duodantys sprendimai. „Gerovės Lietuva“ – akivaizdi strategija, kurią reikia realizuoti, ir prie to 
dirba daugelis valstybės institucijų, bet iš esmės rezultatai, efektas yra ilgalaikės perspektyvos dalykas.

Kita vertus, procesai yra sudėtingi, kai mes dabar kalbame apie emigraciją, tai suprantama, mes tai 
iškeliame kaip problemą. Klasikinės Vakarų valstybės kaip problemą dabar iškelia imigraciją. Imigracija 
ir yra rezultatas to, kad jie yra pasiekę gerovę. Neseniai kalbėjau su vienu aukštu Airijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnu, jis atvirai pasidžiaugė, kad imigracija į tą valstybę yra labai nebloga, palygti su 
imigracija, tarkime, į Vokietiją arba Prancūziją. Airijoje dominuoja Rytų ir Vidurio Europos imigrantai 
ir nėra tokių problemų, kurias, tarkime, mato arba matė Prancūzija, – jaunimo riaušės, kurios persikėlė į 
Belgiją, Vokietiją ir t. t.

„Virtualioji Lietuva“ yra būtent ta strategija, pagal kurią Užsienio reikalų ministerija yra pasiryžusi dirb-
ti, nors mes dirbame naudodamiesi labai ribotais savo ištekliais kartu su kitomis institucijomis. Paradok-
salu, kad mes neturime mandato tam darbui. Mes turime mandatą vykdyti konsulines paslaugas, atlikti 
tam tikrus notarinius veiksmus, tačiau bendruomenėms burti, sekmadieninėms mokyklėlėms organizuoti, 
tarkime, kokiai nors informacinei kampanijai ir t. t. – šiam reikalui mes mandatų neturime. Bet esu tvirtai 
įsitikinęs, kad šį darbą reikia daryti. Iš savo patirties žinau, kad jeigu mes to nedarysime, tai mūsų tėvynai-
nius užsienyje ims globoti tos valstybės, tos tautos, kurios skiria tam resursų, čia turiu omenyje mūsų didįjį 
kaimyną. Jie leidžia savo spaudą, jie organizuoja kultūrinius renginius. Kalbėdami apie nutautėjimą mes 
turėsime labai aiškią situaciją.

Tačiau, mano supratimu, „Virtualiosios Lietuvos“ priemonės jokiu būdu neturi tapti veiksniu, skati-
nančiu emigraciją iš Lietuvos. Tos priemonės turi būti naudojamos tokiu mastu, kokiu jos yra reikalingos 
stengiantis padėti suburti mūsų tautiečių bendruomenes, tuos, kurie yra išvykę. Bet aš ir nemanau, kad 
„Virtualiosios Lietuvos“ priemonių įgyvendinimo resursai yra tokie dideli, jog tai galėtų pasitarnauti kaip 
skatinantis veiksnys išvykti. Tai yra visai kita situacija.

Oficialios ir neoficialios migracijos statistika, 	
jos tendencijos

ALGIRDAS GEDIMINAS ŠEMETA,
Statistikos departamentas

Beveik visi konferencijos pranešėjai savo kalbose vienaip ar kitaip minėjo statistikos klausimus, migra-
cijos statistikos klausimus, todėl turbūt man reikėtų pasakyti bent porą žodžių, kas Lietuvoje ir pasaulyje 
dedasi šioje srityje.
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Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes turėtume aiškiai skirti, kad yra oficiali ir neoficiali mi-
gracija. Jeigu kalbėtume apie oficialią migraciją, tai Lietuvos statistika yra gana gerai, pasakyčiau, net labai 
gerai vertinama pasaulyje. Kita vertus, net oficialios migracijos fiksavimas nėra toks paprastas dalykas, 
daugeliui šalių tai dar iki šiol yra didelė problema. Tačiau, be abejo, Statistikos departamentas supranta, 
kad neoficiali migracija taip pat yra svarbus veiksnys, todėl dedame nemažai pastangų ir sprendžiame, kaip 
tą neoficialią migraciją fiksuoti. Reikia iš karto pasakyti, kad vienintelis tikrai patikimas būdas fiksuoti 
neoficialią migraciją yra visuotinis gyventojų surašymas, kurį mes turėjome 2001 metais. Tai reiškia, kad 
laikotarpiu nuo 1990 iki 2001 metų mes turime tokį gyventojų skaičių ir migracijos srautus, kokie buvo iš 
tikrųjų, tai yra įvertinus ir oficialius, ir neoficialius migrantus. Probleminis laikotarpis, be abejo, yra nuo 
2001 m. iki dabar. Be abejo, svarstytinas klausimas, kad galbūt atsižvelgiant į migracijos mastą gyventojų 
surašymus būtų galima rengti dažniau. Iš tikrųjų pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas visos pasaulio šalys 
privalo rengti surašymus kartą per dešimtmetį, tačiau niekas nedraudžia to daryti dažniau.

Pavyzdžiui, Airija, apie kurią mes tiek daug kalbame, gyventojų surašymus rengia kas penkeri metai. 
Beje, artimiausias gyventojų surašymas vyks šių metų balandžio 23 dieną. Taigi mes labai daug tikimės iš 
surašymo, kuris vyks Airijoje. Mes patys padėjome Airijos statistikos tarnyboms išversti jų anketas į lietu-
vių kalbą. Esame sutarę su Airijos statistikos tarnyba, kad visą surašymo medžiagą apie Airijoje esančius 
lietuvius gaus mūsų Statistikos departamentas, o tada skaičius, kurie bus gauti Airijos surašymo metu, 
galėsime palyginti su tuo, kas šiuo metu atsispindi mūsų statistikoje. Taigi tiesiog norėčiau paraginti da-
lyvaujančius užsienio lietuvių organizacijų atstovus paskatinti lietuvius, kurie šiuo metu gyvena Airijoje, 
teisingai atsakyti į klausimus ir neslėpti savo tautybės, savo pilietybės. Statistikos duomenys gali būti nau-
dojami tik statistikos tikslams, todėl niekas jų nenaudos kokioms nors represijoms prieš tuos žmones, kurie 
galbūt iki šiol dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra legalizavę savo gyvenimo Airijoje.

Kalbėdamas apie neoficialią emigraciją, nelabai norėčiau sutikti su kai kurių prelegentų mintimis, kad 
būtų galima paprastai ekstrapoliuoti tą oficialios ir neoficialios migracijos santykį laikotarpiu tarp dviejų 
surašymų, tai yra nuo 1989 iki 2001 metų, nes iš tikrųjų labai pasikeitė aplinkybės. Ankstesniais surašymo 
duomenimis, oficialios ir neoficialios migracijos santykis yra vienas su trimis. Manau, kad šiuo metu šis 
santykis yra gerokai sumažėjęs dėl paprastos priežasties – atsirado daug galimybių emigruoti legaliai ir 
nebijoti jokių represijų. Airija, Anglija ir Švedija yra tos pirmosios šalys, į kurias tai daryti galima legaliai, 
o kadangi pagrindinis migracijos srautas ir yra į tas šalis, tai manau, kad santykis yra gerokai sumažėjęs. 
Aš tikrai negaliu šiandien pasakyti, koks jis yra, bet, manau, gerokai mažesnis negu vienas su trimis, kaip 
buvo pasakyta kažkurio pranešėjo. Manau, kalbant apie Jungtinės Karalystės ir Airijos tarnybų infor-
maciją apie tai, kaip žmonės įgyja socialinius pažymėjimus, tai taip pat nėra tikslus skaičius, nes žmonės, 
atsiradus galimybei, legalizuojasi. Tai yra kumuliacinis efektas. Tie žmonės, kurie juo 1990 m. emigravo į 
tas šalis, šiuo metu legalizuojasi. Tas didelis skaičius jokiu būdu neatspindi konkretaus migracijos skaičiaus 
tais konkrečiais metais, sakysime, 2004 ar 2005 metais, todėl reikia labai atsargiai žiūrėti į šituos dalykus 
ir jų nepervertinti.

Porą dalykų apie priemones, kurių imasi Statistikos departamentas neoficialiai migracijai vertinti. Pir-
miausia mes esame sudarę darbo grupę iš visų su migracija susijusių institucijų atstovų ir pasitvirtinę prie-
monių planą, pagal kurį tobuliname savo statistinius tyrimus. Paminėsiu tik keletą konkrečių dalykų. Tai 
yra gyventųjų užimtumo tyrimas, kai apklausiama 10 tūkst. Lietuvos gyventojų. Jį papildėme klausimais 
apie asmenis, išvykusius į užsienį prieš 1, 2, 3, 4 ar 5 metus. Šiuo metu yra atliekamas pirmasis tyrimas, 
papildytas šiais naujais klausimais, ir mes tikimės jau artimiausiu metu gauti pirmuosius rezultatus.

Kitas dalykas, čia jau buvo minėta, kad kartu su Pilietinės visuomenės institutu atliekame Lietuvos pilie-
čių migracijos tyrimą, kuris yra kaip priedas prie gyventojų užimtumo tyrimo. Tas tyrimas šiuo metu taip 
pat yra atliekamas. Tikimės, kad jis taip pat pagerins neoficialios migracijos statistiką, nes tam ir klausia-
ma. Be abejo, to, kuris išvyko, mes negalime apklausti, bet yra klausiama apie išvykusius. Kai klausiame 
konkretaus žmogaus, klausiame apie jo namų ūkyje esančius ar buvusius asmenis, kurie išvyko, ir klausia-
me tam tikrų duomenų apie tuos žmones.

Pagal planą iki šių metų birželio 1 dienos turime patvirtinti neoficialios migracijos vertinimo metodiką. 
Tiesiog noriu pabrėžti, kad ir visame pasaulyje nėra taip paprasta parengti gerą metodiką. Kol kas nelabai 
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kuo galime pasiremti. Galime sakyti, kad patys kuriame metodiką, ir tai nėra taip paprasta. Tikrai nepa-
kanka telefonu ar internetu apklausti išvykusiuosius, nes specialistai, kurie dirba šioje srityje, pasakys, 
kad tokiu atveju mes galime kalbėti tik apie tendencijas, kurios atsiranda tarp atsakiusiųjų į klausimus, 
bet jokiu būdu to negalima taikyti visai populiacijai. Bet mes tikimės gauti tų tyrimų, kuriuos atliekame, 
rezultatus. Jie mums leis įvertinti neoficialią emigraciją, ir mes ketiname dar šiais metais pradėti skelbti 
neoficialios migracijos vertinimus. Kol kas neketiname keisti statistinių duomenų pagal neoficialios mi-
gracijos vertinimus, nes, be abejo, demografinė statistika yra sudėtingas dalykas, ir mes turime suskirstyti 
tuos duomenis pagal amžių, pagal lytį ir pagal teritorijas. Taip lengvai paskirstyti tuos vertinimus pagal 
visas kategorijas nėra taip paprasta. Tačiau manome, kad sugebėsime nustatyti, įvertinti ir dar šiais metais 
pradėti skelbti bendrą mastą.

Su migracija susijusi Vyriausybės veikla 	
ir planai

RIMANTAS KAIRELIS,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Labai trumpai informuosiu, kas vyksta, ką Vyriausybė daro šioje srityje ir kokie artimiausi planai.
Kaip buvo minėta ir konferencijoje, Lietuvoje daug daroma šioje srityje. Ta problema nėra nauja, mes 

ją ne šiandien pamatėme. Mes ją matėme ir anksčiau, rengėmės tam dalykui. Buvo atliekami tyrimai, ne 
kartą buvo priimti ir Vyriausybės, ir ministerijų įvairūs sprendimai. Kai kas yra išspręsta, tą minėjo ir ponia 	
R. Šalaševičiūtė. Ji, matyt, nežino, kad vakar Seime buvo pristatytas įstatymo projektas, kuris kaip tik 
sprendžia vaikų globos klausimą. Tie dalykai sprendžiami.

Problema, kuri dabar vis dėlto lieka, tai buvo pabrėžta ir pranešėjų, kad viskas, kas yra daroma, galbūt 
daroma ne visada sistemiškai tikslingai. Galbūt yra dubliavimo, ypač mokslinių tyrimų, informacijų sklai-
dos srityse, todėl kaip tik užvakar Vyriausybė svarstė tą klausimą. Buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvai 
būtina turėti strategiją, kuri sujungtų migracijos srities įvairias politikas, veiksmus, kuri tikrai numatytų 
prioritetus, numatytų lėšų poreikį, patikslintų atskirų institucijų atsakomybę. Tą strategiją būtina sukurti 
gana greitai. Todėl Vyriausybė priėmė sprendimą sudaryti aukšto lygio darbo grupę. Mūsų ministerijai 
pavedė vadovauti darbo grupei. Minėta darbo grupė turi artimiausiu metu įvertinti, kas dabar vyksta Lietu-
voje, kas yra daroma, kokie rezultatai to, kas vyksta, ko mums reikėtų, kad tie mūsų sprendimai ir politinės 
priemonės būtų efektyvesnės ir tikslesnės, kam būtina skirti lėšų. Iš esmės turime parengti tokią pagrindi-
nę strategiją, kuri sujungtų visus mūsų veiksmus.

Darbo grupė, manau, pradės dirbti kitą savaitę, kai bus patvirtinta personalinė sudėtis. Darbo grupei 
bus skirtos tam tikros lėšos, mes galėsime pakviesti ekspertus, pakviesti mokslininkus, atlikti reikiamus 
tyrimus, vertinimus. Tikimės, kad artimiausiu metu, iki vasaros, vėliausiai iki rudens, bus parengta tokia 
strategija. Bet, manau, ši mūsų konferencija yra labai laiku, tas, kas čia buvo išsakyta, tikrai yra vertinga. 
Kviečiu visus, kurie suinteresuoti tos problemos sprendimu, bendradarbiauti su mūsų darbo grupe. Mes jus 
kviesime į mūsų posėdžius, grupė dirbs nuolat ir teiks savo pasiūlymus. Manau, kad vėliau tai taps progra-
ma ir konkrečiomis priemonėmis, kurios bus atitinkamai finansuojamos ir vykdomos kaip mūsų valstybės 
politika.
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Emigracija kaip iššūkis

Prof. habil. dr. BronisLovas JuoZas KuZmiCKas,
nepriklausomybės Akto signataras, Mykolo Romerio universitetas

Mūsų šaliai dabar tenka dorotis su iššūkiu, kurį sukelia mūsų tautiečiai – emigracijos iššūkiu. Gali pa-
sirodyti, jog nėra ko dėl to nerimauti, demokratinė valstybė užtikrina savo piliečiams teisę laisvai išvykti 
ir grįžti. Nerimauti verčia ne emigracija kaip tokia, bet jos mastai ir tempai. Jeigu dar pridėsime smukusį 
gimstamumą, pamatysime, kad tauta nyksta.

Tai buvo galima numatyti. Jau nepriklausomybės išvakarėse kai kas nuogąstavo – „pusė lietuvių išva-
žiuos į Ameriką“, juk šios šalies prestižas, mūsų tautiečių samprata, tradiciškai labai aukštas. Tuo tarpu 
Sąjūdžio idealistai galvojo kitaip – tikėjo, jog, griuvus geležinei uždangai, grįš į tėvynę nemažai seniau 
išvykusiųjų, juk panašiai buvo tarpukario Lietuvoje. Tačiau tada lietuviškus amerikonus, išvykusius dar 
carinės Rusijos priespaudos laikais, traukė nepriklausoma Lietuva, jie gana gausiai grįžo, pirko žemę, statė 
modernius namus, deja, visa tai nutraukė sovietinė okupacija. Dabar turime visai priešingą situaciją – bė-
gama iš nepriklausomos Lietuvos.

Blaiviau pagalvojus, tai galima suprasti. Po dešimtmečių atskirties nuo pasaulio suveikė tai, ką galima 
įvardyti kaip suspaustos ir atleistos spyruoklės efektą. Komunistinis režimas pastatė Lietuvą, kaip ir kitas 
pokomunistines šalis, į dabartinę savotiško beviltiškumo padėtį – per keliolika metų nebuvo įmanoma, net 
ir optimaliai tvarkantis, kiek labiau sumažinti skirtumą, kuris skiria mus nuo gerovės šalių Vakaruose. 
Tauta dabar tiesiog pastatyta į tokią padėtį – tai okupacinio palikimo dalis. Panašioje situacijoje yra visos 
nusimetusios komunistinius režimus šalys, iš visų gausiai emigruojama į Vakarus, konstatuojamas didelis 
demografinis nuosmukis.

Išeivija socialiniu ir profesiniu požiūriais gana marga, nors apie tai trūksta duomenų, akivaizdu, kad 
vyrauja „rankų darbo“ profesijos. Daugeliui pagrindinis išvykimo motyvas yra geras uždarbis bei materi-
alinė gerovė. Ne kas kita rūpi ir protinio darbo atstovams, kurie savo išvykimą dar motyvuoja geresnėmis 
profesinės veiklos ir asmeninės saviraiškos perspektyvomis. Kita klausimo pusė – Lietuva dėl to praranda 
labai daug darbščių rankų ir protų, kas ilgainiui gali neigiamai atsiliepti ne tik ūkio plėtrai, bet ir pilietinės 
visuomenės brandai.

Vis dėlto būtume paviršutiniški, jeigu dabartinę emigraciją apibūdintume vien darbo jėgos bei kito-
kiomis ekonominėmis sąvokomis. Reikia vertinti ir kitais – demografiniu, tautinio tapatumo, kultūrinio, 
intelektinio potencialo išlaikymo požiūriais. Juk sklaidosi tauta, silpsta jos kūrybinės galios – tai ir yra 
svarbiausia. Išvažiuoja daugiausia jauni žmonės, jaunos šeimos, jų palikuonys ilgainiui atsidurs ar jau dabar 
atsiduria ties nutautėjimo riba. O paliekant vaikus Lietuvoje, kyla jų auklėjimo sunkumų, trūkinėja šeimi-
niai ryšiai. Be to, išvyksta etninės atminties nešėjai, kiekvienas išeivis išsiveža ir dalelę savo miesto ar kai-
mo kultūros, kuri svetimoje aplinkoje yra pasmerkta nunykti, nebent susidarytų tinkama terpė ją gaivinti 
besikuriančiose bendruomenėse.

