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SANTRAUKA
Studijos metu tirtas visuomenės požiūris į migracijos procesus ir jo kaitą COVID-19 kontekste (apklausta 13
LR piliečių, gyvenančių Lietuvoje, 11 LR piliečių, gyvenančių užsienyje (emigrantų) ir 15 migracijos ekspertų.
Tyrimų metodologija pateikiama Priede.
LR piliečių, gyvenančių Lietuvoje, tyrimo tikslas – išsiaiškinti jų požiūrį į migracijos procesus (emigraciją,
grįžtamąją migraciją, imigraciją) bei ar / kaip COVID-19 pakeitė jų požiūrį į emigraciją, grįžtančius lietuvius ir į
Lietuvą atvykstančius užsieniečius.
Rezultatai rodo, kad „emigrantą“ Lietuvos gyventojai dažniausiai sieja su geresnio gyvenimo ar laimės
ieškotoju. Rečiau kyla neigiamos asociacijos – „palikęs / iškeitęs tėvynę“, „išdavikas“, „nemylintis tėvynės“.
Emigracijos reiškinys vertinamas kaip natūralus ir neišvengiamas procesas, vykstantis kasdien visame
pasaulyje. Pagrindinėmis lietuvių emigravimo priežastimis laikomos ekonominės priežastys ir laimės
paieškos. Emigracijos privalumais Lietuvai įvardijamas emigrantų prisidėjimas prie šalies biudžeto (pinigų
siuntimas artimiesiems, atostogų leidimas Lietuvoje), kitų kultūrų pažinimas, užsienyje sukauptų žinių
bagažo atsivežimas atgal į Lietuvą. Kita vertus, nerimaujama, kad dėl emigracijos šalyje vyksta protų
nutekėjimas, mažėja darbo jėga, dėl kurios į šalį atvyksta imigrantai iš trečiųjų šalių ir mažina atlyginimų
kartelę Lietuvoje.
Vertinant lietuvių imigrantų integraciją svečioje šalyje, manoma, kad jos sėkmingumas priklauso nuo lietuvio
noro ir pastangų integruotis. Vietinių požiūris į atvykstančius lietuvius imigrantus dažniausiai priklauso nuo
turėtos ankstesnės patirties bendraujant su lietuviais imigrantais. Lietuvių emigrantų pamėgtose šalyse į
lietuvius neretai žvelgiama kaip į asocialius, neišsilavinusius, dirbančius žemos kvalifikacijos darbus
atvykėlius. Palankiau į lietuvius žvelgiama mažiau populiaresnėse emigrantų šalyse. Lietuvoje nuomonė apie
emigrantus taip pat neigiama, tačiau turi kiek kitokį atspalvį – manoma, kad į juos žiūrima pavydžiai,
emigrantai laikomi išdavikais ir save pernelyg išaukštinančiais.
Vertinant dabartinės COVID-19 situacijos pasaulyje įtaką migracijos procesams, manoma, kad COVID-19 iš
esmės sustabdė žmonių judėjimą po pasaulį. Didelę įtaką sumažėjusiems emigracijos srautams turi ne tik
COVID-19 situacijos sukelti suvaržymai, bet ir poreikis jausti didesnį finansinį ir psichologinį saugumo
jausmą (geriausiai jaučiamasi gimtojoje šalyje) bei prieinamos reikalingos medicininės paslaugos tėvynėje.
Teigiama COVID-19 pasekme įžvelgiama didesnis sugrįžusiųjų į Lietuvą ir mažesnis išvykstančiųjų iš Lietuvos
emigrantų skaičius. Kita vertus, baiminamasi, kad pasibaigus COVID-19 krizei, Lietuvoje liks gyventi iš
užsienio grįžę Lietuvos piliečiai, nesuinteresuoti ieškotis darbo ir tenorintys būti remiami valstybės.
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Iš užsienio grįžusio lietuvio emigranto asociacijos dažniausiai yra neigiamos („gyveno iš pašalpų“,
„užsiiminėjo nusikalstama veikla“) arba jį nuvertinančios („neprigijo“, „nepasiteisino turėti lūkesčiai“).
Grįžtamosios migracijos reiškinys vertinamas nevienareikšmiškai. Viena vertus, matomi tokie pagrindiniai
privalumai, kaip darbo jėgos pasiūlos didėjimas, ekonomikos augimas, BVP didinimas, Lietuvai naudingos
užsienio patirties ir naujų idėjų į Lietuvą atvežimas. Kita vertus, įžvelgiamos grįžtamosios migracijos galimos
rizikos, jog grįžusieji piktybiškai naudosis valstybės teikiamomis socialinėmis garantijomis, dės per mažai
pastangų ieškant darbo vietos ar bus pavojingi vietiniams. Pagrindinėmis lietuvių emigrantų grįžimo į Lietuvą
priežastimis laikomas darbo praradimas ir nepatenkinti lūkesčiai.
Vienareikšmiškai sutinkama, kad šalis turėtų imtis konkrečių veiksmų skatindama išvykusių lietuvių
emigrantų grįžimą į Lietuvą. Pagrindinėmis grįžimo skatinimo priemonėmis įvardijama Lietuvoje
gyvenančių piliečių gyvenimo kokybės gerinimas, socialinių garantijų užtikrinimas bei pasirūpinimas
atvykusiųjų šeimų reintegracija. Būtent grįžusiųjų reintegracija daugumos Lietuvos piliečių yra vertinama
neigiamai. Silpniausios sritys, ties kurioms šaliai reikėtų pasitempti – pagalbos suteikimas grįžusiems
vaikams reintegruojantis darželiuose, mokyklose bei pagalba grįžusiems suaugusiems susirandant darbą,
keliant / keičiant kvalifikaciją.
Vertinant susiklosčiusios dabartinės COVID-19 situacijos įtaką lietuvių grįžtamosios migracijos į Lietuvą
procesams, vienareikšmiškai manoma, kad COVID-19 pagreitino kada nors svarsčiusių grįžti į Lietuvą, grįžimą
į tėvynę. Pagrindinėmis grįžimo priežastimis laikoma darbo netekimas užsienyje, nežinomybės ir nesaugumo
jausmas svečioje šalyje.
Išgirdus terminą „imigrantas“, dažniausiai jis spontaniškai siejamas su atvykusia pigia ir laikina darbo jėga.
Imigracijos reiškinį labiau linkstama vertinti neigiamai, nei teigiamai. Pagrindinės neigiamo vertinimo
priežastys susijusios su nelegaliu imigrantų įdarbinimu, mokesčių nemokėjimu, vietinių algų kartelės
sumažinimu. Imigracijos reiškinys teigiamai vertinamas tik tuo atveju, jei į šalį atvyksta kvalifikuoti
specialistai, kurių Lietuvai trūksta ir kurie sutinka šalyje legaliai dirbti ir mokėti visus mokesčius. Vis dėlto,
viena pagrindinių imigrantų atvykimo į Lietuvą priežasčių, Lietuvos piliečių nuomone, yra noras apskritai
patekti į ES šalį, Lietuva tėra tarpinė stotelė prieš išvykstant į ekonomiškai stipresnę ir stabilesnę ES šalį.
Vertinant imigrantų integraciją Lietuvoje, pastebima, kad greičiau ir sklandžiau integruojasi imigrantai,
atvykę iš Lietuvai kultūriškai artimų šalių (rusų kalbos mokėjimas, artima / pažįstama kultūra). Idėja dėl
imigrantų integracijos gerinimo dar mažiau palaikoma, nei kad idėja dėl grįžusių lietuvių integracijos
gerinimo. Vyrauja nuomonė, jog pirmiausia reikia pasirūpinti lietuviais, o tik likusias pastangas ir lėšas skirti
kitataučiams atvykusiems iš užsienio.
© SPINTER tyrimai, 2020

4

Vertinant susiklosčiusios dabartinės COVID-19 situacijos įtaką imigracijos į Lietuvą procesams, dauguma
tyrimo dalyvių teigia, kad dėl COVID-19 imigracija į Lietuvą šiuo metu yra sustojusi tiek dėl judėjimo
suvaržymų, tiek dėl apskritai esančios nežinomybės ir nestabilumo visame pasaulyje
LR piliečių, gyvenančių užsienyje (emigrantų), tyrimo tikslas – išsiaiškinti emigracijos patirtį, požiūrį į
grįžtamąją migraciją bei ar / kaip COVID-19 pakeitė jų nuostatas dėl grįžimo į Lietuvą.
Rezultatai rodo, kad „emigrantą“ Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje, dažniausiai sieja su užsienyje
gyvenančiu asmeniu.
Bendrai emigracijos reiškinys labiau vertinamas teigiamai, tačiau apie emigraciją atsiliepiama ne vien kaip
apie galimybę „daugiau užsidirbti ir geriau gyventi“, bet kartu kaip apie galimybę labiau pamilti savo šalį,
pradėti ją kitaip vertinti, iš naujo peržvelgti savo turimas vertybes, kartu suvokiant, kad ir „išsvajotas
gyvenimas užsienyje“ turi tam tikrų trūkumų.
Sprendimo emigruoti priežasčių dažniausiai būta ekonominių. Kitos emigravimo priežastys – noras studijuoti
užsienyje, karjeros siekimas, noras patirti kažką naujo, pažinti kitą kultūrą. Dauguma turėtų lūkesčių
gyvenant emigracijoje pasiteisino – įgyta didesnė finansinė laisvė, patobulėta profesinėje srityje, įgauta daug
gyvenimiškos patirties, susipažinta su kitomis kultūromis.
Daugumai tyrime dalyvavusių emigrantų atvykus į užsienio šalį teko patiems savo jėgomis įsikurti, stengtis
kuo greičiau integruotis. Dar dabar jaučiamas didelis emigrantų nusivylimas tautiečiais gyvenančiais
užsienyje, kurie neretai išgirdę pagalbos prašymą, nusisukdavo, o kai kurių netgi tekdavo saugotis.
Daugumos emigrantų nuomone, sėkmingai integracijai užsienyje labiau naudinga kurti ryšius su šalies
vietiniais – galimybė greičiau išmokti užsienio kalbą, greičiau perprasti naują kultūrą.
Vertinant savo savijautą, būnant emigrantu, pastebima, kad dalis tyrimo dalyvių neidentifikuoja savęs kaip
emigranto, nors užsienyje gyvena daugelį metų – labiau linkę save sieti su turimomis lietuviškomis šaknimis
(bent tokiu būdu išsaugojant savo lietuvio identitetą) ir save suvokia kaip lietuvį, kuris tiesiog gyvena
užsienyje.
Manoma, kad priimančios šalies vietinių požiūris į atvykstančius lietuvius imigrantus yra pozityvesnis, nei
Lietuvoje likusių lietuvių požiūris į lietuvį emigrantą. Vis dėlto, užsieniečių požiūris į atvykusį lietuvį labai
priklauso nuo turimos patirties su lietuviais imigrantais – kuo šalis populiaresnė tarp lietuvių imigrantų, tuo
didesnė rizika, kad apie lietuvį imigrantą bus susidaryta išankstinė neigiama nuomonė.
Grįžtamoji migracija emigrantų vertinama vienareikšmiškai teigiamai. Pagrindiniai grįžtamosios migracijos
privalumai: į gimtinę atsivežama užsienyje sukaupta darbinė patirtis, žinios, verslo idėjos; gerinama
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ekonominė

situacija

Lietuvoje;