Pagal santykį su tėvyne emigrantus galima skirstyti į tris keturias kategorijas: ketinančiųjų ankščiau ar 
vėliau grįžti; neketinančiųjų grįžti, bet norinčių likti lietuviais, palaikyti su tėvyne ryšius, būti jai naudin-
giems; nenorinčiųjų ne tik grįžti, bet ir visiškai abejingų tautiškumui; galiausiai gyvenančiųjų šia diena ir 
neplanuojančių savo ateities.

Mums yra svarbiausios dvi pirmosios kategorijos, bet nereikia nusigręžti ir nuo kitų, juk žmonėms būdin-
ga keisti nuomones. Grįžimas labai priklausys nuo to, ar sparčiai keisis į gerąją pusę gyvenimas Lietuvoje, 
lydi ar ne tautiečius sėkmė svečioje šalyje. Tas, kuriam sekasi, norės pasilikti ir dar labiau prasigyventi, o 
kuriam nepasisekė, tas gėdysis grįžti su plona pinigine. Ne kiekvienas geba apsispręsti, tai galėtų paskatin-
ti dalykiškas mūsų valstybės institucijų dėmesys. Reikalinga informacinė politika – išvykusiesiems reikia 
nuolatinės, nuolat atnaujinamos informacijos apie galimybes verslo ir socialinėje srityse, esamą padėtį tė-
vynėje. Pradžia jau padaryta – priimtos tam tikros teisinės korektyvos dėl mokesčių.
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Pastaruoju metu, kaip konstatuojama kai kuriuose šios konferencijos pranešimuose, atsiranda gerų ir 
daug žadančių iniciatyvų – kuriamos išeivijos bendruomenės, steigiamos sekmadieninės mokyklėlės, atsi-
randa ir spaudos. Tai rodo, kad nemaža dalis tų bendruomenių narių kuriasi ilgam, o gal ir visam laikui, 
tačiau nenori prarasti tautinio tapatumo, ryšių su tėvyne, rūpinasi, kad jų vaikai nepamirštų gimtosios 
kalbos. Kokios tos bendruomenės bus, daug priklausys nuo to, kokie interesai jas vienys – tik socialinė 
savigalba ar ir kultūriniai idėjiniai motyvai. Ar bus kuriamos jose lietuviškojo sąmoningumo salelės, kaip 
buvo karo metų išeivijos bendruomenėse? Tuo tarpu, kiek galima spręsti iš gana ribotų duomenų, santykiai 
su tėvyne yra gana problemiški, vyrauja utilitaristinė nuostata – palaikysime ryšius, bet pirma pažiūrėsime, 
ką Lietuvos valstybė galės mums duoti. Taigi daug kas, matyt, suvokia save jau kaip kažką skirtingo nuo 
jos. Tokie požiūriai neabejotinai atsispindi tai, kad ir pačioje Lietuvoje dalis piliečių jaučiasi svetimi savo 
valstybei, laukia, kad ji „ką nors duotų“.

Antrojo pasaulinio karo išeiviai patys vienijosi, kūrė organizacijas, steigė sekmadienines mokyklėles, 
leido periodinius leidinius, okupuota tėvynė negalėjo jiems padėti. Jie turėjo kitokią motyvaciją, nes buvo 
politiniai tremtiniai, tikėję, kad tik laikinai pasitraukė, nebuvo vien ekonominės gerovės ieškotojai. Tad gal 
teisūs mūsų piliečiai, kurie abejoja, ar turėtume mokesčių mokėtojų pinigais remti tuos, kurie palieka šalį 
tam, kad įsikurtų geriau už pasilikusius tautiečius? Manau, kad neteisūs, nes tam, kad nusistovėtų abipusiai 
vaisingi ryšiai su išeiviais, turi būti rodomas valstybės dėmesys.

Tai gal padėtų mažinti svetimumą Lietuvos valstybei, jaučiamą kai kurių išeivių. Iš dalies tai padari-
nys dar Lietuvoje susidariusio neigiamo požiūrio į valdžią. Dažnam emigrantui būdinga neskirti tėvynės 
istorine prasme nuo valstybės, valstybės nuo vyriausybės, o pastarosios – nuo konkrečių valdininkų elge-
sio. Nuoskaudos ir apmaudas dėl nesėkmių, patirtų gimtajame krašte, virsta pagieža ir net priešiškumu 
Lietuvai. Ryškėja nepageidautinas dalykas – tautoje lyg ir brėžiasi nauja skirties linija – tarp išvykusiųjų ir 
pasilikusiųjų. Iškalbingi kai kurie interneto komentarai. Išvykusieji dažnai yra geros nuomonės apie save 
– „mes veiklesni, drąsesni, protingesni“, o pasiliekančiuosius laiko nevykėliais, tinginiais, bailiais ir pan. 
Dar daugiau, netikima, kad Lietuvoje gyvenimas gali gerėti, neketinama grįžti, priešingai, raginami ir pasi-
liekantieji nedelsiant išvykti: „Greičiau palikite tą pasmerktą šalį…“ ir pan. Pasiliekantieji nelieka skolingi, 
apdovanoja emigrantus analogiškais epitetais ir ragina pagalvoti, ar išvykdami neapsigavo. Juk Lietuvoje 
dideli teigiami poslinkiai, ateityje jie tik spartės, tam yra gana daug gabių, veiklių ir sąžiningų žmonių.

Laimei, iš abiejų pusių gausėja ir blaivesnių nuomonių, išreiškiančių ne emocijas, bet racionalius gy-
venimo „čia“ ir „ten“ perspektyvų vertinimus. Jau pradeda rodytis grįžtančių, matančių Lietuvoje geras 
galimybes, nors ir esama daug trukdžių. Tad gal išvykusiųjų negatyvizmas tėra tik lietuviams būdinga sa-
vinieka, emocinė iškrova, skiriama daugiau „vidaus naudojimui“. Pasirinkusieji išeivio dalią, bando patys 
save įtikinti, kad neapsiriko. Negatyvizmą būtina mažinti, tam padėtų atviras abipusis dialogas.

Reikia atsižvelgti ir į tai, kad dabartinę emigraciją lemia ne vien posovietinės tikrovės sunkumai. Veikia 
ir bendresnio pobūdžio priežastys, kurias sukelia globaliosios ekonominės ir kultūrinės sąveikos, komuni-
kacijos technologijų plėtra, žmonių migracija. Lietuva nestovi nuošalėje, nes yra atvira visam pasauliui, ne 
tik Europos Sąjungos šalims.

Dabar dar sunku pasakyti, ar ir kada sulauksime gausesnės reemigracijos, tuo tarpu galima tikėtis, kad 
ateis tam tikras „pasisotinimas“ emigracija, išvykstančiųjų ir grįžtančiųjų balansas. Bet kuriuo atveju nea-
bejotina, kad įvairiose užsienio šalyse gyvens, pastoviai ar laikinai, didelis skaičius mūsų tautiečių, steigsis 
didesnės ar mažesnės bendruomenės, kurios įsilies į nuo seniau esančias lietuvių diasporas.

Todėl plečiasi ir toliau, matyti, plėsis lietuvių gyvenamoji erdvė, daug lietuvių turės, jau ir dabar turi, dvi 
tėvynes – naująją ir senąją. Migracija tampa nepakeičiama lietuvių tautos egzistencijos aplinkybe. Jau dabar, 
juo labiau ateityje, kalbant apie lietuviškąjį tapatumą, reikia turėti galvoje ne tik Lietuvoje, bet ir plačiajame 
pasaulyje gyvenančius tautiečius. Ilgiau gyvendami, jie integruojasi į tenykštes visuomenes, jų sąmonę veikia 
gyvenimo naujojoje tėvynėje aplinka ir patirtis. Airijoje gyvenančio tautiečio lietuviškumas bus airiškas, Is-
panijoje – ispaniškas ir pan. Ir laikas savaime veiks pastarosios pusės naudai. Net lietuviškų diasporų istorija 
yra jau ne Lietuvos istorijos dalis. Kas kita kultūriniai ryšiai, jie gali būti tėvynėje ir kitose šalyse gyvenančius 
lietuvius vienijanti jungtis. Itin svarbus vaidmuo tenka svetur studijuojančiam akademiniam jaunimui.

Tačiau kultūriniai ryšiai plėtosis, jeigu bus suinteresuotos dvi pusės – išeivijos bendruomenės ir švietimo 
bei kultūros institucijos Lietuvoje. Abiejų pusių atstovams derėtų paieškoti būdų, kaip išeivių renginiuose, 
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ypač savaitgalinėse mokyklėlėse, būtų patraukliai vakarietiškos patirties aplinkoje pateikiami lietuviškojo 
tapatumo elementai, neatsisakant ir kai kurių tradicinių įvaizdžių.

Sveikatos priežiūros specialistų emigracija: 	
priežastys, mastai ir sprendimo būdai

Dr. LiuDviKa starKienĖ,
Sveikatos apsaugos ministerija

Sveikatos priežiūros specialistų emigracija iš Lietuvos prasidėjo po nepriklausomybės atgavimo, tačiau 
tikslių duomenų apie išvykusiųjų srautus, kaip ir apie visų Lietuvos gyventojų migraciją, per pastaruosius 
penkiolika metų nėra. Apie specialistų emigraciją galima spręsti iš atliktų mokslinių tyrimų bei Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų pažymų į užsienį norintiems išvykti sveikatos prie-
žiūros specialistams.

Sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, odontologų, slaugytojų ir akušerių) laisvo judėjimo, laisvo 
naudojimosi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo, jų 
pripažinimo Europos Sąjungos šalyse tvarka nustatyta Europos Tarybos direktyvose.

Moksliniai tyrimai, kuriais buvo siekiama įvertinti Lietuvos gydytojų ir vaistininkų ketinimus dirbti Eu-
ropos Sąjungos ar kitose šalyse, rodo, jog dirbti užsienyje ketino daugiau nei ketvirtadalis visų Lietuvos 
gydytojų ir vaistininkų, tačiau tvirtai apsisprendusių šiam žingsniui buvo 4 proc. gydytojų ir 2 proc. vaisti-
ninkų. Nustatyta, jog tie, kurie planavo išvykti svetur, pirmenybę teikė Vokietijai, Jungtinei Karalystei, Da-
nijai, Norvegijai ir Švedijai. Pagrindinės priežastys, lemiančios sveikatos priežiūros specialistų apsispren-
dimą išvykti dirbti į kitas šalis, buvo didesnis atlyginimas, geresnė gyvenimo kokybė, geresnės profesinio 
tobulėjimo galimybės ir darbo sąlygos.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija išduoda pažymas į užsienį norintiems išvykti svei-
katos priežiūros specialistams. Per 2005 metus buvo išduotos pažymos 343 gydytojams (2,6 proc. nuo ben-
dro gydytojų skaičiaus), 69 odontologams (3 proc.) ir 183 slaugytojoms (0,7 proc.). Didžiausia dalis pažymų 	
(49,7 proc.) išduota 31–40 m. amžiaus gydytojams. Odontologų atveju daugiausia pažymų (52,2 proc.) išduo-
ta jaunesniems nei 30 m. amžiaus specialistams. Slaugytojų atveju 43,7 proc. pažymų išduota jaunesnėms 
nei 30 m. amžiaus specialistėms, o 42,1 proc. – 31–40 m. amžiaus slaugytojoms. Tačiau reikėtų atkreipti 
dėmesį į tai, jog išduotų pažymų skaičius nereiškia, jog visi šie specialistai išvyko į užsienį.

Labai sudėtinga gauti informaciją apie tai, į kurias šalis išvyksta sveikatos priežiūros specialistai, nes 
nėra bendros Europos Sąjungos duomenų bazės, kurioje būtų registruojami visi atvykstantys ir išvykstan-
tys specialistai. Siekiant nustatyti Lietuvos gydytojų, dirbančių užsienio šalyse, skaičių, buvo atlikta gydy-
tojų licencijavimo tarnybų apklausa. Jungtinės Karalystės tarnyba nurodė, jog licencijas turėjo 7 Lietuvos 
gydytojai, Norvegijos – 16 gydytojų, Vokietijos – 27 gydytojai. Nuo 1996 m. iki 2003 m. Jungtinių Amerikos 
Valstijų užsienio medicinos absolventų išsilavinimo komisija Lietuvoje medicinos studijas baigusiems ab-
solventams išdavė 165 sertifikatus. Švedijos, Danijos ir dešimties Kanados provincijų tarnybos atsakė, jog 
neturi tokios informacijos.

Siekiant mažinti išvykstančiųjų srautą veiksmingos tik kompleksinės ir ilgalaikės priemonės, integruotos 
į bendrą Lietuvos sveikatos sektoriaus politiką.

Viena iš priemonių, lėtinančių išvykstančiųjų srautą, yra atlyginimų didinimas, kuris pradėtas 2004 m. ir 
yra vienas iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos prioritetų. 2006 m. sausio mėn., palyginti 
su 2005 m. vieno mėnesio vidurkiu, bendras darbo užmokesčio fondas buvo didesnis 15,6 proc. ir sudarė be-
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veik 87,5 mln. litų. Vidutinis medikų darbo užmokestis šių metų sausio mėn., palyginti su 2005 m. vieno mė-
nesio vidurkiu, sudarė 14,7 procento, arba vidutiniškai buvo didesnis 164,3 lito. Gydytojų darbo užmokestis 
sausio mėn., palyginti su 2005 m. vieno mėnesio vidutiniu gydytojų darbo užmokesčiu, padidėjo 288,58 lito 
(16,8 proc.) ir siekė 2010,98 lito, kitų specialistų su aukštuoju išsilavinimu – atitinkamai padidėjo 155,52 lito 
(10,6 proc.) ir sudarė 1625,18 lito, slaugytojų – padidėjo 174,48 lito (16,4 proc.) ir vidutiniškai sudarė 1237,61 
lito, kitų specialistų su specialiuoju viduriniu išsilavinimu – padidėjo 85,92 lito (8,5 proc.) ir pasiekė 1096,84 
lito. 2005 m. pabaigoje buvo priimtas sprendimas didinti gydytojų darbo užmokestį papildomai apmokant 
už skatinamąsias paslaugas. Tokioms paslaugoms apmokėti 2006 m. iš viso skirta 16,9 mln. litų. Kad būtų 
vykdomas trišalis susitarimas, 2006 m. numatyta skirti papildomai 210 mln. litų medikų darbo užmokesčiui 
didinti. 2007–2008 m. medikų atlyginimus numatoma didinti po 20 proc. Nuo 2009 m. darbo užmokestis 
kasmet proporcingai didės 3–6 proc. ir 2015 m. bus 4–4,5 kartus didesnis nei 2004 metais.

Kita prielaida, lėtinanti išvykimo tempus, yra sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas. 
Įgyvendinant sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategiją 2003–2005 m. buvo suremontuota 
50,000 kv. m. ligoninių ploto. Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas numatytas ir Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų programoje, pavyzdžiui, iki 2008 m. planuojama įsteigti ir įrengti 550 
šeimos gydytojų kabinetų. Projektas e. sveikata, kuris finansuojamas iš Pasaulio banko ir Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų ir bus įgyvendintas iki 2008 m., taip pat prisidės prie darbo sąlygų gerinimo – bus 
užtikrintas greitas pasikeitimas kokybiška informacija, trečdaliu sumažės laikas, skiriamas medicininei 
dokumentacijai pildyti.

Iki 2006 metų pabaigos bus parengta nauja sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos to-
bulinimo ir finansavimo tvarka.

Kryptingas šių priemonių įgyvendinimas užtikrins didesnius sveikatos priežiūros specialistų atlygini-
mus, geresnes darbo sąlygas bei palankesnes profesinės kvalifikacijos tobulinimo galimybes.
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Darbo emigracijos poveikis Lietuvos visuomenei

Prof. dr. viDa KanoPienĖ, doc. dr. sarmitĖ miKuLionienĖ,
Mykolo Romerio universitetas

Darbo migracijos problema, šiuo metų tapusi viena aktualiausių nacionalinio diskurso temų, nėra nauja – 	
ir 19 a. pabaigos, ir visa 20 a. Lietuvos istorija kupina emigracijos bangų ir atoslūgių. Taigi nėra nauja ir 
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dabartinė situacija, kai Lietuvos visuomenei ir vyriausybei vėl tenka išryškinti savo požiūrį į gyventojų 
migraciją ir formuoti bei įgyvendinti šalies socialinės-ekonominės raidos strateginiams tikslams adekvačią 
migracijos politiką.

Pristatome pagrindines 2005 metais atlikto migracijos patirtį turinčių asmenų kokybinio sociologinio tyri-
mo išvadas ir atkreipiame dėmesį į tuos aspektus, kurie yra svarbūs formuojant šalies migracijos politiką.

Giluminių interviu su anksčiau bei šiuo metu dirbusiais arba dirbančiais užsienyje (Europos Sąjungos 
valstybėse ir Šiaurės Amerikoje) asmenimis rezultatai rodo, kad, be dažniausiai mūsų šalies socialinėje-
ekonominėje literatūroje ir viešajame diskurse akcentuojamų ekonominių emigracijos priežasčių, išvykimą 
į užsienį skatina ir kiti motyvai, susiję su geresnėmis mokymosi bei asmenybės tobulėjimo galimybėmis 
(užsienio kalbų įgūdžių lavinimu, skirtingų kultūrų pažinimu, profesinės patirties įgijimu ir kt.). Surinkta 
informacija rodo, kad dažniausiai planuojama išvykti trumpam (vidutiniškai nuo 3 mėnesių iki 2 metų), 
tačiau palankios socialinės integracijos sąlygos, geros profesinės karjeros ir materialinės gerovės sukūrimo 
perspektyvos gali iš esmės pakeisti šias nuostatas ir nulemti apsisprendimą negrįžti į tėvynę. Kita vertus, 
gerėjant ekonominei situacijai Lietuvoje, stiprėja traukos veiksniai – plečiasi galimybės investuoti užsienio 
šalyse uždirbtus pinigus bei pritaikyti įgytas žinias, kompetenciją bei profesinę patirtį. Taigi darbo jėgos 
reemigracijos potencialo išsaugojimas yra vienas svarbiausių Lietuvos migracijos politikos uždavinių.

Kitas ne mažiau svarbus šios politikos aspektas yra susijęs su imigrantų adaptacijos ir socialinės integra-
cijos klausimų sprendimu. Galima teigti, jog iki šiol mūsų šalies visuomenėje vyrauja vienpusiškos nuostatos: 
mes norime išvykti į kitas šalis dirbti ir turėti lygias teises su vietiniais gyventojais, bet tuo pat metu mes neno-
rėtume, kad į Lietuvą atvyktų dirbti migrantai iš kitų šalių, arba manome, kad jų buvimo trukmė turėtų būti 
ribojama. Akivaizdu, jog laisvo darbo jėgos judėjimo ES erdvėje sąlygomis toks požiūris turi keistis.

Taigi, migracijos politika turėtų apimti šiuos klausimus:
– glaudžių ryšių su išvykusiais palaikymą ir jų sugrįžimo į tėvynę skatinimą;
– migracijos srautų legalumo užtikrinimą (situacijos kontrolę ir nelegalios migracijos srautų, kurie savo 

pasekmėmis gali tapti tragiški individams ir visada yra nuostolingi valstybei, minimizavimą (eliminavi-
mą);

– palankių sąlygų imigrantų integracijai į šalies visuomenę sukūrimą (tolerancijos plėtrą).
Rengiant migracijos politikos priemones, svarbu yra atsižvelgti ir į šiuos aspektus:
– būtina skatinti gyventojų mobilumą šalies viduje – išvykti dirbti į užsienį dažnam mūsų šalies piliečiui 

yra paprasčiau nei surasti darbą kitame Lietuvos regione arba mieste;
– kuriant šalies migracijos politiką itin svarbu semtis patirties ir bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis 

(Latvija*, Estija) bei valstybėmis, kurių migracijos politiką galėtume laikyti pavyzdžiu (Airija);
– tam, kad situaciją galimą būtų valdyti politinėmis priemonėmis, būtina ją pažinti, t. y. būtina plėsti tiek 

Lietuvos piliečių emigrantų tyrimus, tiek ir analizuoti imigrantų integracijos patirtį bei šalies gyventojų 
nuostatas. Patirtis rodo, kad atliekant emigrantų tyrimus itin pasiteisina įvairių kokybinių sociologinių 
tyrimo metodų taikymas.

* Latvijoje panašaus pobūdžio konferencija vyko visai neseniai – š. m. sausio 23 d., ten kaip svečiai buvo pakviesti Tarptautinės 
darbo organizacijos regioninio padalinio vadovas bei Airijos užsienio reikalų ministras.
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Dalinės darbo migracijos ypatumai Lietuvoje

gedas maLinausKas,
Vytauto didžiojo universitetas, Socialinio darbo institutas,  
VšĮ Šeimos santykių institutas, Equal projektas  
„dirbk savo šalyje“

anotacija

Straipsnyje pristatomi ir nagrinėjami dalinės darbo migracijos ypatumai Lietuvoje. Dalinė darbo migra-
cija, nauja ir specifinė migracijos forma, yra būdinga Lietuvai, kai išvažiuoja dirbti vienas arba abu tėvai į 
užsienį, o šeimos branduolys lieka Lietuvoje. Straipsnyje pristatomi svarbiausi kiekybinio tyrimo „Lietuvių 
darbo migracijos veiksniai“ duomenys.

Įvadas

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių, atgavus nepriklausomybę, prasidėjo masinė 
emigracija. Emigracija iš Lietuvos itin ėmė augti panaikinus administracinius jos ribojimus ir vis daugėjant 
šalių, atveriančių savo sienas. Globalizacijos aspektu dažnai migracija nagrinėjama kaip vienas ekonomi-
kos, demografinių rodiklių pusiausvyros veiksnių. Užsienio šalims, tokioms kaip Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms, senosioms Europos Sąjungos narėms, mažėjant gimstamumui ir kylant grėsmei dėl visuomenės 
senėjimo, blogėjant ekonomikai dėl „pigios darbo jėgos“ trūkumo, migracija yra atkuriamasis veiksnys. 
Tačiau Lietuva dėl neigiamo migracijos saldo (2004 m. – 9612, 2005 m. – 8782) susidūrė su kitu reiškiniu – 	
populiacijos mažėjimu ir darbo jėgos trūkumu, kurį lėmė didelis emigracijos mastas.

Daugelis migracijos tema rašiusių lietuvių sociologių (A. Sipavičienė, V. Stankūnienė, D. K. Kuzmic-
kaitė ir kt.) pabrėžia migracijos analizės sunkumus. Dažniausiai apžvelgiami važiavimo dirbti į užsienį 
veiksniai: ekonominiai skirtumai, traukos kriterijai, sunkumai darbe bei stiprūs įtraukiančių į migraciją so-
cialiniai ryšiai. Tačiau, išskyrus D. K. Kuzmickaitės atliktą kokybinį tyrimą, dar mažai nagrinėjami šeimos 
socialiniai veiksniai, kaip viena iš pagrindinių priežasčių, darančių įtaką ryžtui dirbti užsienyje, migracijos 
įtaka šeimos santykiams.

Studija „Lietuvių darbo migracijos veiksniai“ ne tik papildo tyrimus, nagrinėjančius migraciją, bet ir 
aprašo naują migracijos formą – dalinę darbo migracija, kai išvažiuoja dirbti vienas arba abu tėvai į užsienį, 
o šeimos branduolys lieka Lietuvoje. Įvardijamas ne tik naujas migracijos fenomenas, bet kartu svarstoma, 
kiek išvykimą lėmė žema kvalifikacija, noras greitai atkurti šeimos gerovę, ar pasiteisino šeimos narių lū-
kesčiai.

Migracijos kontekstas Lietuvoje

Eurostat pateikti naujausi duomenys apie ES šalių populiaciją rodo, kad šių metų pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3 425 445 gyventojai, arba 20 412 (0,6 proc.) mažiau negu 2004 m. pradžioje. Gyventojų mažėjimą 
net 0,28 proc. nulėmė didėjantis emigrantų skaičius. Statistikos departamento duomenis, 1990–2005 m. iš 
Lietuvos emigravo 334 tūkst. žmonių, arba vidutiniškai 20 tūkst. žmonių kasmet. Tai 10 proc. visos Lietuvos 
populiacijos.

Išankstiniais Eurostat duomenimis, 2005 m. tik penkiose Europos Sąjungos valstybėse narėse migracijos 
saldo tūkstančiui gyventojų buvo neigiamas: Lietuvoje (-2,6), Nyderlanduose (-1,2), Latvijoje (-0,5), Estijoje 
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(-0,3) ir Lenkijoje (-0,3). Daugelio ES valstybių gyventojų imigracija yra pagrindinė šalies gyventojų skai-
čiaus didėjimo priežastis.

Praėjusio dešimtmečio pradžioje pagal turimus duomenis dominavo trumpalaikės grįžtamosios kelionės 
komercijos, verslo, mokslo, kultūrinių mainų tikslais. Pamažu ilgėjo migracijos laikas ir keitėsi tikslai. Di-
dėjo nelegalios emigracijos mastas – ilgalaikio buvimo ir darbo užsienyje kelionių. 1 lentelėje akivaizdžiai 
atspindi, kad iki 2004 m., kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, vyravo nelegali migracija, t. y. išvykimai 
dažniausiai buvo nedeklaruojami (nėra tikslių 2004 m. duomenų apie nelegalią migraciją):

1 lentelė. emigracijos tendencijos Lietuvoje 1990–2004 m.  
(Socialinių tyrimų instituto duomenys, 2003)

Šie duomenys tik preliminarūs, nes lyginami demografinių rodiklių – gimstamumo, mirtingumo ir lega-
lios migracijos – skaičiai. Tačiau nuo 2004 m. padėtis pradėjo keistis – ėmė daugėti deklaruojamų išvykimų. 
Taip atsitiko, kai Lietuva ratifikavo ES reglamentus dėl laisvo asmenų judėjimo: nuo 2004 m. lapkričio 	
15 d. ES valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, tarp jų ir lietuviams, pradėti išduoti Europos Ben-
drijų leidimai gyventi ES šalyse.

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodo, kad 2004 m. išvykimą dekla-
ravusių lietuvių skaičius siekė 15 165. Dauguma (apie 80 proc.) emigrantų buvo 15–59 metų amžiaus gyven-
tojai. Jų duomenimis, daugiausia žmonių išvyko į Didžiąją Britaniją (3525), JAV (2980), Vokietiją (1727), 
Rusijos Federaciją (1228), Airiją (1009), Ispaniją (730). Nuo 1990 m. kasmet daugiau žmonių išvyksta į 
užsienio šalis, negu atvyksta į Lietuvą.

Pamažu daugėja ir į Lietuvą sugrįžtančių lietuvių. 2001 m. jų buvo tik 700, tuo tarpu 2005 m. tarp 	
6,7 tūkst. imigrantų daugiau kaip 4 tūkst. buvo grįžtantys Lietuvos piliečiai. Nėra aišku, kiek žmonių grįžta 
ir vėl planuoja išvykti, nes didėja visos šeimos emigravimo tendencijos. Šį procesą patvirtina Kauno ikimo-
kyklinių įstaigų vadovų apklausa (apklausti 88 ikimokyklinių įstaigų vadovai, iš kurių 75 proc. teigė, kad 
2005 m. padidėjo vaikų atsiėmimas iš darželių ir jų išsivežimas gyventi į užsienį (m = 2 iš darželio). Vadovų 
teigimu, kai kurie tėvai, dirbę ir įsitvirtinę užsienyje, grįžta ir susitvarkę dokumentus išsiveža vaikus gy-
venti į užsienį.

35000

30000

25000

20000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

legali
emigracija

nelegali
emigracija

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
0420

0320
0220

01

19
90



2006 m. kovo 17 d. konferencija „emigracija iš lietuvos:  
padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“ 

Pranešimai

2006 m. kovo 17 d. konferencija „emigracija iš lietuvos:  
padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“ 

Pranešimai 7�

2005 m. ir Statistikos departamentas nepateikė nelegalios migracijos duomenų. Nors ir didėja deklara-
vusiųjų migraciją skaičius, manyčiau, kad nelegalios migracijos mastai išlieka dideli, nes ir toliau vyksta 
lietuvių judėjimas į šalis, kurios taiko darbo apribojimus jų šalyje užsieniečiams. Šiuo metu laisvas darbuo-
tojų judėjimas yra tik į Airiją, Jungtinę Karalystę (Didžiąją Britaniją), Švediją. Sušvelninti apribojimai yra 
į Daniją, Norvegiją, Italiją, Olandiją. Griežtesnius pereinamuosius laikotarpius laisvam darbuotojų judėji-
mui taiko Austrija, Belgija, Graikija, Islandija, Ispanija, Liuksemburgas, Portugalija, Suomija ir Vokietija. 
Prie šių šalių galima priskirti ir JAV, į kurią vykstančiųjų srautas išlieka vienas didžiausių.

Sociologių A. Sipavičienės, V. Stankūnienės ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis, daugiau-
sia migruoja darbingo amžiaus žmonės, tačiau nėra tyrimų, kurie apibrėžtų migracijos priežastis, būdingas 
tik šeimai.

tyrimo „Lietuvių darbo migracijos veiksniai“ svarbiausi duomenys

Tyrimo tikslas – įvertinti veiksnius, darančius įtaką vieno iš tėvų išvykimui į užsienį, apžvelgti, ar pasitei-
sino darbo užsienyje lūkesčiai dėl ilgalaikio išsiskyrimo, ar buvo koks nors poveikis šeimai.

Tyrimą atliko Vytauto Didžiojo Universitetas, Socialinio darbo institutas pagal Equal projektą „Dirbk 
savo šaly“. Tyrimas atliktas 2005 m. rudenį 88-iose Kauno ikimokyklinėse įstaigose. Išryškėjo, kad jose 
buvo 398 vaikai, kurių tėvai (globėjai) dirba užsienyje arba yra neseniai grįžę iš užsienio (< 3 mėn.). Tyrime 
sutiko dalyvauti 310 tėvų, tačiau anketas grąžino tik 236 tėvai arba globėjai. Išryškėjo, kad 12,3 proc. vaikų 
prižiūrėjo seneliai, daugiausia močiutės, o tėvai tuo metu dirbo užsienyje.

Vertinant priežastis, darančias įtaką tėvų išvažiavimui dirbti į užsienį, pasitvirtino prielaida, kad dau-
guma išvažiuoja dėl mažai apmokamo darbo – 69,3 proc. Tačiau išryškėjo ir kita tendencija, kodėl tėvai 
važiuoja dirbti į kitas šalis. Net 50,8 proc. apklaustų šeimų atsakė, kad šeimos narys išvažiavo, nes norėjo 
per trumpą laiką uždirbti pinigų. Svarbu išskirti, kad 15,5 proc. šeimų įvertino, kad jų artimųjų išvykimą 
lėmė skolų turėjimas.

Vertinant, kiek dalinei darbo migracijai įtakos turėjo nepakankamas išsilavinimas, 19,8 proc. šeimų na-
rių įvertino, kad tai įtakos turėjo, 12,6 proc. abejojo, todėl galima manyti, kad iš dalies turėjo įtakos.

Apibendrinant išvykimo priežastis pasitvirtino prielaida, kad dauguma žmonių vyksta dėl mažai apmo-
kamo darbo. Bet aktualus ir momentas, kad net pusės šeimų išvykimą lėmė noras greitai susikurti šeimos 
gerovę. Tą patvirtina ištrauka iš 2005 m. spalio mėn. imto interviu iš moters, kuri galvoja apie išvykimą į 
užsienį taip:

Kodėl norėjau išvykti? Situacija labai paprasta: iš pirmo žvilgsnio aš negalėčiau skųstis, uždirbu 1000 litų 
į rankas, atrodo, nemažai, tačiau man, auginančiai 8 metų dukrą, tenka gyventi nuo algos iki algos. Mums 
abiem maisto netrūksta, paprastiems drabužiams taip pat, na, ir tėvai dar šiek padeda. Bet, kita vertus, kai 
pradedi galvoti, kad neužtenka pinigų bent paprasčiausiai buitinei technikai nusipirkti, na, sakykim, skalby-
klei, mikrobangei ir pan… Na, kai aš tiek uždirbu, nėra iš ko susitaupyti. Butą verkiant reikia remontuoti, bet 
neturiu už ką. Kai pradedu galvoti, kiek negaliu sau leisti, pasijuntu lyg įsprausta į kampą. Tada norisi viską 
mesti, atiduoti mergaitę savo mamai ir važiuoti kokius metelius padirbėti…

Tačiau, vertinant išvykimo priežastis, svarbu atkreipti dėmesį, kad kas ketvirta šeima kaip išvykimo 
veiksnį įvardijo žemą kvalifikaciją. To padarinys – svarbu ne atlyginimo momentas, bet žmonių su žema 
kvalifikacija integravimo į darbo rinką akcentai. Dauguma kalbintų žmonių atsiliepė, kad dėl lanksčios 
persikvalifikavimo sistemos nebuvimo, per didelių ir aukštų darbdavių reikalavimų žmonės verčiau važiuo-
ja dirbti paprastą darbą už didesnį atlyginimą, negu eikvoja energiją persikvalifikavimui. Tačiau svarbiau-
sia atkreipti dėmesį, kad jaunoms šeimoms, turinčios skolų, šiuo metu nėra teikiama jokia pagalba, todėl 
vienintelis būdas greitai atiduoti skolas yra darbas užsienyje.

*	 Statistikos departamento duomenimis, 2005 m. iš Lietuvos emigravo 8 tūkst. moterų ir 7,6 tūkst. vyrų. Dėl emigracijos dau-
giausia prarandama darbingo amžiaus jaunimo. Pernai iš emigrantų penktadalį sudarė 25–29 metų amžiaus gyventojai, 20–24 
metų amžiaus – 16,3 proc., 30–34 metų amžiaus – 12,9 proc. ir 35–39 metų amžiaus – 8,8 proc., o 60 metų ir vyresnio amžiaus 
gyventojai – tik 2,9 proc.
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Analizuojant, kiek pasiteisino darbo užsienyje lūkesčiai, 44,5 proc. atsakė, kad taip, tačiau 35,9 atsa-
kė, kad nepasiteisino, ir 18,7 proc. abejojo. Vertindami galėtume daryti išvadą, kad ne visada pasiteisina 
lūkesčiai ir kaip vieną iš priežasčių galėtume įvardyti šeimos santykių kaitą. Beveik kas ketvirta šeima 	
(23,2 proc.) atsakė, kad darbas užsienyje turėjo neigiamos įtakos šeimai, 9 proc. šeimų atsiliepė, kad kom-
plikavosi šeimos santykiai. Tačiau svarbiausias momentas, kad beveik pusė apklaustų šeimų (48,2 proc.) at-
sakė, kad išvažiavimas turėjo neigiamos įtakos vaikui. Apibendrindami galėtume daryti išvadą, kad darbas 
užsienyje nepateisino visų šeimų lūkesčių ir kai kurios šeimos patyrė neigiamą poveikį.

išvados

Apibendrinant statistikos duomenis, kitų atliekamus tyrimus, galima daryti išvadas, kad demografiniu po-
žiūriu Lietuva atsidūrė krizėje: neteko 10 proc. visos populiacijos, potencialaus jaunimo, kursiančio Lietuvos 
gerovę. Išryškėja tendencija, kad tėvai padirbę užsienyje grįžta ir išsiveža ten vaikus ilgalaikiam gyvenimui.

Apibendrinant tyrimą „Lietuvių darbo migracijos veiksniai“ galima daryti išvadas, kad dalinė darbo 
migracija, kuri yra paplitusi tarp šeimų, turi tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių:

1) sutuoktiniai, tėvai ryžtasi išsiskirti su šeima dėl mažai apmokamo darbo (69,3 proc.). Šeimoms, turin-
čioms ekonominių sunkumų (50,8 proc.), skolų (15,5 proc.), darbas užsienyje leidžia per trumpą laiką 
atkurti šeimos gerovę;

2) žmonių, turinčių šeimas, išvykimą lėmė ir nepakankamas išsilavinimas – 19,8 proc.;
3) nepaisant galimybių gerai uždirbti, darbo užsienyje lūkesčiai pasiteisino tik 44,5 proc. šeimų, net 	

18,7 proc. jų abejojo, ar pasiteisino lūkesčiai, o 35,9 proc. šeimų narių atsakė, kad nepasiteisino;
4) beveik kas ketvirta šeima (23,2 proc.) atsakė, kad darbas užsienyje turėjo neigiamos įtakos šeimai, 	

9 proc. šeimų sakė, kad komplikavosi šeimos santykiai. Tačiau svarbiausias momentas – beveik pusė 
apklaustų šeimų (48,2 proc.) atsakė, kad išvažiavimas turėjo neigiamos įtakos vaikui.