atsivežama

kultūrinė

patirtis,

vakarietiškas

požiūris,

didesnis

tolerantiškumas; didėja gyventojų skaičius.
Pagrindinėmis lietuvių migrantų grįžimo į Lietuvą priežastimis laikomas artimųjų, draugų, tėvynės ilgesys,
senstantys tėvai, kuriais reikia pasirūpinti bei noras, kad vaikai augtų Lietuvoje.
Emigrantai vieningai sutaria, kad Lietuva turėtų skatinti Lietuvos piliečių grįžimą atgal į Lietuvą. Daugumos
nuomone, grįžimo skatinimo priemonės turi būti susijusios su pagalba grįžusiajam reintegruotis: pagalba
ieškant darbo, vaikų integracijos darželiuose / mokyklose užtikrinimas, pagalba grįžusiųjų antrosioms
pusėms, kurie nėra lietuviai (kalbos kursai, pagalba tvarkantis dokumentus, leidimus gyventi šalyje).
Vertinant susiklosčiusios dabartinės COVID-19 situacijos įtaką lietuvių grįžtamosios migracijos į Lietuvą
procesams, vienareikšmiškai teigiama, kad dėl kilusios pandemijos labai daug užsienyje gyvenančių lietuvių
neteko darbo ir buvo priversti grįžti į Lietuvą. Pastebėta, kad COVID-19 situacija pastūmėjo greičiau grįžti
migrantus, kurie jau kurį laiką svarstė apie grįžimą ir buvo nusprendę tai padaryti netolimoje ateityje. Tai
kartu įvardijama kaip teigiama COVID-19 pasekmė. Kita vertus, įžvelgiama rizika, kad Lietuvoje padidės
nusikalstamumas, nes į Lietuvą grįžo didelė dalis bedarbių, vykdžiusių nusikalstamą veiklą.
Migracijos ekspertų tyrimo tikslas – išsiaiškinti požiūrį į migracijos procesus, šalyje vykdomą migracijos
politiką bei migracijos procesų kaitą COVID-19 kontekste.
Emigracijos reiškinį ekspertai labiau linkę vertinti neigiamai, nei teigiamai. Teigiamai vertinama tik tuo
atveju, jei emigruojama iš šalies laikinai (įgaunama patirtis, kuri atvežama į Lietuvą grįžus). Pagrindiniais
emigracijos trūkumais įvardijamas demografinis nuosmukis, protų nutekėjimas ir mažėjanti darbo jėga
Lietuvoje.
Pagrindinėmis grįžimo į Lietuvą priežastimis yra laikoma gerėjanti ekonominė situacija Lietuvoje ir Jungtinės
Karalystės išstojimas iš ES („Brexit“).
Dauguma tyrime dalyvavusių ekspertų teigia, kad Lietuva neturi bendros, vieningos emigrantų susigrąžinimo
strategijos, tėra tik bendros gairės, apibūdinančios emigrantų susigrąžinimo strategiją, kurių, ekspertų
nuomone, realybėje nepakanka. Būtina vieninga emigrantų susigrąžinimo strategija, teikiant pirmenybę
susigrąžinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus / specialistus bei verslininkus, kurie vystytų verslą
Lietuvoje.
Teigiama, kad pirmiausiai valstybei reikėtų orientuotis į gyvenančių Lietuvoje piliečių išlaikymą, ir tik po to į
grįžtamosios migracijos skatinimą. Siekiant emigrantus susigrąžinti atgal į Lietuvą, išskiriamos trys
pagrindinės grįžimo skatinimo priemonės: (1) tinkamas norinčių grįžti į Lietuvą informavimas, (2) grįžtamąją
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migraciją skatinančių platformų, iniciatyvų finansinis išlaikymas / finansinių paskatų taikymas grįžtantiems,
(3) vaikų integracijos užtikrinimas.
Dauguma tyrime dalyvavusių ekspertų teigia, kad COVID-19 situacija suaktyvino grįžtamosios migracijos
procesus. Pagrindinė grįžimo priežastis COVID-19 kontekste yra Lietuvoje prieinamos kokybiškos sveikatos
priežiūros paslaugos.
Norint skatinti grįžtamąją migraciją, ekspertų nuomone, būtinas centrinės valdžios ir savivaldos
bendradarbiavimas. Vyriausybė privalo sudaryti ilgalaikes strategijas ir žingsnius, pasirūpinti finansavimo
skyrimu ir sveikatos apsauga, o savivalda turi spręsti praktinius klausimus, įgyvendindama vyriausybės
nurodytus žingsnius – paskatinti migrantą grįžti, jį susigrąžinti ir padėti jam integruotis į darbo rinką.
Siekiant palengvinti grįžtančių lietuvių reintegraciją šalyje, ekspertai rekomenduoja didelį dėmesį sutelkti
ties darbo paieškų palengvinimu (užtikrinti galimybę įsidarbinti, teikti kokybiškas konsultacijas ieškantiems
darbo, diegti priemones, leidžiančias nuotoliniu būdu įsidarbinti Lietuvos įmonėje dar būnant užsienyje),
atvykusios šeimos narių socialine reintegracija, emocinės paramos teikimu, bei būsto įsigijimo klausimų
sprendimu.
Dauguma tyrime dalyvavusių ekspertų laikosi nuomonės, kad Lietuva turėtų skatinti kitų šalių gyventojų
imigraciją į šalį. Lietuvai šiuo metu būtina skatinti „kokybišką“ imigraciją, t.y. kviesti tik trūkstamų profesijų
žmones, kurie užpildytų laisvas darbo vietas, būtų kvalifikuoti ir nekeltų grėsmės saugumui.
Vertinant Lietuvoje esančios imigracijos politikos kryptingumą, daugumos ekspertų teigimu, Lietuvoje nėra
kryptingos imigracijos politikos arba jos kryptis netinkama, nes neatitinka realių poreikių. Imigrantų
integracijos metu dažniausiai susiduriama su darželių, mokyklų, galinčių / pasirengusių priimti užsieniečius
vaikus trūkumu; nepakankamu lietuvių kalbos kursų prieinamumu; gyvenamosios vietos deklaravimo
keblumais; valstybinėmis įstaigomis, kuriose personalas nekalba anglų kalba; antrosios pusės (užsieniečio)
integracijos sunkumais.
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II. LR PILIEČIŲ, GYVENANČIŲ LIETUVOJE, TYRIMO REZULTATAI
2.1 EMIGRACIJA
ASOCIACIJOS
Išgirdus terminą „emigrantas“ dažniausiai kylančios mintys / asociacijos yra pozityvios arba bent jau
neutralios (Pav. 2.1.1). Dažniausiai emigrantas suvokiamas kaip ieškantis laimės ar geresnio gyvenimo
svetur, neretai tai daryti yra priverstas susiklosčiusių jam nepalankių gyvenimo aplinkybių (finansinio
nepritekliaus, nesėkmingų darbo paieškų). Mažesnė tyrimo dalyvių dalis linkusi emigrantą sieti su tokiomis
neigiamomis asociacijomis kaip „palikęs / iškeitęs tėvynę“, „išdavikas“, „nemylintis tėvynės“. Tėvynės
„išdavystė“, nemeilė tėvynei dažniausiai įžvelgiama tame, kad emigrantai pasirenka užsienyje dirbti sunkius
darbus, užuot taip pat sunkiai dirbę gimtojoje šalyje ir galbūt tiek pat ar bent panašiai uždirbę („nieko
Lietuvoje neveikė, tik varė, kaip čia blogai, o išvažiavęs dirba ne patį geriausią darbą, nors tą patį darbą čia
dirbdamas taip pat būtų gyvenęs kaip užsienyje, bet iš principo gi Lietuvoje nedirbsi už mažiau nei XXXX eurų,
nors svetur tai gali už tiek dirbti“). Pavieniai tyrimo dalyviai įsitikinę, kad apskritai išvažiuoti svetur, kur yra
geresnės gyvenimo sąlygos, geriau užtikrinamos socialinės garantijos, nereikia turėti daug drąsos. Daug
daugiau drąsos ir pastangų reikia liekantiems Lietuvoje ir besistengiantiems susikurti gyvenimo pagrindą
gimtoje šalyje.
Tėvynės nemylintis žmogus