Rekomendacijos

Lietuva išsiskiria iš kitų ES šalių didžiausiu neigiamu migracijos saldo (tūkstančiui gyventojų –2,6), todėl 
rekomenduojama formuoti ilgalaikę emigracijos strategiją;

– strategijoje reikia atkreipti dėmesį į žemos kvalifikacijos emigraciją;
– ypatingą dėmesį reikia skirti dalinei darbo migracijai, kai bent vienas iš šeimos narių dirba užsienyje;
– siūloma kurti skatinančias pagalbos priemones likti Lietuvoje, t. y. naujas paramos šeimai galimybes;
– įgyvendinti sukurtus, ypač privataus sektoriaus, šeimos ir profesinio gyvenimo suderinimo būdus;
– remti programas, kurios orientuotas į naują socialinės rizikos grupę – šeimas, kurių darbo užsienyje 

lūkesčiai nepasiteisino, kurių artimiesiems iškyla sunkumų adaptuotis grįžus į Lietuvą.
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Ar išliks lietuvių tauta?

Prof. habil. dr. arimantas DumČius,
Lietuvos Respublikos Seimas

Emigracija įgavo vienos didžiausių nekarinių grėsmių šaliai pobūdį. Tai natūralus globalizacijos nu-
lemtas reiškinys, kurio sustabdyti demokratinėje valstybėje neįmanoma.

Per penkiolika metų iš Lietuvos legaliai emigravo per 334 tūkst. šalies gyventojų. O kiek emigravo ne-
legaliai? 2005 m. apie išvykimą deklaravo 15,6 tūkst. žmonių. Žinant, kad vienam deklaravusiajam tenka 
kiek mažiau nei du nepranešę apie išvykimą žmonės, galima teigti, kad praėjusiais metais galėjo išvykti 
beveik 40 tūkst. šalies gyventojų. Apklausos rodo, kad ketina išvykti 16,2 proc. Lietuvos piliečių. Tarp 
Europos Sąjungos šalių Lietuvoje emigracija yra didžiausia: 1000-iui gyventojų tenka 2,6 išvykusio žmo-
gaus; Olandijoje – 1,2, Latvijoje – 0,5, Estijoje – 0,3, Lenkijoje – 0,3. Visose kitose ES šalyse, priešingai, 
yra didesnis ar mažesnis gyventojų prieaugis. Manoma, kad po nepriklausomybės atkūrimo į Europos šalis 
išvyko per 0,5 mln. Lietuvos gyventojų, nors tikslių duomenų nėra. Beveik milijonas lietuvių ar lietuvių kil-
mės žmonių gyvena JAV. Jei emigracija ir toliau vyktų tokiais tempais, tai paskutinis lietuvis iš Lietuvos 
išvyktų 2635 metais.

Kas skatina emigraciją

Pagrindinės emigracijos iš Lietuvos didėjimo priežastys – nuoseklios valstybės politikos šiems procesams 
valdyti nebuvimas (bent jau iki 2005 m.), nepalankių socialinių, ekonominių ir psichologinių motyvacijų gy-
venti Lietuvoje, ypač jaunimui, susidarymas, tautinio mentaliteto silpnėjimas. Prarandamas pasitikėjimas 
savo valstybe, nes daugelio netenkina socialinis neteisingumas ir nemorali politika, kai nuvertintas darbas, 
mažos asmeninės pajamos ir nėra pakankamos pagalbos ligos, nedarbo ir senatvės atvejais. Nelanksti biu-
rokratinė valstybės politika gena jaunimą iš Lietuvos. Jie išvažiuoja ne dėl to, kad blogai gyvena, o todėl, 
kad nemato prasmės čia gyventi („prasmės deficitas“). Jauni žmonės jaučiasi nereikalingi, netiki savo pers-
pektyva, ypač siekdami profesinės karjeros.

Šiame kontekste silpsta tautinis patriotiškumas, pasireiškia nepilnavertiškumo kompleksas, noras „susi-
tapatinti“ su Vakarų pasaulio mentalitetu, pasididžiavimo lietuviškumu vengimas, jo pozityviais bruožais 
ir mūsų garbinga istorija.

Ar bus sukurta valstybės strategija emigracijos problemoms spręsti

Iki šiol valstybė neturėjo emigracijos mažinimo politikos, ši problema buvo sprendžiama chaotiškai, nors 
ja domėjosi nemažai valstybės institucijų. Šios kadencijos Lietuvos Respublikos Seime 2005 m. gruodžio 15 
d. priėmė gana formalią rezoliuciją „Dėl jaunimo, išvykstančio iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi, skatini-
mo sugrįžti į Lietuvą programos“, įpareigojančią ir skatinančią Vyriausybę rengti programas ir priemones. 
Š. m. kovo 17 d. Seimo Žmogaus teisių komitete inicijavome plačią konferenciją-visuomenės klausymus 
„Emigracija iš Lietuvos“. Buvo priimta rezoliucija „Dėl nuoseklios valstybės politikos emigracijos proce-
sams valdyti“. Rezoliucijoje politinėms partijoms ir Prezidentui pasiūlyta emigracijos mažinimą paskelbti 
pagrindiniu nacionaliniu tikslu, o Vyriausybei – sukurti ir vykdyti nuoseklią ilgalaikę valstybės politiką 
emigracijos procesams valdyti ir finansuoti.

Buvo aptartos emigracijos strategijos kryptys ir galimos poveikio priemonės.
Emigracija būna trumpalaikė, kurią valdžios atstovai vadina net išsigelbėjimu šiuo sunkiu ekonominiu 

periodu, nes sumažėja nedarbas, padidėja pajamos, įgyjama darbo ar specialybės patirties. Tačiau ilgalaikė 
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emigracija yra žalinga, nes dalis žmonių nebegrįžta, nutautėja. Svarbi grįžimo į Tėvynę (reemigracijos) 
problema. Čia išsiskiriamos dvi pagrindinės kryptys: „Gerovės Lietuva“ ir „Virtualioji Lietuva“. „Gerovės 
Lietuva“ – tai ekonominės ir socialinės krašto pažangos skatinimas, patrauklesnių sąlygų dirbti ir gyventi 
gimtajame krašte sudarymas, jaunų šeimų gerovės kėlimas ir gimstamumo didinimas, pagalba grįžusiems 
mokslininkams plėtoti mokslinę veiklą Lietuvoje, gyventojų mobilumo šalies viduje skatinimas. Rezoliucijoje 
siūlome parengti gyventojų pajamų didinimo strategijos 10 metų laikotarpiui projektą ir numatyti įgyvendini-
mo veiksmų planą. Būtina nuolat stebėti, kad nebūtų priimami emigraciją skatinantys sprendimai. Supranta-
ma, kad artimiausiu metu iš šios krypties daug tikėtis netenka. Kauno technologijos universiteto tyrimas rodo, 
jog tvirtai apsisprendusių grįžti akademinės visuomenės atstovų yra tik 12 procentų. „Virtualioji Lietuva“ 
– užsienyje įsikūrusių lietuvių bendruomenių, atsietų nuo geografinės tėvynės, stiprinimas. Iš tiesų iki šiol 
naujai susikūrusiomis didelėmis bendruomenėmis (Jungtinėje Karalystėje – per 150 tūkst., Airijoje – apie 70 
tūkst., Ispanijoje – apie 40 tūkst., Vokietijoje – 30 tūkst. lietuvių) mūsų vyriausybės nepasirūpino. Jie gyvena 
atitrūkę nuo Lietuvos, neišlaikomas piliečio ir valstybės ryšys. Juk jie turėtų gauti garantijas ir paslaugas iš 
savo valstybės. Pavyzdžiui, dėl sekmadieninės lietuviškos mokyklos, mokinio krepšelio. Valstybei turi būti 
svarbu, kad lietuvių emigrantų vaikai kalbėtų lietuviškai, nes nutautėjimas vyksta sparčiai. Tada grįžimas 
paspartėtų, nes jų vaikų reintegracija į mūsų visuomenę būtų lengvesnė, jie jau mokėtų lietuviškai kalbėti ir 
rašyti. Konferencijoje pasisakėme už politinės komisijos emigracijos klausimais Seime įkūrimą, specialiųjų 
atašė skyrimą didelėms išeivijos bendruomenėms, konsulatų vaidmens didinimą.

Pastaruoju metu kai kurios valstybės institucijos ir keli Seimo nariai labiau reiškiame susirūpinimą emigra-
cijos problemomis, tautinio identiteto išlaikymu ir ateinančių globalizuoto pasaulio grėsmių mažinimu. Palan-
kiau sprendžiamas dvigubo apmokestinimo klausimas, grįžtantis pilietis turi mokėti tik mokesčio skirtumą. 
Tačiau kol kas neatsižvelgiama į neapmokestinamųjų pajamų skirtumus tarp šalių, patiriama nuostolių.

Kovo mėnesį Seimas priėmėme pilietinio ir tautinio ugdymo ilgalaikę programą. Tai pirmas toks doku-
mentas atkūrus Nepriklausomybę. Rengiame Švietimo įstatymo pataisą, kurioje įteisinsime šią programą. 
Pasiūlėme Registro ir Paso įstatymų pataisas, jas priėmus piliečio raštišku prašymu bus įrašoma tautybė į 
gimimo liudijimą ir pasą.

Ar tauta išliks sudėtinguose istorijos vingiuose? Neabejoju, kad išliks. Zanavykų krašto sūnus Pranas 
Pusdešris „Eukalipto pavėsyje“ 1994 m. rašė:

Laiko tėkmėje… nuo pagonybės iki krikščionybės priėmimo ir per visą istorijos eigą lietuvis liko lietuviu, 
garbindamas Perkūną ir alkose degindamas negęstančią ugnį – lietuvis liko lietuviu, Mindaugo ir Jogailos 
krikštytas – lietuvis liko lietuviu, laisvėje gyvenantis ar priešų pavergtas ir tremtas – lietuvis liko lietuviu. Taigi, 
ar žvėries kailiu prisidengęs, ar riterio šarvais, ar šių laikų rūbais per Lietuvos istoriją ir dabar keliauja vienas 
ir tas pats žmogus. Jo vardas – LIETUVIS.

Lietuvos universitetų studentai: nuostatos emigruoti

RUTA AIDIS,
Londono koledžo universitetas,
Slavų ir Rytų Europos studijų mokykla

DoviLĖ KruPiCKaitĖ, Lina BLinstruBaitĖ,
Vilniaus universitetas

Jaunimas – pati mobiliausia gyventojų grupė. Jie turi geresnes perspektyvas darbo rinkoje, yra pasirengę 
dirbti už mažesnes algas ir visų pirma darbui imliame aptarnavimo sektoriuje. Jaunam žmogui labiausiai 
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atsiperka migracijos kaštai, jis ilgiau gali jausti tą naudą, kurią teikia pajamų padidėjimas. Be to, jaunesni 
žmonės yra labiau nepatenkinti sąlygomis savo šalyje.

Didžiausius nuostolius dėl emigracijos valstybė patiria tuomet, kai emigruoja jauni ir aukštesnį išsilavi-
nimą įgiję gyventojai. Taip netenkama ne tik demografinio (darbo jėgos, būsimų emigravusiųjų vaikų), bet 
ir intelektualinio šalies potencialo, valstybės investicijų jų išsilavinimui. Antra vertus, kaip parodė tyrimai 
Slovakijoje, jauni emigrantai neretai į užsienį vyksta ne tik užsidirbti, bet ir siekdami įgyti naujų įgūdžių, 
praplėsti pasaulėžiūrą. Svarbu tik, kad jie grįžtų ir įgytą kapitalą panaudotų, taip gaudami tiek asmeninės 
naudos, tiek ir prisidėdami prie šalies ūkio vystymo.

2005 metų vasario mėnesį, parėmus British Academy, pradėtas Lietuvos universitetinių aukštųjų moky-
klų studentų nuostatų emigruoti tyrimas. Pagrindinis jo tikslas – ištirti studentų motyvaciją dirbti užsieny-
je. Tirti asmeninių charakteristikų, studijų aukštojoje mokykloje ypatumų, šeimos sąlygų bei turimos darbo 
užsienyje patirties įtaką siekiui išvykti gyventi ir (ar) dirbti užsienyje.

Studentų apklausa buvo vykdyta visuose pagrindiniuose Lietuvos universitetuose: Vilniaus universitete 
(toliau – VU), Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau – VGTU), Vilniaus pedagoginiame univer-
sitete (toliau – VPU), Kauno technologijos universitete (toliau – KTU), Vytauto Didžiojo universitete (to-
liau – VDU), Kauno medicinos universitete (toliau – KMU), Klaipėdos universitete (toliau – KU), Šiaulių 
universitete (toliau – ŠU), Tarptautiniame ekonomikos ir verslo vadybos universitete (toliu – ISM). Iš viso 
apklausti 1247 asmenys. Tiriant buvo susikoncentruota į tam tikrus fakultetus (ekonomikos, informatikos, 
inžinerijos ir medicinos), nes būtent šių sričių specialistai labiau linkę emigruoti. Tarp aukščiausios kate-
gorijos specialistų mobiliausi yra tie, kurių aukšta kvalifikacija nereikalauja specifinių kultūrinių įgūdžių, 
kurie „kalba tarptautiniu mastu galiojančia specialybės kalba“. Tiksliųjų mokslų, technologijų ir medicinos 
specialistai lengviau integruojasi naujoje šalyje, nei socialinių ar humanitarinių mokslų atstovai.

Preliminarūs tyrimų rezultatai rodo, kad daugiausia linkusiųjų išvykti dirbti užsienyje (beveik 40 proc.) 
studijuoja ekonomiką bei verslo administravimą ISM (žr. 1 ir 2 lenteles).

1 lentelė. ryšys tarp planų išvykti dirbti užsienyje ir studijų srities (procentai)

Planuoja išvykti 
dirbti į užsienį

Humanitariniai 
ir socialiniai 

mokslai

ekonomika, vadyba ir 
verslo administravimas

gamtos 
mokslai

tikslieji 
mokslai

medicina technolo-
gijos 

taip 27,8 39,3 30,8 30,4 24,2 23,4

ne 46,0 35,1 45,4 38,0 56,8 40,0

nežinau 26,2 25,6 23,8 31,6 18,9 36,6

iš viso 100 100 100 100 100 100

2 lentelė. ryšys tarp planų išvykti dirbti užsienyje ir universiteto (procentai)

 Planuoja išvyk-
ti dirbti į užsienį

VU VGTU KTU KU SU ISM-V ISM-K VPU KMU VDU

taip 39,7 29,8 31,5 25,2 22,6 54,3 54,3 21.4 17,6 18,2

ne 36,4 42,7 40,7 40,9 41,5 37,1 37,1 51.3 68,6 63,6

nežinau 23,9 27,4 27,8 33,9 35,8 8,6 8,6 27,4 13,7 18,2

iš viso 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tuo tarpu dauguma mediciną studijuojančiųjų (56,8 proc.) neplanuoja dirbti užsienyje, tuo iš kitų aukš-
tųjų mokyklų išsiskiria ir KMU. Santykinai nemobilūs ir studijuojantieji gamtos, humanitarinius bei soci-
alinius mokslus.
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Greta KMU didesnė dalis ir VPU bei VDU apklaustų studentų neplanavo dirbti užsienyje. Šiuos skirtumus 
galima paaiškinti universitetų programų orientavimu: ISM orientuotas tarptautinei rinkai, tuo tarpu VPU ir 
KMU rengia pedagogus bei medikus praktikai Lietuvoje. VDU išsiskiria studijuojančiųjų humanitarinius, 
socialinius bei gamtos mokslus skaičiumi – tai taip pat tokios sritys, kurių specialistai mažiau mobilūs.

Be to, galima manyti, jog medicinos studentai nepradeda savo studijų su išankstine nuostata dirbti užsie-
nyje, tačiau vėlesnė patirtis gali turėti didelės įtakos jų tolesniam pasirinkimui: mažos realios algos, nepa-
lankios darbo sąlygos Lietuvoje, palyginti su didelėmis algomis užsienyje, geresnėmis sąlygomis ir užsienio 
organizacijų aktyviu verbavimu. Tuo tarpu ISM studentai tarptautinei rinkai pritaikytą kvalifikaciją įgyja 
studijuodami. Šiuo atveju sunku pasakyti, ar studentai pasirenka studijuoti ISM, nes jau turi planų dirbti 
užsienyje, ar esamos studijų programos padidina jų siekį taip padaryti.

Gautas gana vienprasmiškas ryšys tarp planų išvykti dirbti į užsienį ir apklaustųjų amžiaus bei kurso: 
dirbti užsienyje planuoja visų pirma jaunesnio amžiaus studentai (žr. 3 ir 4 lenteles).

3 lentelė. ryšys tarp planų išvykti dirbti užsienyje ir kurso (procentai)

Planuoja išvykti dirbti į užsienį Pirmas antras trečias Ketvirtas Penktas Šeštas

taip 28,0 37,4 35,7 22,6 15,4 26,3

ne 42,5 36,8 39,7 47,1 43,6 47,4

nežinau 29,5 25,9 24,6 30,4 41,0 26,3

iš viso 100 100 100 100 100 100

4 lentelė. ryšys tarp planų išvykti dirbti užsienyje ir gimimo metų (procentai)

Planuoja išvykti 
dirbti į užsienį

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

taip – – – 33,3 7,7 31,3 9,8 27,6 31,5 37,6

ne 100 100 66,7 – 38,5 50,0 59,0 44,1 42,2 34,1

nežinau – – 33,3 66,7 53,8 18,8 31,1 28,2 26,3 28,3

iš viso 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nors skirtumas nėra didelis, tačiau vaikinai labiau linkę išvykti nei merginos (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. ryšys tarp planų išvykti dirbti užsienyje ir apklaustųjų lyties (procentai)

Planuoja išvykti dirbti į užsienį vyras Moteris

taip 32,0 29,7

ne 38,2 43,6

nežinau 29,8 26,7

iš viso 100 100

Be to, šiek tiek daugiau vaikinų negu merginų atsakė, kad nežino, o tai gali reikšti, kad susidarius aplin-
kybėms dar daugiau vaikinų apsispręs dirbti užsienyje. Kaip ir galima buvo tikėtis, daug didesnė jau dirbu-
sių užsienyje studentų dalis atsakė, jog taip pat planuoja dirbti užsienyje (žr. 6 lentelę).
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6 lentelė. ryšys tarp planų išvykti dirbti užsienyje ir ankstesnės darbo užsienyje patirties  
(procentai)

Planuoja išvykti dirbti į užsienį anksčiau dirbo užsienyje niekada nedirbo užsienyje

taip 47,7 26,6

ne 26,6 44,9

nežinau 25,7 28,5

iš viso 100 100

Apibendrinus galima taip apibūdinti tipišką (nors nebūtinai visi požymiai turi sutapti) studentą, kuris 
planuoja išvykti dirbti į užsienį: studijuojantis ISM (ekonomiką ar verslo vadybą) jaunesnio amžiaus vyras, 
anksčiau dirbęs užsienyje. Ir atvirkščiai, neplanuotų dirbti užsienyje studijuojanti VPU, KMU arba VDU 
vyresnio amžiaus studentė, pasirinkusi mediciną, pedagogiką, gamtos, humanitarinius ar socialinius moks-
lus ir anksčiau nedirbusi užsienyje.