Tas, kurio tėvynei nereikėjo

Palikęs / iškeitęs tėvynę

Geresnio gyvenimo ieškotojas
Išvykęs iš savo gimtosios šalies

Laimės ieškotojas

Išdavikas

Viskuo nusivylęs gimtoje šalyje
Tas, kuriam tėvynė nemokėjo pašalpos

Platesnių galimybių ieškotojas

Draugas

Pav. 2.1.1 Termino „emigrantas“ asociacijos
EMIGRACIJOS REIŠKINIO VERTINIMAS
Apskritai, migracijos reiškinys vertinamas kaip natūralus ir neišvengiamas procesas, vykstantis
kasdien visame pasaulyje. Kita vertus, emigracijos reiškinys Lietuvos atžvilgiu vertinamas nevienareikšmiškai.
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Emigracijos privalumai Lietuvai:
▪

Prisidedama prie šalies biudžeto / ekonomikos gerinimo: (1) siunčiami pinigai artimiesiems, likusiems
gyventi Lietuvoje; (2) atostogos leidžiamos Lietuvoje, o jų metu kartu leidžiami ir užsienyje uždirbti
pinigai.

▪

Galimybė pažinti kitas kultūras: (1) išvykstantys užsienyje susipažįsta su kitomis kultūromis ir
„atveža“ atgal į Lietuvą naują, lankstesnį (teigiamą) požiūrį į kitatautį, kitą kultūrą; (2) išvykstantys
vietiniai iš Lietuvos užleidžia vietą kitų kultūrų atstovams Lietuvoje, kurių dėka šalis susipažįsta su
naujomis kultūromis, tampa lankstesnė ir draugiškesnė jų atžvilgiu („kuo didesnis kultūrų maišymasis,
tuo geriau <...> nereikia būti užsidarius savo kultūriniame burbule, tiek daug neatrastų gerų dalykų
egzistuoja, apie kuriuos nieko nesužinosim, jeigu neemigruosim bent trumpam arba neįsileisime
imigrantų“).

▪

Emigravę lietuviai užsienyje prikaupia didelį žinių bagažą, kurį vėliau atsiveža atgal į Lietuvą.

▪

Dėka vykstančios emigracijos, iš Lietuvos išvyksta LR įstatymams nusižengę, nerandantys /
neieškantys darbo, tačiau siekiantys gyventi iš valstybės teikiamos socialinės paramos, piliečiai
(„išvažiavo „žemiausio lygio žmonės“ ir Lietuva tik apsivalė“, „mažiau bus išlaikytinių, pašalpinių“).

Emigracijos trūkumai Lietuvai:
▪

Vyksta protų nutekėjimas. Šalį palieka aukštos kvalifikacijos specialistai, jauni, perspektyvūs piliečiai
(išvažiuoja kvalifikuoti darbuotojai, jaunimas, visuomenė paliekama senti).

▪

Mažėja darbo jėga, kurią pakeičia iš trečiųjų šalių atvykstantys imigrantai, dirbantys už mažesnį
atlyginimą, nei kad dirbtų lietuviai, ir tokiu būdu nuleisdami atlyginimų kartelę Lietuvoje (išvykusius
aukštos kvalifikacijos specialistus pakeičia tamsūs imigrantai iš Rytų, mažinantys atlyginimus“, lietuvių
vietą šalyje užima vergai iš Rytų).

▪

Kenčia šalies ekonomika – prarandama didelė mokesčių dalis.

▪

Demografinis nuosmukis (išvažiuoja be proto daug žmonių, liksime pensininkų šalimi).

Kalbant apie emigracijos privalumus ir trūkumus emigrantą priimančiai šaliai, kiek daugiau įžvelgiama
trūkumų, nei privalumų.
Emigracijos privalumai emigrantą priimančiai šaliai:
▪

Į šalį atvyksta papildoma (dažnai pigesnė) darbo jėga, užimamos tuščios darbo vietos.

▪

Į šalį atvyksta išsilavinę, kvalifikuoti specialistai, į kuriuos nereikia investuoti ir kurie mokės šaliai
mokesčius (jei legaliai dirba, tai moka mokesčius į tos šalies biudžetą, keliamas BVP, neretai atvyksta ir
kvalifikuoti specialistai)
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Emigracijos trūkumai emigrantą priimančiai šaliai:
▪

Dažnai atvyksta neišsilavinę, nekvalifikuoti užsienio piliečiai, suinteresuoti gauti šalies teikiamas
socialines garantijas (įskaitant pašalpas), o ne legaliai dirbti ir mokėti mokesčius šaliai (dažniausiai ta
darbo jėga nenori dirbti ir tik prašo pašalpos / atvažiuoja daug pašalpinių, ypač jeigu šalies sistema
labai draugiška ir dalina pašalpas ne piliečiams, o atvykėliams / jei asmuo negauna oficialių pajamų
pragyvenimui, pradeda vagiliauti ar kitaip nusikalsti, asocialiai elgtis).

▪

Atvyksta įstatymams nusižengę, teistumą turintys žmonės (priimant emigrantus būtinas "background
check", kad neįsileist žmonių su teistumu).

▪

Atvykę emigrantai didina konkurenciją darbo rinkoje vietiniams gyventojams.

EMIGRAVIMO PRIEŽASTYS
Pagrindinėmis lietuvių emigravimo priežastimis laikomos ekonominės priežastys – finansinės laisvės
paieškos, t.y. noras greitesniu būdu gauti didesnį atlyginimą, galėti patenkinti savo poreikius, savęs
nevaržant (Pav. 2.1.2). Kita gana dažna priežastis – laimės paieškos, į kurias įeina tiek geresnių gyvenimo
sąlygų paieškos, tiek apskritai naujų, teigiamų gyvenimiškų patirčių, nuotykių paieškos. Kitos įvardijamos
priežastys – geresnio išsilavinimo siekimas, siekis susipažinti su kitos šalies kultūra, gyventi kitokio klimato
šalyje, emigravimas dėl meilės ar dėl prastos emocinės savijautos gimtojoje šalyje, kurioje jaučiamasi
neįvertintu ir nereikalingu („manau, kad už ekonomines priežastis svarbiau yra tai, kad jauties savo šaliai
nereikalingas“).