Tyrimas parodė, jog dauguma aukštąjį išsilavinimą turinčių jaunuolių, ypač jauniausios kartos, linkę 
ilgesniam ar trumpesniam laikui išvykti dirbti į užsienį. Akivaizdu, kad jie vertina esamus socialinius-
ekonominius skirtumus tarp valstybių ir tikisi jais pasinaudoti. Taigi galima tikėtis vis didėjančios protų 
nutekėjimo bangos.

Nors dar ne visi tyrimo rezultatai apibendrinti ir neatlikta detalesnė motyvų ir aplinkybių, nulemiančių 
aukštųjų mokyklų studentų siekį emigruoti analizė, tačiau akivaizdu, kad būtina ypatingą dėmesį skirti 
aukštųjų mokyklų absolventų integracijai į darbo rinką ir palankių darbo sąlygų aukščiausios kvalifikacijos 
jauniems specialistams sudarymui (tai visų pirma taikytina medikams). Antraip valstybė neteks vis dides-
nės dalies aktyviausių, gabiausių jaunų žmonių, kartu ir jų išmokslinimui skirtų lėšų bei tos potencialios 
naudos, kurios galėtų duoti jų kvalifikuotas darbas.

Antra vertus, kai kurių specialybių studentams ir absolventams trumpalaikis vykimas dirbti į užsienį 
gali tapti optimalia strategija sprendžiant įsidarbinimo problemą. Dalis studentų jau rinkdamiesi aukštąją 
mokyklą ir specialybę (ekonomiką, vadybą ir verslo administravimą) orientuojasi į tarptautinę rinką. Šiuo 
atveju ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, kad nebūtų trukdžių išvykusiems sugrįžti, nenutrūktų 
jų ryšiai su savo šalimi (be kitų būdų ir pačios aukštosios mokyklos turėtų būti skatinamos palaikyti nuo-
latinius ryšius su absolventais), kad jie nuolat turėtų informacijos apie šalies ekonominės būklės kitimą, 
investicijų galimybes (uždirbtiems užsienyje pinigams investuoti) ir pan.

Mūsų šalis taip pat turėtų prisiimti atsakomybę ir už patikimos informacijos potencialiems emigrantams 
apie būsimų specialistų įsidarbinimo, gyvenimo bei darbo sąlygų skirtumus tarp mūsų ir kitų šalių pateiki-
mą, taip būtų sumažintos iliuzijos apie migracijos teikiamą naudą.
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Migracijos poveikis šeimai kaip socialiniam 	
kapitalui

ŽiviLĖ marKausKaitĖ,
VšĮ Šeimos santykių institutas

Migracija nėra naujas reiškinys Lietuvoje. Tačiau darbo migracija, ypač suintensyvėjusi daugiau nei prieš 
dešimtmetį, tebespartėja dėl įvairių socialinių, politinių ir ekonominių procesų. Sudėtinga objektyviai įver-
tinti reiškinio mastą, nes dažnai pateikiami skirtingi statistiniai duomenys. Manoma, kad per 10 metų iš 
Lietuvos emigravo 278 tūkst. žmonių (apie 13 proc. darbingo amžiaus gyventojų)1. Socialinių tyrimų insti-
tuto atliktų tyrimų duomenimis, apie 75 proc. išvykstančių Lietuvos gyventojų sudaro darbo (ekonominiai) 
migrantai. Neretai planavę išvykti trumpam, migrantai į Lietuvą nebegrįžta, nes ten uždirba keletą kartų 
daugiau.

Nors jau kurį laiką pripažįstamos ir akcentuojamos proto nutekėjimo, darbo jėgos trūkumo2, visuome-
nės senėjimo problemos, tačiau svarbu skirti dėmesį ir migracijos poveikiui šeimai. Vieno iš sutuoktinio 
migracija neigiamai veikia šeimos stabilumą, sulaiko jaunimą nuo tolesnio šeimos ugdymo, vaikų gimdymo, 
turi reikšmės skyrybų gausėjimui. Neretai vaikai paliekami senelių, kitų artimųjų ar valstybės globai. Pasi-
likę Lietuvoje artimieji taip pat patiria sunkumų – nesaugumo, neaiškumo dėl ateities, vienišumo jausmus, 
dažnai negali pilnai atlikti visų funkcijų. Vėliau vieno iš sutuoktinių emigracijos destabilizuota šeima sun-
kiau prisitaiko prie sugrįžusio šeimos nario. To pasekmės – šeimos nestabilumas, vertybių pokyčiai, vaikų 
emocinės ir elgesio problemos, integracijos sunkumai, t. y. silpnėja šalies socialinis kapitalas – šeima.

Analizuojant migracijos poveikį šeimai, tampa svarbi valstybės pozicija bei paramos galimybės stipri-
nant šeimą. Analizuojant šeimos politiką Lietuvoje iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad iš tiesų pakanka kokybiš-
kų ir šeimos poreikius atliepiančių politikos strategijų. Nors aiškiai įvardijama susidariusi padėtis Lietuvoje 
ir kokias problemas reikia spręsti, vienas pagrindinių trūkumų yra tas, kad trūksta konkrečių priemonių 
joms įgyvendinti3. Iš priemonių didžiausias dėmesys skiriamas tik įstatymams bei programų projektams 
rengti. Konkrečios priemonės bei lėšos orientuotos tik į visuomenės švietimą ir specialistų mokymą. Su 
nepakankama parama susiduria socialinės atskirties grupės. Jaunos šeimos, kurių bent vienas iš sutuokti-
nių yra bedarbis arba kurių žema šeimos gerovė (pvz., mažai uždirba), nedrįsta gimdyti daugiau vaikų dėl 
mažos valstybinės socialinės paramos, nesaugios ateities. Sprendimas važiuoti vienam iš sutuoktinių dirbti 
į užsienį būna nulemtas noro gerai pasirūpinti būsimais vaikais3. Su dar didesniais sunkumais susiduria 
išsiskyrusios, vienišos mamos, auginančios vaikus. Dažnai dėl nepakankamo išsilavinimo, mažai apmo-
kamo darbo, mažos socialinės paramos jos negali gerai pasirūpinti vaikais, todėl atiduoda juos prižiūrėti 
seneliams ir išvažiuoja dirbti į užsienį.

Pripažinus migraciją kaip ne karinę grėsmę šalies ekonomikai, visuomenei bei tautiniam identitetui, 
svarbu ieškoti jos stabilizavimo bei sukeliamų neigiamų padarinių eliminavimo būdų. Su migracija ir jos 
padariniais susiduriama ne tik Lietuvoje: kitos šalys taip pat turi patirties, kuri gali būti naudinga išgyvenat 
neigiamus migracijos aspektus. Kaip rodo Socialinių tyrimų instituto atlikti tyrimai, iš dviejų alternatyvių 
pasiūlymų dauguma Lietuvos gyventojų mieliau renkasi darbą ir gyvenimą Lietuvoje nei užsienyje4. Todėl, 
šalia ekonomikos augimo, efektyvi šeimos socialinė politika, šeimos ir darbo suderinamumo galimybių užti-
krinimas gali turėti teigiamos reikšmės migracijos procesui stabilizuoti.
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Dainius PauKŠtĖ,
Migracijos departamentas

Pradžioje norėčiau vieną pastabą. Kalbėdami 
apie emigraciją, mes kalbame tiktai apie išvykstan-
čiuosius iš Lietuvos. Tačiau tuo pat metu vyksta ir 
atvirkštinis procesas – kažkas grįžta. Šie procesai 
vienas be kito negalimi ir bendrai vadinami migra-
cija: emigracija – išvyksta, imigracija – atvyksta. 
Kad mes galėtume suvokti visą to vykstančio pro-
ceso mastą, iš tiesų reikėtų žiūrėti ir abi puses na-
grinėti. Sakykime, niekas dar negali iki galo pasa-
kyti, koks yra Lietuvos įnašas į tą pačią migraciją.

Tarptautinė migracijos organizacija pateikė to-
kius duomenis, kad 2005 m. buvo beveik 200 mln. 
tarptautinių migrantų, buvo suskaičiuoti tiktai tie, 
kurie gyveno už savo šalies ribų ilgiau nei vienus 
metus, taip pat įskaitant ir 9,2 mln. pabėgėlių. Šie 
skaičiai pagal dydį prilygsta tokios šalies pasauly-
je kaip Brazilija populiacijai. Iš esmės Brazilijos 
valstybės dydžio žmonių skaičius kasmet keliauja 
iš vienos vietos į kitą. Vienas iš trisdešimt penkių 
žmonių yra tarptautinis migrantas ir tai sudaro 
apie 3 proc. viso pasaulio gyventojų. Migrantų 
skaičius auga, septintajame dešimtmetyje buvo 	
82 mln., 2000 m. – 175 mln., šiandien yra 200 mln. 
Štai tokia situacija ir toks kontekstas viso to, kas 
vyksta pasaulyje. Emigracija, norim to ar nenorim, 
vyksta remiantis viena iš pagrindinių Europos Są-
jungos sukūrimo laisvių, t. y. laisve laisvai keliauti, 
ir šia laisve žmonės tikrai piktnaudžiauti negali. 
Kaip žuvis ieško ten, kur giliau, taip jie ten, kur ge-
riau. Šioje situacijoje vyksta tas procesas iš tiesų na-
tūraliai. Jo negali uždrausti. Valstybės turi du vari-
antus. Vienas – uždrausti, antras – sudaryti tokias 
sąlygas, kad tie žmonės savo noru pasiliktų arba 
pasirinktų gyvenimą ir darbą Lietuvoje. Beveik 	

Konferencijos rezultatų  
apibendrinimas, pasiūlymai  
rezoliucijai

91 proc. žmonių kaip išvykimo priežastį nurodo 
nepakankamas pajamas, nes jos neužtikrina oraus 
pragyvenimo. Kaip žinome, ir gamta, ir ekono-
mika tuščios vietos nemėgsta, todėl išvykstančius 
lietuvius Lietuvoje pakeičia trečiųjų šalių atstovai 
ir jų įnašas į kuriamą Lietuvos gerovę kaskart tam-
pa vis ryškesnis. Aš noriu kalbėti apie mokesčius 
į valstybės biudžetą, socialinio draudimo mokestį, 
išleidžiamus pinigus pirkiniams ir taip toliau.

Kasmet užsieniečių Lietuvoje padaugėja 15–	
18 proc. Štai tokie skaičiai. Mes manytume, kad 
pagrindinės imigravimo politikos, tai yra leidimo 
į Lietuvą, principas turėtų būti toks – užsieniečių 
atvykimas į darbo rinką Lietuvoje neturėtų skatin-
ti lietuvių išvykimo svetur. Aš iš tiesų manyčiau, 
kad dabartinė situacija tokio principo neleidžia 
įgyvendinti. Tenka kalbėtis su darbdaviais. Kai 
mes kalbamės apie darbo jėgos įvežimą iš trečiųjų 
šalių, darbdavys pasako: o ko jūs kišatės į mano 
ir užsieniečio reikalus darbo rinkoje, nes mes susi-
tarsime su juo, jis man dirbs už sumuštinius. Tai aš 
tada galiu įsivaizduoti, koks kailis yra lupamas nuo 
vietinio gyventojo, jeigu taip ruošiamasi su užsie-
niečiu elgtis. Tai šioje situacijoje reikia labai rimtai 
pagalvoti apie tokius dalykus. Reikia turėti omeny-
je ir tai, kad Užsieniečių teisinės padėties įstatymas 
numato, jog nuolat, be pertraukų, penkerius metus 
pragyvenęs užsienietis Lietuvoje gauna nuolatinio 
gyventojo statusą. Tai kartu reiškia ir tai, kad gali 
būti atsivežti ir šeimos nariai, vaikai ir taip toliau, 
ir taip toliau. Tačiau našta jau tenka ne darbdaviui, 
kuris pasikvietė tą darbuotoją, o valstybei, kuri 
priima, nes tada būtina kalbėti ir apie ikimokykli-
nes įstaigas, ir apie mokyklas, ir taip toliau, ir taip 
toliau. Tai yra nemaži pinigai.

Iš tiesų, o kokį apskritai užsieniečių skaičių pri-
imti yra pasirengusi Lietuva, arba patys Lietuvos 
žmonės? Kol kas šiandien, pavyzdžiui, Lietuvoje 
gyvena 1 proc. užsieniečių nuo viso gyventojų skai-
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čiaus. Ar mes esame pasiruošę taip, kaip Europos 
Bendrijos šalis Šveicarija, kurioje šiandien 20,5 
proc. užsieniečių yra priimti ir dirbti? O kokių rei-
kia pinigų sumų Lietuvos piliečių tolerancijai dėl 
tokio skaičiaus ar dar ką nors parengti, aš jau ne-
kalbu apie lėšas, kurios būtinos užsieniečiams inte-
gruoti? Tokie šiandien iškyla klausimai. Migracijos 
tarnybos pateikia, matome, tokius skaičius: išvyko 
13425 Lietuvos piliečiai bei 329 užsieniečiai, o atvy-
kimą į Lietuvą deklaravo 3428 Lietuvos piliečiai ir 
4377 užsieniečiai. Išvada viena – į Lietuvą atvyksta 
daugiau užsieniečių, nei sugrįžta buvusių Lietuvos 
piliečių.

Vis dėlto baigdamas norėčiau pasakyti, kad, 
nepaisydama besiklostančios situacijos, Lietuva 
turėtų išlikti nuosekli ir principinga laisvo asme-
nų judėjimo įgyvendinimo šalininkė ir gynėja. To-
dėl Lietuva turėtų prieštarauti Europos Sąjungos 
institucijoms, kad būtų priimtos Žaliosios knygos 
nuostatos, nes čia kalbama apie trečiųjų šalių pi-
liečių atvykimą į Europos Sąjungos šalių darbo 
rinką, kol senosios Europos šalys savo darbo rin-
koje diskriminuos naujų Europos Sąjungos šalių 
piliečius, nustatys jiems pereinamuosius laikotar-
pius. Manau, kad tokiu atveju iš tiesų turime būti 
neturtingi, bet teisingi iki pat galo.

GABRIELIUS ŽEMKALNIS,
Pasaulio lietuvių bendruomenės  
valdyba

Prisidedu prie D. Henke kalbos, bet noriu at-
kreipti dėmesį, kad užsienyje jau per 50 metų yra 
Pasaulio lietuvių bendruomenė. Šiuo metu ji gy-
vuoja 35 kraštuose, taip pat yra Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga, turinti savo patirtį ir struktūras. 
Įvairiuose pokalbiuose ir strategijose apie emigra-
cijos problemas ir jų sprendimą Pasaulio lietuvių 
bendruomenė ir kraštų bendruomenės yra lyg ir 
aplenkiamos, išskyrus šios dienos girdėtą pono 	
A. Petrausko kalbą. Tikiu, kad daugeliu atveju 
būtų naudinga Lietuvai, jeigu vyktų tiesioginis, 
glaudesnis bendradarbiavimas tarp Lietuvos val-
džios ir Pasaulio lietuvių bendruomenės, ypač jei-
gu bus steigiamos naujos institucijos, apie kurias 
jau šioje konferencijoje buvo minėta. Pavyzdžiui, 
atskiras išeivijos departamentas, Seimo komisija 
ar specialūs diasporos atašė ambasadose.

ROMUALDAS OZOLAS,
nepriklausomybės Akto signataras

Lietuvos viešojoje sąmonėje plaikstosi dvi prie-
šingos nuomonės: kad emigracija vertintina nei-
giamai ir kad ji vertintina teigiamai. Emigraciją 
neigiamai vertinantieji remiasi tuo, kad mažėjant 
gyventojų nyksta lietuvių populiacija, tauta sensta, 
nuteka intelektas, prastėja darbo jėgos kvalifikuo-
tumas, kyla masinės imigracijos pavojus. Emigra-
ciją vertinantys teigiamai argumentuoja tuo, kad 
Lietuvoje mažėja nedarbo, energingoji gyventojų 
dalis pasaulyje užsidirba pati ir uždirba Lietuvos 
visuomenei, įgyja aukščiausių kvalifikacijų ir mo-
dernios vadybos įgūdžių. Tos nuomonės koegzis-
tuoja kaip lygiavertės, ir vienos, ir kitos pasekmių 
Lietuvos plėtrai prognozių nesama, todėl argu-
mentuotai apsispręsti emigracijos problema besi-
rūpinantieji neturi pakankamai duomenų.

Iš to, kas buvo kalbėta šioje konferencijoje, api-
bendrintai jau galima teigti, kad emigracijos iš Lie-
tuvos mastai ir jų tendencijos vertintini neigiamai. 
Todėl pirmas mano siūlymas būtų rasti galimybę 
konferencijos rezoliucijos tekste akcentuoti, kad 
emigracija iš Lietuvos peržengė ribą, iki kurios ji 
galėjo būti apibūdintina teigiamai arba sutinkama 
su ja kaip su neišvengiama blogybe, būdinga visam 
šiuolaikiniam gyvenimui.

Konferencijoje nebūta pranešimo apie tai, kaip 
emigracija daro įtaką lietuvių populiacijos ilgalaikei 
demografijai. Tačiau ir pateiktieji fragmentai lei-
džia teigti, kad mes įžengėme į populiacijos demo-
grafinės griūties zoną. Todėl antras mano siūlomas 
akcentas rezoliucijai būtų teiginys, kad emigracija 
su jos šiandieniniais mastais ir tendencijomis tampa 
vidine grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Doc. dr. ANTANAS KULAKAUSKAS,
Mykolo Romerio universitetas

Visų pirma, man atrodo, labai teisinga pasaky-
ta mintis, kad visus šiuos su emigracija susijusius 
dalykus turi koordinuoti ne vykdomosios politikos 
lygmuo, bet apskritai valstybės politikos lygmuo – 
Seimas, kaip Tautos atstovybė, nes priešingu atveju 
niekada niekas nepajudės. Vyriausybė darbą susi-
skirsčiusi į atskiras sritis, ir apskritai šis kompleksi-

Konferencijos rezultatų apibendrinimas, pasiūlymai rezoliucijai
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nis klausimas išskaidomas, o išskaidomas taip, kad 
suma niekada nebūna visuma ir iš esmės niekada 
nesprendžiama. Taip pat dominuoja nuostata, kad 
apskritai Vyriausybė dirba kaip didelė generalinė 
ūkio ministerija su daugeliu savo padalinių, vie-
naip ar kitaip aptarnaujančių, bet nesprendžiančių 
esminių klausimų.

O koks gi esminis klausimas? Tai priklauso nuo 
to, kaip suvokiame. Vis dėlto šiandien iš visų kalbų 
galima spręsti, kad klausimas toks – kokia bus Lie-
tuva, kokios norime Lietuvos Europos Sąjungoje, 
pasaulyje? Jinai gali būti visokia, gali likti tik pavadi-
nimas. Turim pavyzdžių iš istorijos. Ir Herkus Man-
tas, ir Otas fon Bismarkas – abu buvo prūsai pagal 
pavadinimą. Aš nesakau, kad galime ir čia primesti, 
bet dabar bent turime reflektuoti, nes darbo jėgos 
ir ekonomikos problemas iš tikrųjų galima spręsti 
įvairiai, ir kapitalą perkelti, ir įsileisti darbo jėgą 
iš Rytų, ir taip toliau. Esminis dalykas, kad viskas 
sueitų į kokią nors visumą, kuri turėtų tam tikrus 
prioritetus. Gal tai būtų kolegos R. Ozolo pasiūly-
tas nacionalinis saugumas? Šiaip pagal tarptautinių 
santykių teoriją tai nėra nacionalinis saugumas, nes 
čia jau turima omenyje nacionalinis kaip tautinis. 
Tik ta prasme, jeigu svarbu. Bet jokia tarptautinė 
organizacija netvirtins, kad lietuvių sulaikymas Lie-
tuvoje, to sudarymas tiesiogiai yra nacionalinio sau-
gumo dalykas. Taip niekas klausimo nesprendžia.

Bet aš manau, kad yra dar vienas pasiūlymas, 
jog šiandien rezoliucijos projekto ir neįmanoma 
priimti. Dabar išklausykime minčių, o konferenci-
jos organizatoriai gali, sulaukę atsiliepimų iš inter-
nautų, ją patobulinti, ir juridinę galią ji turės, kai 
Seimas priims, o ne kai konferencija priims.

Doc. dr. JONAS JAGMINAS,
Mykolo Romerio universitetas

Šioje konferencijoje labai daug buvo kalbėta 
apie pasekmes ir bandyta vertinti situaciją. Mums, 
socialiniams mokslininkams, būtina pasižiūrėti 
labai aiškiai į priežastis kompleksiškai, sistemiš-
kai, kodėl Lietuva, daugelio pasaulio organizacijų, 
taip pat Pasaulio banko atliktų Europos vertybių, 
daugelio rodiklių, kurie apibūdina visuomenės 
sveikatą, tyrimų duomenimis, yra apklausų gale. 
Ir ne šiaip yra gale, bet labai ryškiai skiriasi nuo 
kitų mūsų kaimyninių valstybių. Buvo paminėta 

ir pranešimuose, kad mūsų emigracijos rodikliai, 
skaičiuojant tūkstančiui gyventojų, yra du kartus 
didesni už gretimos, kitos pagal rangą valstybės.

Tokių rodiklių galima rasti daugybę, pavyz-
džiui, Pasaulio banko investicijų klimato vertinimų 
verslumo rodiklį – Lietuvoje tūkstančiui gyventojų 
tenka šešiolika veikiančių įmonių, o Europos Są-
jungos šis vidurkis yra maždaug tris kartus dides-
nis. Tris kartus didesnis verslumas yra ir Lenkijoje, 
ir Estijoje. Ar nereikėtų kalbėti apie verslumo sąly-
gų smulkiam ir vidutiniam verslui sudarymą? Yra 
daug kalbama, bet praktiškai nieko nedaroma, ir 
mūsų darbo vietos yra absorbuotos stambaus ka-
pitalo, žmonėms nebelieka galimybių turėti savo 
darbo vietų, jie neišvengiamai turi išvažiuoti.

Dar į vieną apklausą norėčiau atkreipti dėmesį, 
tai į Europos vertybių apklausą, vykusią apie 2000 
m. daugelyje Europos valstybių. Buvo paprastas 
klausimas: ar šiandien jūsų šalyje yra gerbiamos 
žmogaus teisės? Lietuvoje buvo atsakyta taip, kad 
ji, palyginti su tokių valstybių kaip tuometinė Ru-
sija, Ukraina gyventojų atsakymais, vėl yra pačia-
me gale. Ar čia nereikėtų galvoti, kodėl taip yra? 
Aišku, pagrindinės priežastys yra ekonominės, 
darbo užmokesčio dydis. Vokiečių mokslininkai 
yra įvertinę, jeigu skirtumas tarp atlyginimų yra 
tik 30 proc., tai jau yra paskata emigruoti. Mūsų 
skirtumas yra didesnis, vadinasi, tų priežasčių mes 
tikrai ilgai negalėsime įveikti. Bet ką galima pada-
ryti? Mokslas žino sąvoką „socialinis kapitalas“. 
Tai, žinomo mokslininko Frensio Fukujamos vaiz-
džiu pasakymu, yra klijai, kurie lipdo visuomenę. 
Visuomenė – tai ryšių sistema.

Pas mus socialinio kapitalo, galima sakyti, nebe-
liko. Kokie parametrai tai apibūdina? Tai yra pasi-
tikėjimas tarp žmonių, požiūris į valdžią. Štai patys 
pagrindiniai. Šiuo požiūriu mūsų padėtis Europoje 
yra išskirtinė. Manyčiau, kad yra priemonių, kurių 
ir dabar galėtų imtis Vyriausybė, programų, kaip 
tą socialinį kapitalą didinti. Ne taip seniai spaudo-
je buvo kalbama apie patyčias mokyklose, apie tą 
nesveiką lygį. Tas patyčių lygmuo Lietuvos moky-
klose yra kelis kartus didesnis negu kitose Europos 
valstybėse, t. y. pilietis jau supriešinamas mokyklo-
je su kitais žmonėmis ir pasekmes mes matome 
vėliau. Yra programų, kurios leidžia įveikti tokį 
klimatą mokyklose. Deja, kol kas neskiriama lėšų 
elementariai ir paprastai problemai. Nereikia daug 
lėšų, bet tie vaikai jau yra supriešinti su visuomene. 
Aišku, turime pasekmes, kad suaugę jie tampa sve-
timi visuomenei, svetimi savo valstybei.
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Mano siūlymas būtų tyrinėti moksliškai, kokių 
priemonių valstybė gali imtis, kad augintume so-
cialinį kapitalą ir padarytume mūsų piliečių gyve-
nimą galimą Lietuvoje. Ieškokime tų klijų, kurie 
prilipdytų mūsų žmogų mūsų valstybėje.

JONAS KAZIMIERAS BURDULIS,
laikraštis „XXi amžius“

Šiandien svarbiausia, ko mes turėtume klausti, 
ar Lietuva tikrai yra laisva šalis. Aš sakyčiau, kad 
šiandien Lietuvoje tiesiog yra įteisinta darbo san-
tykių vergovė. Turiu galvoje šešėlinę ekonomiką ir 
vokų sistemą. Kiti du labai svarbūs veiksniai – biu-
rokratizmas ir neišmanymas. Vyriausybės vadovas 
dar visai neseniai kaip apie tam tikrą Vyriausybės 
darbo laimėjimo rodiklį kalbėjo apie nedarbo su-
mažėjimą. Čia buvo aiškiai parodyta, kaip tas su-
mažėjimas buvo pasiektas.

Pateiksiu vieną pavyzdį. Širvintų rajono tary-
boje buvo svarstomas prašymas verslininko, kuris 
nusipirko 13 ha, leisti steigti sodų bendriją. Širvin-
tų rajono meras Vytas Šimonėlis pasakė: jeigu mes 
jam leisime, mums reikės nutiesti elektros laidus, 
asfaltuoti kelius, rūpesčių bus per akis, siūlau at-
mesti, ir prašymą atmetė. O vis dėlto būtų atsiradę 
darbo vietų ir investicijų.

Taigi, jeigu žiūrėtume į esmines priežastis, kas 
tai lemia, tai lemia ne maži atlyginimai, o valstybės 
politika, požiūris į šešėlinę ekonomiką ir į darbo 
santykius. Šiandien Lietuvoje yra vokelių sistema, 
vadinamoji trijų mėnesių darbo sistema, kai dar-
buotojas priimamas trims mėnesiams, paskui at-
leidžiamas kaip neatitikęs kvalifikacijos. O teisinė 
praktika tokia – toks darbdavio sprendimas nėra 
žinybingas teismui.

DAINIUS BUTAUTAS,
žurnalistas, ekonomistas

Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad čia buvo daug 
auksinių grūdų. Tikiu, kad atsiras konsensusas ir 
rasime priemonių, kurios sustabdys tą emigraciją. 
Yra nuoširdus noras, kad ši diskusija būtų paskuti-
nė, kad nereikėtų šio klausimo daugiau svarstyti, 

kad rudenį emigracija jau būtų sumažėjusi. Antras 
dalykas, labai svarbu, kad problema yra identifi-
kuota, dažnai apie tą problemą kalbama. Kiekvie-
na problema turi savo struktūrą ir plėtros strategi-
ją. Taip pat labai svarbu nustatyti problemos prie-
žastis, mastus, vėliau nustatyti reikšmę.

Prie šio klausimo mes ir sustojame, nes vieni 
mano, kad emigracija gerai, kiti mano, kad emi-
gracija blogai. Sutinku su tuo, kad dėl emigracijos 
Lietuva patiria didžiulių, milžiniškų ekonominių 
nuostolių. Vien per praeitus metus, per 2005 m., 
atsižvelgiant į BVP augimą ir visus kitus dalykus, 
infliaciją, Lietuvos biudžetas dėl emigracijos mastų 
negavo 2 milijardų litų. Per 15 metų tai sudaro 14 
milijardų litų vien tik biudžeto pajamų. Ar valstybės 
biudžetui reikia šių lėšų ir ką gali duoti tos lėšos? 
Tos lėšos sumažintų infliaciją, sumažintų biudžeto 
deficitą, pagerintų tarptautinių mokėjimų balansą, 
padidintų konkurencingumą. Tai ar mums reikia tų 
žmonių, kad jie būtų čia, Lietuvoje? Manau, reikš-
mė yra tokia ir mes kiekvienas suprantame, kad kie-
kvienas žmogus yra aukso vertės, t. y. reikia jį laikyti 
ne tik ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis, 
kaip čia minėjo, artimieji turi stengtis, kad jis neiš-
vyktų, kiekvienas iš mūsų turime ką nors padaryti, 
kad sustabdytume norintį emigruoti. Taip pat noriu 
padėkoti ir jauniems mokslininkams, kurie aiškiai 
parodė, kodėl žmonės emigruoja. Tokie tyrimai yra 
fenomenalūs, jie turėtų būti publikuojami, o tokie 
mokslininkai turėtų būti skatinami.

Baigdamas noriu pasakyti, kad emigracijos pro-
blema yra dar ir ta, kad dėl emigracijos mažėja au-
tonominės išlaidos, o dėl autonominių išlaidų ma-
žėja vartojimas, mažėjant vartojimui, mažėja multi-
plikacinis procesas. Galutinis rezultatas – mažėja 
gamybos sąnaudos, mažėja Lietuvos konkurencin-
gumas. Norėčiau pasakyti, kad, jeigu pagaliau mes 
suvokiame tą reikšmę, tai gal imsimės priemonių. 
Žiūrėdamas į gerbiamosios Seimo narės L. Mo-
genienės dalyvavimą ir iniciatyvos ėmimąsi, tuo 
tikiu, nes Kauno regiono smulkus verslas turbūt 
pavyzdys visam Lietuvos regionui. Manyčiau, kad 
ir šis klausimas bus išspręstas, nes prie smulkaus 
verslo Kaune jūs labai daug prisidėjote.

Doc. dr. eDvarDas saDKeviČius

Yra toks dalykas kaip emigracijos priežastys. 
Labai akivaizdus pavyzdys yra Japonija po Antro-
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jo pasaulinio karo. Pramonė sugriauta, geriausi 
mokslininkai, konstruktoriai, technologai paimti į 
Ameriką, Japonija badauja. Štai tuo metu japonai 
suvokė vieną iš pagrindinių dalykų: jeigu jie toliau 
liks atsilikę, didės jų emigracija ir Japonija, japonų 
tauta bus galutinai sutriuškinta. Ką jie padarė? Jie 
suvokė, kad reikia pradėti masiškai mokyti žmo-
nes naujų, neįprastų, geresnių sprendimų paieškos, 
mokyti, kaip daryti technikos išradimus ar priimti 
kitus neįprastus politikos, istorijos, vadybos spren-
dimus ir t. t. Jie visą tą sistemą įslaptino. Prasidė-
jo masinis mokymas, tų išmokytų žmonių minčių 
generavimas ir įtraukimas į tam tikras sistemas, į 
grupeles, į dideles grupes gamyklų lygiu, draugijų 
lygiu, valstybės lygiu ir t. t. 1960 m. japonai dauge-
liu rodiklių pradėjo lenkti amerikiečius. Kas atsiti-
ko po to? Amerikos žvalgyba 1963 m. nustatė, kas 
iš tikrųjų vyksta Japonijoje. Štai mums akivaizdus 
pavyzdys. Tą patį vėliau įdiegė Tarybų Sąjunga į 
aviaciją ir kosmonautiką. Iki šiol daugelis tarybi-
nių, paskui Rusijos lėktuvų, raketų yra geresni nei 
amerikiečių. Tarybų Sąjungos elektronikos pra-
monė buvo atsilikusi, todėl Tarybų Sąjunga krito 
dėl elektronikos, informatikos dalykų.

Ką reikia daryti Lietuvoje? Jeigu mes šiandien 
nepradėsime galvoti apie tai, kad žmones masiškai 
reikia pradėti mokyti naujų geresnių sprendimų 
paieškos, nes dabar tokių žmonių, kurie šiek tiek ga-
lėtų dėstyti, lieka gal du trys Lietuvoje, jeigu nepra-
dėsime rengti tam personalo, būsime nuolat atsilikę, 
bus maži atlyginimai ir emigracijos nesulaikysime.

Doc. dr. VLADIMIRAS GRAŽULIS,
Mykolo Romerio universitetas

Jau penkeri metai, kai nedirbu šioje srityje, bet 
vis tiek daug ką prisimenu. Labai norėčiau tikėti, 
kad ši konferencija bus paskutinė, tačiau kyla labai 
didelių abejonių. Kodėl? Iš tikrųjų taip jau likimas 
lėmė, kad buvau prie Lietuvos migracinės politi-
kos ištakų, buvau vienas iš jos kūrėjų. Prieš 15–16 
metų mes šią sritį visai kitaip įsivaizdavome, bet čia 
mes kalbame apie tai, kas yra.

Pamenu, prieš 10 metų gerbiamasis R. Ozolas 
organizavo susitikimą Seime, dalyvavo įvairių vals-
tybių lietuvių bendruomenių atstovai, ir mes kal-
bėjome, ką reikia daryti. Lyg ir buvo priimtas šioks 
toks sprendimas, buvo apibrėžtos kryptys, tačiau 

viskas buvo atiduota valdininkams spręsti. Visiš-
kai sutinku su gerbiamuoju A. Kulakausku, kad šis 
klausimas pirmiausia turi būti Seimo rankose. Jei-
gu mes nenorime sužlugdyti šio proceso ir norime, 
kad ši konferencija būtų paskutinė, tai neturi būti 
palikta valdininkų rankose.

Šiandien negirdėjome dar vieno klausimo, kad 
buvo dar ir priverstinė emigracija, taigi mes kalbė-
kime ir apie tai. Yra valstybės politika dėl tremti-
nių ir politinių kalinių sugrįžimo. Buvo numatyta 
ir buvo tikėtasi, kad iki 2000 metų šis procesas pa-
sibaigs. Tai užtruko jau 16 metų, o mes realiai čia 
ne visai teisingai kalbame apie sugrįžimą. Bet taip 
yra, iki šiol veikia programa, kalbame, kad reikia, 
kad sugrįžtų ir t. t. Gaila, kad šioje konferencijoje 
apie tai nebuvo kalbėta.

Dar šiek tiek minčių apie rezoliuciją. Visiškai 
sutinku, pirmiausia reikėtų, kad rezoliucija įparei-
gotų Seimą, be abejo, neaplenktų ir Vyriausybės, 
nes be šių institucijų jos neįmanoma įgyvendin-
ti. Mano manymu, siūlymus Vyriausybei (3, 4, 5 
punktus ir paskui dar 3 punktą dėl priemonių sti-
prinimo, kur nurodoma įtraukti lietuvių bendruo-
menes) reikėtų sujungti, apskritai apie tai reikėtų 
pakalbėti atskirai. Sutinku, kad būtinai reikia pa-
rašyti ne apie sistemos sukūrimą ir tobulinimą, bet 
apie tai, kad būtų įtraukti nepriklausomi, tarp jų 
tyrimo institucijų atstovai ir lietuvių bendruome-
nių valdybos, tai sujungta į vieną sistemą. Tada gal 
ir pavyks išjudinti šį reikalą iš mirties taško, nes ne 
vien tik Vyriausybė tvarkys tuos reikalus.

Dabar keli punktai yra tokio bendro pobūdžio, 
aš ne visai suprantu, tarkime, punkto „apsvarstyti 
galimybes pasirašyti dvišalį susitarimą“.