Prasta
emocinė
savijauta
gimtojoje
šalyje

Ekonominės
priežastys
Laimės
paieškos
Meilės
emigrantas

Kita šalies
kultūra
Kitas
klimatas
Geresnio
išsilavinimo
siekimas

Pav. 2.1.2 Suvokiamos emigravimo priežastys
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POŽIŪRIS Į EMIGRANTUS / JŲ INTEGRACIJA
Požiūris į atvykstančius lietuvius imigrantus svečioje šalyje dažniausiai priklauso nuo turėtos
ankstesnės patirties bendraujant su lietuviais imigrantais. Su neigiamu požiūriu į lietuvius imigrantus,
manoma, kad dažniausiai susiduriama šalyse, kuriose nuo seno apstu lietuvių imigrantų (pvz. Airija, Jungtinė
Karalystė) („teko girdėti, kad šalių, kuriose yra nemažai lietuvių, vietiniai gyventojai neretai atsiliepia
neigiamai <...> jiems yra tekę susidurti su mažiau išsilavinusiais žmonėmis, atvykusiais dirbti fizinio darbo iš
Lietuvos ar Lenkijos, todėl pradeda taikyti tą stereotipą visiems. Tuo tarpu mažiau lietuvių pamėgtų šalių
gyventojai paprastai neturi išankstinio nusistatymo arba išvis nežino, kur ta Lietuva randasi“). Tyrimo dalyvių
nuomone, šiose lietuvių emigrantų pamėgtose šalyse į atvykusius lietuvius neretai žvelgiama kaip į
asocialius, neišsilavinusius, dirbančius žemos kvalifikacijos darbus atvykėlius („žiūrima kaip į žemesnio lygio
žmogų“, „antrarūšė darbo jėga“, „atmestinai ir pigiai dirba darbą“) ar net kaip į „banditus“, atvykstančius
reketuoti savo pačių tautiečių („vieni lietuviai važiuoja dirbti, o kiti - atimti, patys kaip tarpininkai įdarbina ir
ima mokesčius“).
Kalbant apie lietuvių emigrantų integraciją svečiojoje šalyje, yra išskiriami du integracijos aspektai.
(1) Lietuviai, išvykstantys į užsienį tik užsidirbti, manoma, kad integruojasi tik į darbo rinką ir kiek yra
reikalinga – išmoksta kalbą („labai dažnai ta integracija būna tik labai minimali, tiek, kiek tai reikalinga dėl
darbo“). (2) Kita vertus, lietuviai, siekiantys ne vien užsidirbti, bet ir įleisti šaknis svečioje šalyje, rodo didesnį
suinteresuotumą integruotis tiek į darbo rinką, tiek į naują kultūrą bei mokinasi užsienio kalbos. Neretai,
tokie asmenys integruojasi gan sėkmingai. Tikima, kad iš esmės lietuviai yra adaptyvi tauta, gebanti
prisitaikyti prie sunkesnių gyvenimo sąlygų ar situacijų, bei yra imlūs užsienio kalboms. Manoma, kad
integracijos sėkmei įtaką daro ir svečios šalies „kultūrinis“ ir „geografinis“ atstumas nuo Lietuvos – kuo šalis
tiek geografiškai, tiek kultūriškai tolimesnė nuo Lietuvos, tuo labiau emigrantas yra priverstas stengtis
integruotis į ją („manau kuo artimesnė šalis, tuo mažiau stengiamasi pasiruošti integruotis į tą šalį, nes
visada yra lengva ir paprasta sugrįžti, pvz. iš UK. Bet jeigu imam pavyzdį emigruojančių į USA, ten žmonės
turi turėti atitinkamą pinigų sumą, kad bent jau įvažiuotų, bet ko šalis irgi nepriima - arba esi talentingas,
arba laimi loteriją, taip lengvai nebesugrįši, o sugrįžęs - negali likti ilgam nepraradęs statuso).
Lietuvoje nuomonė apie emigrantus, tyrimo dalyvių vertinimu, vyrauja taip pat neigiama, tačiau turi
kiek kitokį atspalvį. Lietuvoje, manoma, į emigrantus dažniausiai žvelgiama pavydžiai, emigrantai laikomi
šalies išdavikais ir save per daug ir nepelnytai išaukštinančiais („laiko save išskirtiniais, nes atseit išvažiavę
sunkiai dirbo”, „daugiau pašaipi nuomonė, nes vaidina ponus atvažiavę ir uždirbtus pinigus švaisto, gal net
paskutinius, norint pasirodyti, kokie jie „krūti””). Teigimai apie emigrantus, manoma, dažniau linkę galvoti
tie, kuriems patiems yra tekę ragauti emigranto duonos.
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Kalbant apie tyrimo dalyvių nuostatas emigruoti ateityje (pasibaigus COVID-19 sukeltiems
apribojimams), beveik visi tyrimo dalyviai neketina to daryti, argumentuodami, jog ir Lietuvoje tiek pat
stengiantis, kiek užsienyje, galima dirbti ir oriai uždirbti („niekur nemokamos duonos nėra“). Vienintelis
tyrimo dalyvis norėtų ateityje emigruoti į Jungtines Amerikos Valstijas dėl ten esančios gamtos, išvystytos
infrastruktūros, žodžio laisvės ir sąžiningai vertinamo sunkaus darbo („gamta, puikiai išplėtota infrastruktūra
(žinoma, deja negalioja viešajam transportui), stiprus demokratijos jausmas, žodžio laisvė, įstatymai
neleidžiantys neatsižvelgti į neįgalius žmones (absoliučiai visi šaligatviai ir pastatai negali būti statomi, jeigu
nebus galimybės pravažiuoti su vėžimėliu). Ir žinoma - sąžiningai vertinamas sunkus darbas - atitinkamas ir
užmokestis“).
COVID-19 ĮTAKA
Vertinant dabartinės COVID-19 situacijos pasaulyje įtaką emigracijos iš Lietuvos procesams,
manoma, kad iš esmės COVID-19 apskritai sustabdė žmonių cirkuliaciją po pasaulį, o tame tarpe ir
emigraciją iš Lietuvos. To priežastys yra kelios: (1) poreikis jausti didesnį tiek finansinį, tiek psichologinį
saugumo jausmą pasaulinės krizės ir nežinomybės dėl savo ateities akivaizdoje, o saugiausiai jaučiamasi
gimtojoje šalyje („kai žmogus bijo, bėga namo“; „vis tiek dauguma turime čia kažkokią šeimą ar giminaičių,
draugų, kurie esant prastai situacijai padėtų atsistoti ant kojų, o svetimoje šalyje esant krizei tą padaryti
tikrai sunkiau“); (2) reikalingų medicininių paslaugų prieinamumo užtikrinimas gimtojoje šalyje („pandemija
parodė, kad net išsivysčiusios šalys per mažai savo laiku kreipė dėmesio į medicininių paslaugų kokybę ir
prieinamumą, o užsienyje ne visiems jos net prieinamos“).
Apskritai šiuo metu emigruoti iš Lietuvos, tyrimo dalyvių nuomone, būtų rizikinga, kadangi
egzistuoja didelė nežinomybė dėl šalių sienų kontrolės (jų uždarymo), galimų darbo rinkos pokyčių.
Baiminamasi, kad svečioje šalyje nebūtų suteiktos reikalingos socialinės garantijos netekus darbo ar susirgus
(„yra didžiulė rizika, kad prasidėjus rimtai COVID-19 bangai galima netekti darbo. Taip pat esant imigrantu,
tikėtina, kad negalios arba tik dalinai galios socialinės garantijos, taip pat bet kada gali būti uždaromos
sienos“). Nepaisant COVID-19 situacijos sukeltų judėjimo suvaržymų, tyrimo dalyviai tame įžvelgia tam tikrų
naudų: (1) didesnis sugrįžusiųjų į Lietuvą emigrantų skaičius ir (2) mažesnis išvykstančių emigrantų skaičius –
t.y. didesnis Lietuvoje pasiliekančių ir galbūt bandančių kurti ateitį gimtojoje šalyje skaičius. Vienintelė
įžvelgiama rizika ir baimė, kad net pasibaigus COVID-19 krizei, Lietuvoje liks gyventi iš užsienio grįžę Lietuvos
piliečiai, suinteresuoti naudotis valstybės teikiama socialine parama („bijau, kad po viso šito „Covido“, liks
visi tie grįžę į Lietuvą pašalpiniai“).
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2.2 GRĮŽTAMOJI MIGRACIJA
ASOCIACIJOS
Pagalvojus apie iš užsienio grįžusį lietuvį emigrantą, dažniausiai kylančios asociacijos yra neigiamos
arba nuvertinančios grįžusįjį (Pav. 2.2.1). Neretai manoma, kad grįžusiojo emigranto turėti lūkesčiai liko
užsienyje nepateisinti. Dalis tyrimo dalyvių susidūrę su grįžusiu emigrantu, mano, kad grįžęs tautietis svetur
„neprigijo“, nesugebėjo integruotis, „gyveno iš pašalpų“ arba užsiiminėjo nusikalstama veikla ir dėl to buvo
priverstas grįžti. Pavieniai tyrimo dalyviai linkę grįžusį emigrantą sieti su turinčiu užsienyje sukaupto
kapitalo, turinčiu idėjų ir noro kurti nuosavą verslą gimtojoje šalyje bei apskritai linkę jausti jam pagarbą dėl
to, kad jis pasiryžo grįžti.
Grįžtantis su kapitalu