ROMUALDAS LANKAS

Aš pirma norėčiau mesti repliką valdininkui. 
Čia A. Petrauskas kalbėjo, kad jie labai gerai dir-
ba, kad jie viską darė gerai, nors procesas vyksta 
atvirkščiai. Mes čia ir susirinkome todėl, kad visos 
valstybės institucijos blogai dirbo. Tai čia replika.

Dabar aš norėjau iškelti klausimą dėl lietuvių 
išeivių pajamų apmokestinimo. Aš tai užregistra-
vau Seime, jau antrą kartą užregistravau Seime, 
praėjo penki mėnesiai, bet atsakymo negavau. 
Viena iš priežasčių, trukdančių tautiečiams grįžti 
ir integruotis į Lietuvos gyvenimą, yra bloga vals-
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tybinė Mokesčių inspekcijos politika. Čia aš teikiu 
konkretų siūlymą dėl grįžusių lietuvių papildomo 
pajamų apmokestinimo. Šiai tautiečių grupei pri-
klauso ir pensininkai, kurie pensijas gauna iš už-
sienio valstybių, pabrėžiu, nevalstybinių fondų, 
bet jos yra papildomai apmokestinamos Lietuvoje. 
Svarstant iš užsienio grįžtančių Lietuvos piliečių 
papildomo pajamų apmokestinimo įstatymą, siū-
lau į Lietuvą grįžusiems išeivijos pensininkams, 
kurie gauna nevalstybinių fondų užsienio pensijas, 
panaikinti papildomą apmokestinimą Lietuvoje 
taikant vadinamąją atleidimo metodiką.

BirutĖ vĖsaitĖ,
Lietuvos Respublikos Seimas

Aš turiu keletą konkrečių pasiūlymų dėl rezoliu-
cijos. Apskritai iš esmės pritariu tekstui ir dėkoju 
visiems, kurie šią rezoliuciją kūrė. Vis dėlto nuola-
tinė Seimo komisija reikalinga, tikrai dėsiu visas 
pastangas, taip pat ir savo Socialdemokratų frakci-
joje, kad įtikinčiau, nes skepsio yra daug. Manau, 
kad naujos komisijos kūrimas galbūt būtų ir per 
didelė prabanga, bet Lietuvos Respublikos Seimo 
ir JAV lietuvių bendruomenės komisija, sakyčiau, 
turi mažai pareigų, todėl ji galėtų tapti sudėtine 

šios komisijos dalimi. Manau, mes ir lėšų daugiau 
neeikvotume, ir padarytume gerą darbą.

Dabar man teko panagrinėti, kodėl, tarkime, 
Čekijoje ir Slovakijoje visiškai nėra šios problemos. 
Man buvo paaiškinta, kad jie turėjo labai daug tie-
sioginių investicijų būtent į produktus, kurių dide-
lė pridedamoji vertė, pardavinėjo žemę už vieną 
kroną, o mes su savo biurokratinėmis kliūtimis 
investuotojus tiesiog varome lauk. Dėl, tarkime, 
palankesnių sąlygų gyventi Lietuvoje sudarymo 
siūlau panaikinti kliūtis tiesioginėms užsienio in-
vesticijoms ateiti į Lietuvą, nes tai būtų labai svar-
bu, ir, aišku, pereiti prie produktų, kurių didelė 
pridedamoji vertė, kūrimo.

Ir dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbė-
ti, yra labai konkretus Živilės Ilgūnaitės, Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos pirmininkės, siūlymas. 
Ji siūlo Jungtinės Karalystės bendrojo lavinimo mo-
kyklose lietuvių kalbos egzaminą įteisinti kaip bai-
giamąjį egzaminą. Tai yra įmanoma. Man jau teko 
kalbėti su britų parlamentarais. Jie pažadėjo, bet, ko 
gero, visko iki galo nepadarė. Kitos tautinės mažu-
mos turi tokį egzaminą. Mes tokiu būdu tuos vaikus 
išlaikytume lietuvaičiais, ne kuo nors kitu. Aš siūlau 
kreiptis su tokiu siūlymu į ambasadorių ir į Jungti-
nės Karalystės parlamentarus. Būtų galima dar per 
Užsienio reikalų ministeriją eiti. Jeigu dar reikia ir 
Lietuvos investicijų, manau, tikrai tai yra vertingos 
investicijos, būtų galima ir tai padaryti.
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KonFerenCiJos „emigraCiJa iŠ Lietuvos“

R E Z O L I U C I J A
DĖL nuoseKLios vaLstYBĖs PoLitiKos emigraCiJos  

PROCESAMS VALDYTI

2006 m. kovo 17 d.
Vilnius

Konferencijos dalyviai, atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu emigracija dažnai visuomenėje laikoma 
didžiausia nekarine grėsme Lietuvai ir kad per pastaruosius 15 metų iš Lietuvos į užsienio šalis nuolat gy-
venti išvyko apie 10 procentų Lietuvos gyventojų, taip pat kad emigracijos mastai išskiria mūsų šalį iš kitų 
pokomunistinių šalių,

siūlo politinėms partijoms ir Respublikos Prezidentui emigracijos mažinimą paskelbti pagrindiniu na-
cionaliniu tikslu 5–10 metų laikotarpiui;

konstatuoja būtinybę nedelsiant sukurti ir pradėti vykdyti nuoseklią, ilgalaikę valstybės politikos strate-
giją emigracijos procesams valdyti ir numatyti tinkamą finansavimą jai įgyvendinti;

siekia užtikrinti deramą Seimo vaidmenį formuojant emigracijos mažinimo politiką. Todėl kreipiasi į 
Seimo frakcijas, komitetus bei komisijas ir siūlo apsvarstyti klausimą dėl Seimo nuolatinės komisijos emi-
gracijos reikalams steigimo ar šių funkcijų priskyrimo esamiems Seimo padaliniams ir jų veiklos koordina-
vimo; taip pat

siūlo Vyriausybei šias emigracijos mažinimo priemones:
1) išnagrinėti Vyriausybės 2004–2008 metų programą ir pateikti Seimui svarstyti jos pakeitimus, kad joje 

būtų nustatytos tokios prioritetinės sritys:
– palankesnių sąlygų gyventi Lietuvoje sudarymas;
– verslo plėtros sąlygų gerinimas, regionų plėtra ir tiesioginių užsienio investicijų skatinimas;
– emigravusių piliečių  skatinimas sugrįžti į Lietuvą, kuo greičiau išsprendžiant visus teisinius ir finansi-

nius klausimus;
– sąlygų kelti jaunų šeimų gerovę ir didinti gimstamumą sudarymas;
– pagalba dirbantiems Lietuvoje ir grįžusiems iš užsienio mokslininkams Lietuvoje plėtoti mokslinę 	

veiklą;
– nusprendusių grįžti į Tėvynę arba dalyvauti savo šalies gyvenime asmenų informacinių poreikių visiškas 

patenkinimas;
2)	parengti	gyventojų	pajamų	didinimo	strategijos	10	metų	laikotarpiui	projektą.	Strategijoje	numatyti	
kiekybinius	tikslus	pagrindinėms	gyventojų	pajamų	rūšims	ir	siektiną	pajamų	diferenciacijos	lygį.	Stra-
tegiją	pasiūlyti	svarstyti	pagrindinėms	politinėms	partijoms	 ir	visuomeniniams	 judėjimams.	Sudaryti	
strategijos	įgyvendinimo	veiksmų	planą,	kuriame	iškeltiems	tikslams	įgyvendinti	būtų	numatytos	kon-
krečios	ekonominės,	mokesčių	ir	socialinės	politikos	priemonės;

3) tobulinti emigracijos stebėsenos sistemą ir bendradarbiaujant su kitų šalių atsakingomis institucijomis 
nuolat kaupti emigracijos iš Lietuvos statistinius duomenis, skirti daugiau dėmesio neoficialios migra-
cijos vertinimams;

4)	parengti	emigracijos	poveikio	šalies	socialinei	ir	ūkio	raidai	vertinimo	sistemą	bei	susieti	šiuos	duome-
nis	su	valstybės	ilgalaikės	raidos	strategija,	taip	pat	kitomis	programomis	(švietimo,	aukštojo	mokslo,	
sveikatos	apsaugos,	žinių	visuomenės	plėtros,	skurdo	mažinimo,	demografinės	politikos	ir	t.t.);

5)	apsvarstyti	atskirų	valstybės	 institucijų	–	Užsienio	 reikalų	ministerijos,	Tautinių	mažumų	 ir	 išeivijos	
departamento,	Migracijos	departamento,	Lietuvių	grįžimo	į	Tėvynę	informacijos	centro	ir	kitų	institu-
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cijų	administracinį	pajėgumą	ir	funkcijas,	užtikrinti	būtinų	funkcijų	atlikimą	ir,	jei	reikės,	parengti	šių	
institucijų	reorganizavimo	planą.	Būtina	nuolat	stebėti,	kad	nebūtų	priimami	emigraciją	skatinantys	
sprendimai	ir,	jei	tokių	būtų,	operatyviai	į	juos	reaguoti;

6)	įgyvendinti	priemones,	užtikrinančias	būtiną	socialinę	ir	teisinę	vaikų,	kurių	tėvai	yra	emigravę,	apsaugą;
7)	sukurti	ir	vykdyti	intelektinio	kapitalo	išlaikymo	ir	pritraukimo	programas,	skatinti	Lietuvos	ir	užsienio	
šalių	profesinės	migracijos	procesų	tyrimus;

8) skirti didesnį dėmesį darbdavių suinteresuotumui didinti atlyginimus bei suteikti darbuotojams kuo 
daugiau socialinių garantijų;

9) sudaryti sąlygas, skatinančias gyventojų mobilumą šalies viduje;

siūlo Vyriausybei šias ryšių su išeivija stiprinimo priemones:
1) tobulinti specializuotą informacinį-konsultacinį darbą internete: sukurti svetainę (su Tautinių mažumų 

ir išeivijos departamento, Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro, Migracijos departamento, 
mokesčių inspekcijos ir kitų institucijų administruojamais puslapiais), skirtą:

– emigrantų pažeidžiamumui ir nemotyvuotai impulsyviai emigracijai mažinti;
– nelegalios migracijos ir prekybos žmonėmis prevencijai;
– reemigracijai skatinti (informacijos apie įvairius grįžimo aspektus platinimas: galimybės, siūlymai, pa-

tarimai);
– virtualiam ryšiui su emigracija palaikyti;
2) remti Lietuvos radijo ir televizijos siūlymus skirti papildomą finansavimą Lietuvos radijui ir televizijai 

palydoviniam kanalui įsigyti, kad juo būtų galima transliuoti laidas lietuvių kalba Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje gyvenantiems lietuviams;

3) aktyviau įtraukti lietuvių bendruomenių valdybas į svarbių klausimų, susijusių su išeivija, sprendimą;
4) siekti įteisinti lietuvių kalbos egzaminą, kaip baigiamąjį egzaminą, gausiai lietuvių išeivių gyvenamose 

Jungtinės Karalystės, Airijos ir kitų šalių vietovėse;
5) išnagrinėti konsulinės pagalbos mechanizmą, norint apginti užsienyje gyvenančių Lietuvos Respubli-

kos piliečių teises, skirti daugiau dėmesio teisinės ir kitokio pobūdžio informacijos teikimui bei didinti 
konsulinių įstaigų personalą ir technines galimybes, skirtas laisvam darbo jėgos judėjimui aptarnauti 
bei Lietuvos ekonomikos patrauklumui didinti;

6) stiprinti valstybės ryšį su išeivija ir tobulinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. 
nutarimą Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 
priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 40-1290): skyriaus „Kultūra“ 689 punkte minimos ilgalaikės 
valstybės santykių su užsienyje gyvenančiais tautiečiais strategijos parengimo terminą „2007 metų IV 
ketvirtis“ pakeisti į „2006 metų IV ketvirtis“ ir numatyti šios priemonės įgyvendinimo terminus bei 
atsakingas institucijas.

Išsami valstybės politikos koncepcija dėl emigracijos procesų valdymo, gyventojų pajamų didinimo stra-
tegijos projektas, Vyriausybės programos pakeitimas ir įgyvendinimo priemonės turi būti pateikti Seimui 
iki 2006 m. lapkričio mėn. kartu su naujojo biudžeto projektu, atsižvelgiant į būsimą ilgalaikę valstybės 
santykių su užsienyje gyvenančiais tautiečiais strategiją ir šios rezoliucijos pasiūlymus.

rezoliucija dėl nuoseklios valstybės politikos emigracijos procesams valdyti
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Apklausa „Kokia turėtų būti valstybės politika  
dėl emigracijos procesų“

Apklausa vykdoma nuo 2006 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo interneto tinklalapyje  
www.lrs.lt, joje iki 2006 m. kovo 16 d. 12 val. dalyvavo 132 žmonės. dalyviai žymėjo atsakymus 
pagal jų svarbą. Atsakymai į kiekvieną klausimą išdėstyti eilės tvarka nuo didžiausio iki mažiausio 

pritarimo.

1. Kiek, Jūsų manymu, yra svarbūs emigracijos ekonominiai ir neekonominiai veiksniai?

1. viską lemia asmeninė ekonominė padėtis – lietuviai emigruoja tik dėl to, kad algos netenkina minimalių 
poreikių, visa kita beveik neturi reikšmės – 120

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

76 10

2. Lietuviai emigruoja ne tiek dėl šiandieninių kuklių algų, kiek dėl neapibrėžtos geresnio gyvenimo pers-
pektyvos – 120

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

75 10

3. vienodai svarbūs ir asmeninės gerovės, ir nepasitenkinimo socialiniu bei politiniu gyvenimu Lietuvoje 
veiksniai – 118

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

76 13

4. svarbi ne asmeninė gerovė – Lietuvos piliečiai jaučiasi pažeminti ne tiek dėl mažų asmeninių pajamų, 
kiek dėl socialinio neteisingumo visuomenėje – 114

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

56 27

5. tai mentaliteto klausimas – lietuviai ieško lengviausio būdo užsidirbti, nors gali išgyventi ir kurti dides-
nę gerovę pačioje Lietuvoje – 114

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

20 60
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2. Koks Jūsų požiūris į šiuolaikinę emigraciją?

1. emigracija yra natūralus reiškinys, tačiau reikia skirti ypatingą dėmesį protų sulaikymo ir protų sugrą-
žinimo programoms – 115

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

79 15

2. emigracija yra natūralus reiškinys, tačiau reikia skirti ypatingą dėmesį lietuvių, gyvenančių kitose šaly-
se, tautiškumui išlaikyti (remti tautinę, kultūrinę veiklą ir pan.) – 113

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

68 17

3. emigracija yra grėsmingas reiškinys, labiausiai priklausantis nuo valstybės politikos, ir turi būti maži-
nama visais galimais būdais – 115

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

55 27

4. emigracija yra natūralus ir ilgalaikis reiškinys, nulemtas globalizacijos, sienų atvirumo ir naudingas 
mūsų ekonomikai (mažėja nedarbas, didėja vartojimo lygis ir t. t.), todėl jos mažinti neverta – 116

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

35 37

5. tai laikina politinės ir ekonominės sistemų transformacijos pasekmė, dauguma emigrantų sugrįš, kai 
pakils gyvenimo lygis Lietuvoje, todėl jos mažinti neverta – 115

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

31 31

3. Kas, Jūsų manymu, yra atsakingiausias už šiuolaikinės emigracijos iš Lietuvos  
mastus?

1. valstybė, kuri per 15 metų nenorėjo prisiimti atsakomybės už neįveiktą skurdą ir iki šiol neturi aiškios 
strategijos dėl emigracijos procesų – 117

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

86 8

apklausa „Kokia turėtų būti valstybės politika dėl emigracijos procesų“
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2. elitas (politinis, verslo, žiniasklaidos), propaguojantis tik asmens laisves, bet ne kolektyvinius veiks-
mus kuriant priimtinas gyvenimo sąlygas visiems Lietuvoje – 114

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

62 18

3. Darbdaviai, kurie nenori kelti atlyginimų – 113

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

55 22

4. Kitos valstybės, vykdančios selektyvią imigracijos politiką, siekiančios pritraukti intelektinį tokių šalių 
kaip Lietuvą žmogiškąjį potencialą – 114

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

38 40

5. Patys emigruojantys lietuviai – jie neturi atsakomybės už savo šalį ir tik ieško lengvesnio būdo užsidirbti 
– 114

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

18 69

4. Kokie pagrindiniai veiksniai, Jūsų manymu, sulaiko lietuvius nuo dar didesnės  
emigracijos bangos?

1. asmeniniai ryšiai, socialinė ir kultūrinė aplinka Lietuvoje (šeima, bendravimo aplinka) – 117

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

75 9

2. geras darbas ir uždarbis Lietuvoje – 116

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

73 20

3. tikėjimas, kad ir Lietuvoje netrukus reikalai pagerės – 117

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

60 27

apklausa „Kokia turėtų būti valstybės politika dėl emigracijos procesų“
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4. užsienio kalbos nemokėjimas – 116

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

50 25

5. svetimos aplinkos, kultūros baimė ir nepasitikėjimas savo jėgomis, kad sugebės rasti darbą ir būstą 
emigracijoje – 115

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

47 25

5. Kas turėtų pasikeisti Lietuvoje, kad Jūs asmeniškai negalvotumėte apie emigraciją?

1. Labai (bent du kartus) padidėtų atlyginimas – 111

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

78 14

2. Lietuvos viešasis gyvenimas (politinės sistemos, valstybinių institucijų, darbdavių veikla) iš esmės 
pagerėtų – 115

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

77 10

3. Lietuvos socialinė apsauga garantuotų pakankamą pagalbą ligos, nedarbo, senatvės, vaiko gimimo ir 
kitais atvejais – 111

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

74 16

4. susirasčiau darbą – 110

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

61 23

5. Pasikeistų šeiminė padėtis (būtų suaugę vaikai, sėkmingai susituokčiau ir pan.) – 110

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

26 45

apklausa „Kokia turėtų būti valstybės politika dėl emigracijos procesų“
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6. Kas turėtų pasikeisti Lietuvoje, kad Jūs (Jūsų artimieji, pažįstami) grįžtumėte į tėvynę?