Svetur „neprigijęs“

Arogancija, laikymas
savęs aukščiau kitų

Gyvenantis iš nusikalstamos veiklos

Dirbantis nekvalifikuotą darbą

Nepateisinti lūkesčiai svetur
Svetur užsidirbęs ir grįžtantis
gimtinėje pradėti nuosavą verslą

Pagarba

Gyvenantis iš pašalpų
Svetur „prisidirbęs“

Pav. 2.2.1 Iš emigracijos grįžusio lietuvio asociacijos
GRĮŽTAMOSIOS MIGRACIJOS REIŠKINIO VERTINIMAS
Grįžtamosios migracijos reiškinys vertinamas nevienareikšmiškai. Viena vertus, matomi tokie
privalumai, kaip darbo jėgos pasiūlos didėjimas, ekonomikos augimas, BVP didinimas, Lietuvai naudingos
užsienio patirties ir naujų idėjų į Lietuvą atvežimas bei apskritai išsilavinusių, norinčių dirbti ir kurti gyvenimą
Lietuvoje piliečių grįžimas. Kita vertus, įžvelgiami grįžtamosios migracijos trūkumai / galimos rizikos, jog
grįžusieji piktybiškai naudosis valstybės teikiamomis socialinėmis garantijomis, prašys socialinės pašalpos,
dės per mažai pastangų, ieškant darbo vietos, turės prastą reputaciją ir bus pavojingi vietiniams bei apskritai
grįš su pasikeitusia savimone („dažnai žmonės grįžta sugadinti vakarų gyvenimo, „pasikėlę“,
„sunkiai“ dirbę“).

EMIGRANTŲ GRĮŽIMO Į LIETUVĄ PRIEŽASTYS
Pagrindinėmis lietuvių emigrantų grįžimo į Lietuvą priežastimis laikomos darbo praradimo ir
nepatenkintų lūkesčių priežastys (Pav. 2.2.2). Darbo praradimas šiuo metu ypač siejamas su susiklosčiusia
dabartine COVID-19 situacija, dėl kurios dažnas neteko darbo bei patiria sunkumų ieškodamas naujos darbo
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vietos („dauguma pakliuvo į padėtį be išeities, prarado darbą, kitų galimybių šiuo metu nedaug, tai kur gi
dėtis? Namo, pas mamą“). Dalis tyrimo dalyvių įsitikinę, kad dažnai emigruojama turint realybės
neatitinkančių lūkesčių, kuriems nepasiteisinus, stipriai nusiviliama ir galiausiai grįžtama atgal į gimtinę
(„grįžta, nes realybė svetimoje šalyje ne tokia, kaip jiems pasakojo“; „dažnai įsivaizduojama, kad išvykus
kitur bus tik geriau ir viskas labai lengva, bet taip būna ne visada“). Kitos įvardijamos grįžimo priežastys –
artimųjų, tėvynės ilgesys, suprastėjusi sveikata, dėl kurios reikalingos medicininės paslaugos („pašlijo
sveikata, kurią remontuos čia, o po to vėl ieškos laimės kitur“), sumažėjęs užsienyje gaunamų socialinių
pašalpų dydis bei tiesiog išsikeltų tikslų pasiekimas.