1. grįšiu, kai Lietuvoje bus palankesnės gyvenimo sąlygos eiliniam žmogui – 111

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

72 15

2. grįšiu, kai padarysiu karjerą, užsidirbsiu pakankamai pinigų tolesniam gyvenimui – 106

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

56 28

3. negalvoju grįžti (galvoju visam laikui išvažiuoti) – 104

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

35 42

4. grįšiu, jeigu pablogės gyvenimo sąlygos šalyje, kurioje dabar gyvenu – 104

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

25 43

5. grįšiu sulaukęs pensijos – 105

Labai svarbu; svarbu; visiškai sutinku;  
sutinku; atsakiusių proc.

nesvarbu; visai nesvarbu; nesutinku;  
visiškai nesutinku; atsakiusių proc.

23 47

apklausa „Kokia turėtų būti valstybės politika dėl emigracijos procesų“
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Mūsų svarbiausias rūpestis ir atsakomybė: 	
„kad Lietuva neišsivaikščiotų“

seimo narė Laima mogenienĖ

Gimusi Sibiro tremtyje, bendraudama su artimaisiais patyriau, koks stiprus gali būti troškimas grįžti į 
tėvynę. Deja, nūdienos emigrantai nebeturi tokio stipraus noro sugrįžti. Lietuvos piliečiai kartu su kitais 
ES gyventojais naudojasi laisvo asmenų judėjimo privalumais. Deja, lazda turi du galus – pirmaujame pa-
gal emigrantų skaičių; dažnai išvažiuojama net ne savo noru, o nesurandant kitos išeities. Ar tik turėtume 
sudėję rankas laukti, kol gerovės lygis priartės prie ES vidurkio? Asmeniškai manau, kad neturėtume visko 
nurašyti ekonominiams veiksniams. Ekonominiai išvykusiųjų uždarbiauti užsienyje motyvai glaudžiai sie-
jasi su bendru nusivylimu Lietuvos politiniu bei socialiniu gyvenimu.

turime girdėti neekonominius emigrantų priekaištus

Ruošiantis kovo 17 d. konferencijai „Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos ir galimi jų sprendimo 
būdai“ Seimo interneto tinklalapio lankytojai buvo apklausiami, kokia turėtų būti Lietuvos emigracijos 
procesų valdymo politika. Atsakydami į mūsų anketos klausimą „Kas turėtų pasikeisti Lietuvoje, kad Jūs 
negalvotumėte apie emigraciją?“, daugelis žmonių pasirinko ne ekonominį motyvą (geresnis darbas, di-
desnis atlyginimas), o bendrą viešojo gyvenimo, institucijų darbo, socialinės politikos pažangą. Apklausa 
atskleidė, kad šiandieną praktiškai vienodai svarbūs ir asmeninės gerovės, ir nepasitenkinimo socialiniu bei 
politiniu gyvenimu Lietuvoje veiksniai. Šalyje vyrauja kompleksinis nusivylimas.

Interneto lankytojai, tarp kurių, be jokios abejonės, nemaža emigravusiųjų svetur, linkę laikyti emigra-
ciją reikšmingu iššūkiu, kuris ilgainiui gali tapti grėsme Lietuvos gyvavimui. Ypač didelį dėmesį responden-
tai siūlo skirti protų sulaikymo ir protų sugrąžinimo programoms, kurias turėtų skatinti valstybė. Kur kas 
mažiau apklaustųjų sakė, kad emigracijos mažinti neverta, nes tai esą tik globalizacijos ir sienų atvirumo 
lemtas natūralus ilgalaikis reiškinys, naudingas mūsų ekonomikai (mažėja nedarbas, didėja vartojimo lygis 
ir t. t.). Tačiau sprendžiant iš to, kaip mažai dėmesio valstybės institucijos ir politikai skyrė šiai temai iki 
šiol, galima manyti, kad emigracijos reiškinys ilgą laiką buvo traktuojamas būtent kaip laikinas, o gal net ir 
teigiamas reiškinys. Metas apsispręsti, ar tokia padėtis turi tęstis. Mano požiūriu, pasiekėme kritinį tašką, 
kai sąmoninga valstybė negali palikti tokio masto reiškinio savieigai. Nors kai kurie ekspertai (Laisvosios 
rinkos institutas) ragina atsisakyti politinio siekio mažinti emigraciją, manau, klausimas diskutuotinas, 
ypač šalyje, kuri pagal emigracijos mastus pirmauja Europoje. Net jeigu būtų pasirinkta pasyvi strategija, ji 
turi būti plačiai apsvarstyta. Veikimo ar neveikimo strategija turi būti sąmoningai pasirinkta, o vienintelė 
nepriimtina yra stručio politika – nutylėti realias problemas, lyg tai būtų padėję jas spręsti.

Kita svarbi emigracijos pasekmė – atsiradusi požiūrių poliarizacija, kuri skaido mažą tautą į dalis. Tie, 
kurie išvyksta, mano esantys protingesni ir labiau besirūpiną savo šeimos ateitimi. Tie, kurie lieka, laiko 
išvažiuojančiuosius dezertyrais; savo pasilikimą jie motyvuoja patriotizmu. Dabartinė darbo su išeiviais 
politika tik gilina šią prarają, nes šiuo metu su emigracijos problematika tiesiogiai yra susijusi tik valstybės 
parama užsienyje esančioms lietuvių bendruomenėms (koordinuoja Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas). Lietuvoje aiškiai trūksta strateginių sprendimų, kurie abejojančiuosius skatintų neišvykti, o emi-
grantus – grįžti. Šiuo metu didžiausias (bet irgi nepakankamas) dėmesys yra skiriamas darbui su lietuviais, 
apsigyvenusiais ir įsitvirtinusiais užsienyje, siekiant išsaugoti jų tapatybę. Tačiau yra dar dvi emigrantų 
grupės (potencialūs emigrantai ir tie, kurie galėtų grįžti). Mano nuomone, svarbiausios pastangos turėtų 
būti skirtos darbui su pastaraisiais, nes lengviau skatinti neišvykti, negu po to ieškoti būdų sugrąžinti ir 



2006 m. kovo 17 d. konferencija „emigracija iš lietuvos:  
padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“ 

96

2006 m. kovo 17 d. konferencija „emigracija iš lietuvos:  
padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“ 

integruoti į visuomenę. Kaip teigė vienas minėtos apklausos dalyvis „po 5 metų svetima šalis pasidaro sava, 
gimsta vaikai, kurie eina į mokyklą, ir jau pradedi galvoti apie vaikus, jų išsilavinimą“.

Daug kalbame apie Lietuvos įvaizdį pasaulyje, įvaizdžio koncepcijai sukurti net skiriamos didelės biu-
džeto lėšos, tačiau vargu ar galvojama apie lietuvių, gyvenančių užsienyje, informavimą apie permainas 
Lietuvoje. Juk kažkada išvykę iš Lietuvos žmonės dažnai tebegyvena praeities baimėmis, skleidžia senus 
stereotipus ir neturi tikslios informacijos apie tai, kad sąlygos šalyje vis dėlto gerėja.

Be to, mūsų politikos prioritetas (remiantis Airijos pavyzdžiu) turėtų būti rūpinimasis tais išeiviais, ku-
rie jaučiasi blogai, susiduria su įvairiausiais sunkumais ir teisių pažeidimais. Jie turi aiškiai žinoti esantys 
valstybei reikalingi (pvz., tobulintina konsulinė pagalba). Laikas kalbėti, kad mūsų piliečiai, būdami užsie-
nyje, turi teisę į realią valstybės pagalbą, kai jiems ji iš tiesų reikalinga.

Emigracija – objektyvus politikos rezultatų rodiklis

Didžiausias mūsų valstybėje vykstančių reformų netikėtumas yra laikas, per kurį į užsienį išvažiuoja tie, 
kuriems tos reformos turi padėti įsitvirtinti Lietuvoje. Emigracija „nematoma ranka“ turi skatinti valdžią 
sudėlioti prioritetus taip, kad žmonės pasiliktų gyventi tėvynėje net ir suvokdami, kad kitur laikinai gal-
būt yra geriau. Tačiau tas suvokimas turi remtis objektyviais kriterijais, o ne vien BVP augimo tempais. 
Kalbame apie pažangą ekonomikoje, bet nematome, kad stringa pažanga galbūt dar svarbesnėse srityse 
– teisingumo, socialinės ir šeimos politikos, socialinio kapitalo, smulkaus verslo plėtros, IT (informacijos 
technologijų) plėtros, vartotojų teisių apsaugos. Ne veltui Seimo anketos dalyviai, spręsdami, kas atsakin-
gas už dabartinę emigracijos situaciją, mažai atsakomybės priskyrė darbdaviams, nenorintiems kelti atly-
ginimų (nors buvęs ministras pirmininkas būtent juos pavadino atsakingais), tačiau didesnę atsakomybės 
dalį suteikė valstybei, neturinčiai strategijos dėl emigracijos procesų. Politikai pagaliau turi suvokti, kad 
kiekvienas emigravęs Lietuvos žmogus yra tiesioginė nesėkmingos politikos išraiška. Nėra objektyvesnio 
kriterijaus įvertinti šalies raidą ir pažangą, kaip jos piliečių noras ar nenoras joje gyventi. Šiuo požiūriu var-
gu ar galima nesutikti su kito emigranto, dalyvavusio apklausoje, mintimis: „Pirmiausia reikėtų atkreipti 
dėmesį į pagarbą eiliniam žmogui. Iki šiol jos labai trūksta. Viskas, ko reikia – elementari pagarba, o iš 
jos išplauks visi kiti natūralūs veiksniai – socialinė apsauga, pakankami atlyginimai, elito susivokimas, kad 
reikia elgtis kitaip, nei iki šiol. Tik tiek. Tai mūsų šalyje, panašu, kad sunkiai įmanoma. Deja. Ieškodamas 
pagarbos sau, kaip žmogui, vyksiu gyventi kitur. Ten, kur žmonės šypsosi“.

Seimo rezoliucija ir ateities planai

2006 m. kovo 17 d. konferencijos metu buvo aptartos su emigracija susijusios Seimo narių iniciatyvos, 
pilietinių organizacijų bei institucijų atliktų tyrimų rezultatai. Konferencijos dalyviai intensyviai ruošėsi, 
kad renginys duotų praktinės naudos. Elektroniniu būdu buvo svarstoma konferencijos rezoliucija, kurio-
je siūlomi konkretūs politikos tikslai ir uždaviniai peržiūrint Vyriausybės programą, užtikrinant veiksmų 
koordinavimą ir t. t. Galutinis tekstas po aptarimo konferencijoje buvo pateiktas Seimo tinklalapyje ir jo 
pagrindu 17 Seimo narių grupė įregistravo LR Seimo rezoliucijos „Dėl nuoseklios valstybės politikos emi-
gracijos procesams valdyti“ projektą, kuriame pabrėžiama būtinybė suformuoti parlamentinį emigracijos 
politikos kontrolės mechanizmą (žr. toliau), paskelbti emigracijos mažinimą nacionaliniu tikslu, peržiūrėti 
valstybės institucijų funkcijas ir parengti emigracijos mažinimo strategiją.

Dėl užsitęsusios Vyriausybės krizės Seimo darbotvarkė buvo perpildyta ir minėta rezoliucija ilgai ne-
buvo įtraukiama į parlamento plenarinių posėdžių programą. Pagaliau 2006 m. liepos 19 d., paskutinę 
pavasario sesijos dieną, Seimas priėmė mūsų pateiktą rezoliuciją. Dokumentas buvo priimtas be pataisų, 
tačiau išprovokavo aštrią diskusiją. Esu dėkinga oponentams už išsakytas mintis, kad Seimui neverta imtis 
iniciatyvų emigracijai mažinti. Tačiau negaliu su tuo sutikti. Akivaizdu, kad emigracijos nesumažinsime 
vien Seimo rezoliucijomis, tačiau kiekvienas, net paprasčiausias darbas – toks, kaip griovio kasimas – pra-
sideda nuo minties ir nuo plano. Šia rezoliucija pasiūlėme daugiau dėmesio skirti šiai temai nagrinėti Sei-

Baigiamasis seimo narės Laimos mogenienės žodis
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me. Čia privalo rasti idėjos, kurios nubrėš valstybės politikos prioritetus. Nereikia primesti Seimo pareigų 
vykdomajai valdžiai.

Diskutuojant dėl rezoliucijos projekto Seime mane labai nustebino, kad oponentai kritikuoja emigraci-
jos mažinimo siekį kaip abstraktų ir neįgyvendinamą. Tačiau dažnai mūsų politiniame žodyne organiškai 
įsitvirtina daug abstraktesnės sąvokos, pvz., „proveržis“, o jų pagrindu kuriamos programos ir veiksmų 
planai. Esu įsitikinusi, kad emigracijos mažinimo siekis gali tapti viena iš vienijančių idėjų siekiant geresnės 
ateities Lietuvai.

Dėsiu pastangas, kad pradėtas darbas būtų tęsiamas. Formuojant emigracijos politiką, privalu remtis 
adekvačiais laiko poreikiais. Neturime moralinės teisės palikti šį itin aktualų klausimą spręsti ateities kar-
toms. Labai svarbu, kad visuomenėje prasidėjusi diskusija nebūtų perkelta į uždarus institucijų ir „ekspertų“ 
darbo grupių posėdžius. Todėl nuoširdžiai raginu visus dalyvauti interneto tinklalapio, skirto emigracijos 
politikos problematikai – www.politics.lt/emigracija – diskusijose. Ten pat galima susipažinti su konferenci-
jos medžiaga, kuri visa netilpo į šį leidinį.

Baigiamasis seimo narės Laimos mogenienės žodis
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA
DĖL NUOSEKLIOS VALSTYBĖS POLITIKOS EMIGRACIJOS  

PROCESAMS VALDYTI

2006 m. liepos 19 d. 	
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad pastaruoju metu emigracija dažnai visuomenėje laikoma didžiausia nekarine 
grėsme Lietuvai ir kad per pastaruosius 15 metų iš Lietuvos į užsienio šalis nuolat gyventi išvyko apie 10 
procentų Lietuvos gyventojų, taip pat kad emigracijos mastai išskiria mūsų šalį iš kitų naujųjų Europos 
Sąjungos valstybių narių;

siekdamas užtikrinti deramą Seimo vaidmenį formuojant emigracijos mažinimo politiką,

įsipareigoja įkurti Seimo nuolatinę komisiją ar priskirti emigracijos reikalų nagrinėjimą esamiems Sei-
mo padaliniams;

konstatuoja būtinybę nedelsiant sukurti ir pradėti vykdyti nuoseklią, ilgalaikę valstybės politikos strate-
giją emigracijos procesams valdyti ir numatyti tinkamą finansavimą jai įgyvendinti;

siūlo Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ir politinėms partijoms emigracijos mažinimą paskelbti vie-
nu iš pagrindinių nacionalinių tikslų 5–10 metų laikotarpiui; taip pat

siūlo Vyriausybei šias emigracijos mažinimo priemones:

1) tobulinti emigracijos stebėsenos sistemą, skirti daugiau dėmesio neoficialios migracijos vertinimams;

2) parengti emigracijos poveikio šalies socialinei ir ūkio raidai vertinimo sistemą ir susieti šiuos duome-
nis su valstybės ilgalaikės raidos strategija, taip pat kitomis programomis;

3) apsvarstyti atskirų valstybės institucijų, susijusių su emigracijos procesais, funkcijas, užtikrinti, kad 
būtų vykdomos būtinos funkcijos, ir parengti bei pateikti Seimui šių institucijų reorganizavimo planą;

ragina Vyriausybę iki 2006 m. lapkričio mėn. kartu su naujojo biudžeto projektu pateikti Seimui valsty-
bės politikos koncepciją dėl emigracijos procesų valdymo.

SEIMO PIRMININKAS VIKTORAS MUNTIANAS
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Summary in English

Conference “Emigration from Lithuania: situation, problems, possible solutions” took place on 17 March 2006 in 
the Parliament of Lithuania. The main aim of the conference was a broad discussion on Lithuanian migration policy, 
distinguishing current emigration issues. The number of people who have left the country recently was presented at 
the conference by Governmental Department of statistics. The number showed that Lithuania was European “leader” 
in the emigration rates, Netherlands, Latvia, Estonia and Poland being close. Officially more than 334 000 left the 
country during the last 16 years. These numbers were not surprising for the participants because unofficial rates are 
far more dramatic. Lithuanian citizens are voting for better life by foot.

In spite of growing public interest in emigration problems, Lithuania is still lacking academic studies on this phe-
nomenon. Several newest emigration research papers were presented at the conference. Lithuanian academicals, poli-
ticians, NGO activists and other participants of the conference discussed how much the government could be involved 
in regulation of emigration processes in the context of free movement of persons after the EU enlargement. On the 
one hand, free movement of persons is a positive condition for political, economic, social and cultural transformations 
within the society, but on the other hand, the loss of human capital because of emigration of the highly skilled and 
the brain drain can have a negative, long-term impact on the further development of the country. The main question 
whether emigration reduction can be placed on the list of political aims and thus become a fully financed government 
policy is still to be debated. However the need of stronger Parliament involvement in these debates was stressed during 
the conference.

The conference resulted in common resolution on possible policy measures, which can be implemented in the aim 
to diminish the rates of emigration from Lithuania. High poverty rates, low salaries are causing the flow of the highly 
skilled professionals out of the country and the growing need for immigrating labor force, were mentioned as the most 
problematic aspects of emigration in Lithuania. The list of propositions of policy measures begins with development 
of internal mobility, reforms of consular functions, development of emigration statistical analysis, improvement of 
informational campaigns for those who are considering emigration and etc. It is also important to stress that many 
scholars asked to pay attention to social inequality problems, the need of faster reforms of education and health care 
as well as stimulation of foreign investment. The conference materials as well as the Internet discussion on emigration 
can be found on the web-site www.politics.lt/emigration.

In the framework to the conference results 17 parliament members proposed the draft of Parliamentary Resolution 
on Emigration.



Redaktorė SIGUTĖ PAGIRIENĖ
Maketuotojas VIDAS ČERKAUSKAS

2006-09-12. Užs. Nr. 1805
Tiražas 400 egz.

Išleido VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“
Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius
Spausdino UAB „Balt ijos kopija“
Kareivių g. 13b, LT-09109 Vilnius

Emigracija
iš Lietuvos:

padėtis, 
problemos, 
galimi sprendimo būdai

KONFERENCIJOS MEDŽIAGA,  2006



Plačiau apie konferenciją

www.politics.lt/emigracija