Artimųjų,
tėvynės
ilgesys

Darbo
praradimas
Nepatenkinti
lūkesčiai
Suprastėjusi
sveikata

Sumažėjusios
pašalpos

Pasiekė tai,
ko norėjo

Pav. 2.2.2 Suvokiamos emigrantų grįžimo į Lietuvą priežastys
NUOMONĖ DĖL EMIGRANTŲ GRĮŽIMO Į LIETUVĄ SKATINIMO
Vertinant klausimą, ar Lietuva turėtų skatinti Lietuvos piliečių grįžimą atgal į Lietuvą,
vienareikšmiškai sutinkama, kad šalis turėtų imtis konkrečių veiksmų skatinant išvykusių lietuvių emigrantų
grįžimą į Lietuvą. Pagrindinės skatinimo priežastys darbo jėgos poreikis ir būtinybė gerinti šalies
demografinę situaciją, spręsti šalies senėjimo problemą („Lietuvai reikalingi dirbantys žmonės, kad mes
nevirstume pensininkų šalimi“).
Tyrimo dalyvių nuomone, norint susigrąžinti išvykusius lietuvius, turėtų būti taikomis tokios
skatinimo priemonės:
1) Lietuvoje gyvenančių piliečių gyvenimo kokybės gerinimas, tokiu būdu pritraukiant atgal į
Lietuvą išvykusius („skatinti grįžimą reikia ne pakiša emigrantams, bet gerinant gyvenimą likusių
žmonių. Kai čia gyvenimas gerės - emigrantai grįš“);
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2) Socialinių garantijų užtikrinimas (galimybės įsidarbinti, mokytis suteikimas, parama / lengvatos
įsigyjant būstą / imant būsto paskolą);
3) Atvykusiųjų šeimų reintegracijos užtikrinimas (didesnis dėmesys vaikų reintegracijai darželiuose,
mokyklose);
4) Atlyginimų kartelės kėlimas (minimalaus atlyginimo didinimas);
5) Dvigubos pilietybės įteisinimas.
GRĮŽTANČIŲ LIETUVIŲ EMIGRANTŲ REINTEGRACIJOS VERTINIMAS
Grįžtančių lietuvių reintegraciją Lietuvoje labiau linkstama vertinti neigiamai. Tyrimo dalyvių
nuomone, grįžusiems lietuviams reikia nemažai laiko iš naujo adaptuojantis prie suprastėjusių gyvenimo
sąlygų, sumažėjusios finansinės laisvės. Šeimoms, turinčioms vaikų, kyla daugiau reintegracijos problemų, jei
vaikai nekalba / sunkiai kalba lietuviškai, kadangi Lietuvoje trūksta mokyklų, kuriose būtų pasirūpinama
vaikų reintegracija. Tik pavieniai tyrimo dalyviai savo aplinkoje turi sėkmės pavyzdžių, kuomet grįžę
emigrantai gebėjo gana greitai ir lengvai reintegruotis.
Nepaisant turimos kritikos lietuvių reintegracijai, pusė tyrimo dalyvių įsitikinę, kad nereikėtų taikyti
kokių nors priemonių, kurios padėtų gerinti grįžtančių migrantų reintegraciją. Jų nuomone, migrantai grįžta į
savo šalį, į savo tėvynę, tad ilgainiui bet kuriuo atveju patys gebės integruotis („nieko nereikia daryti, tereikia
paties žmogaus noro, juk vis dėlto grįžo į savo namus“; „kaip integravosi užsienyje, taip integruosis ir čia“).
Manantys, jog reikalinga papildoma pagalba grįžusiųjų reintegracijai, išskyrė tokias priemones:
1) Pagalba grįžusiųjų vaikų reintegracijai darželiuose, mokyklose (specialios grupės / klasės
lietuviškai nekalbantiems vaikams);
2) Pagalba susirandant darbą, kvalifikacijos keitimo / kėlimo kursai;
3) Patrauklus darbo užmokestis;
4) Mokesčių mažinimas.

COVID-19 ĮTAKA
Vertinant susiklosčiusios dabartinės COVID-19 situacijos įtaką lietuvių grįžtamosios migracijos į
Lietuvą procesams, vienareikšmiškai manoma, kad COVID-19 pagreitino kada nors svarsčiusių grįžti į Lietuvą,
grįžimą į tėvynę. Pagrindinėmis grįžimo priežastimis laikomas darbo netekimas užsienyje, nežinomybės ir
nesaugumo jausmas svečioje šalyje. Viena vertus, baiminamasi, jog praėjus COVID-19 krizei, dalis grįžusiųjų
išvyks atgal į užsienį („kas grįžo dėl COVID-19, po viruso pabėgs atgal“), kita vertus, viliamasi, kad galbūt
dalis grįžusiųjų norės pasilikti visam laikui Lietuvoje („žinau, kad dauguma čia grįžo laikinai, „pralaukti
audrą“, bet vėl matau tame teigiamą pusę – galbūt daugiau žmonių pamatys, kaip situacija Lietuvoje
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pagerėjo ir nuspręs pasilikti?“). Pavieniai tyrimo dalyviai baiminasi, kad dėl susiklosčiusios COVID-19
situacijos, į Lietuvą daugiau grįš virusu sergančių žmonių ir padidins vietinių sergamumą bei daugiau grįš
turinčių nusikalstamos praeities.

2.3 IMIGRACIJA
ASOCIACIJOS
Išgirdus terminą „imigrantas“, dažniausiai spontaniškai kylančios mintys yra tai, jog atvyko pigi
darbo jėga arba atvyko neilgam (Pav. 2.3.1). Dalis tyrimo dalyvių apie imigrantus pirmiausiai pagalvoja kaip
nenorinčius dirbti, tačiau norinčius gauti pašalpą. Kitos kylančios asociacijos kiek neutralesnės: „svetimas
Lietuvos kultūrai“, „meilės imigrantas“, „užsienietis“, „atvyko iš prastesnės ekonominės padėties valstybės“.

Meilės imigrantas

Atvyko neilgam

Užsienietis

Nenori dirbti, nori pašalpos

Pigi darbo jėga
Vergas

Atvyko iš prastesnės
ekonominės padėties valstybės

Svetimas mūsų kultūrai

Pav. 2.3.1 Imigranto asociacijos
IMIGRACIJOS REIŠKINIO VERTINIMAS
Imigracijos reiškinį labiau linkstama vertinti neigiamai, nei teigiamai. Pagrindinės neigiamo
vertinimo priežastys susijusios su nelegaliu imigrantų įdarbinimu, mokesčių nemokėjimu, vietinių algų
kartelės sumažinimu („jie atima iš mūsų algas, nes dirba už mažesnį užmokestį“). Dalis tyrimo dalyvių
neigiamai vertina imigraciją, nes imigrantus mato, kaip nekvalifikuotus, nenorinčius dirbti, linkusius
nusikalsti bei gyventi būnant išlaikomiems Lietuvos. Pavieniai tyrimo dalyviai baiminasi dėl imigracijos
keliamos grėsmės mūsų šalies kultūrai („atneša kultūrą, kuri nelabai mums priimtina“) bei visuomenės
sveikatai – padidėjusio COVID-19 sergamumo rizika. Imigracijos reiškinys teigiamai vertinamas tik tuo
atžvilgiu, jei į šalį atvyksta kvalifikuoti specialistai, kurių Lietuvai trūksta ir kurie sutinka šalyje legaliai dirbti ir
mokėti visus mokesčius.
IMIGRACIJOS PRIEŽASTYS
Viena pagrindinių imigrantų atvykimo į Lietuvą priežasčių yra noras apskritai patekti į ES šalį. Tyrimo
dalyvių nuomone, Lietuva dažnam atvykusiam imigrantui tėra tarpinė stotelė prieš išvykstant į ekonomiškai
stipresnę ir stabilesnę ES šalį („ES pilietybė, santuoka, ES vaikai, pašalpos, jiems Lietuva neįdomi, o reikalinga
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tik kaip vartai į ES“; „Lietuva daugumai tik tarpinė stotelė, siekiant turtingesnių valstybių. Mažuma
imigrantų lieka Lietuvoje“) (Pav. 2.3.2). Kita suvokiama dažna imigracijos priežastis – bėgimas nuo finansinio
nepritekliaus, siekimas gauti geriau apmokamą darbą Lietuvoje. Kiek rečiau tyrimo dalyvių numanomos
imigrantų atvykimo priežastys yra saugumo, prieglobsčio ieškojimas, slapstymasis nuo teisėsaugos,
atvykimas dėl antrosios pusės, gyvenančios Lietuvoje, bei siekimas pasinaudoti Lietuvoje teikiama
išsilavinimo įgijimo galimybe.

Vartai į ES
Saugumo,
prieglobsčio
ieškojimas

Bėgimas nuo
finansinio
neptritekliaus
Meilės
imigrantas Slapstymasis
nuo
teisėsaugos

Išsilavinimo
įgyjimo
galimybės

Pav. 2.3.2 Suvokiamos imigrantų atvykimo į Lietuvą priežastys
POŽIŪRIS Į IMIGRANTUS / JŲ INTEGRACIJA
Vertinant Lietuvos gyventojų nuomonę apie atvykstančius imigrantus, vienareikšmiškai manoma,
kad gyventojų nuomonė yra neigiama. Išskiriami trys veiksniai, darantys neigiamą įtaką nuomonei apie
imigrantus:
1) Jaučiama vietinių baimė dėl imigrantų sukeliamos konkurencijos darbo rinkoje (mažėja laisvų darbo
vietų, mažinama atlyginimų kartelė);
2) Jaučiama baimė dėl teroro aktų, pernelyg lietuviams svetimos kitataučių kultūros;
3) Turimos nuostatos dėl prastos imigrantų reputacijos, jų nenoro dirbti ir integruotis.
Tyrimo dalyviai pripažįsta, jog palankiau žvelgtų į imigrantą, jei jis būtų jauno amžiaus, išsilavinęs,
turintis aukštos kvalifikacijos specialybę. Toks pilietis, jų nuomone, būtų naudingas ir reikalingas Lietuvai.
Imigrantų integracija vertinama nevienareikšmiškai. Tyrimo dalyviai teigia pastebėję, kad jei
atvykstama iš Lietuvai kultūriškai artimų šalių, imigrantai gana lengvai integruojasi, užtenka mokėti rusų
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kalbą, kad susirastų darbą ir susikurtų aplink save socialinį žmonių ratą. Atvykus iš kultūriškai tolimesnių
šalių, integracija sudėtingesnė, nes ne visi atvykėliai turi geras rusų ar anglų kalbos žinias, o lietuvių kalbos
išmokimui reikia įdėti nemažai pastangų. Tokiu būdu tampa sudėtinga integruotis į darbo rinką. Situaciją
apsunkina ir tai, jog atsivežama lietuviams svetima kultūra, į kurią vietiniai linkę žvelgti atsargiai.
Idėja dėl imigrantų integracijos gerinimo dar mažiau palaikoma, nei kad idėja dėl grįžusių lietuvių
integracijos gerinimo. Vyrauja nuomonė, jog pirmiausia reikia pasirūpinti lietuviais, o tik likusias pastangas ir
lėšas skirti kitataučiams atvykusiems iš užsienio („labiau reikėtų savais pasirūpinti“; „jei jau atvyko, tai tegul
ir derinasi bei prisitaiko patys, jei nepatinka lai atgal vyksta“). Pavieniai tyrimo dalyviai teigia, kad imigrantų
integracijos gerinimui reikalinga teikti lietuvių kalbos kursus, profesinius mokymus, internete prieinamą,
suprantamą ir aktualią imigrantams informaciją („pirmiausia turėtume pasirūpinti, kad internetiniai
puslapiai, kuriuose pateikiama informacija imigrantams, būtų paprasti ir suprantami, bei pasiekiami keliomis
populiariausiomis imigrantų kalbomis“) bei galimybę kreiptis į konsultantą, kuris padėtų iškilusiais
integracijos klausimais („atvykusiam imigrantui reikėtų paskirti kažkokį socialinio darbuotojo atitikmenį, į
kurį galėtų kreiptis iškilus, tarkim, kultūriniams klausimams“).
COVID-19 ĮTAKA
Vertinant susiklosčiusios dabartinės COVID-19 situacijos įtaką imigracijos į Lietuvą procesams,
dauguma tyrimo dalyvių teigia, kad dėl COVID-19 imigracija į Lietuvą šiuo metu yra sustojusi tiek dėl
judėjimo suvaržymų, tiek dėl apkritai esančios nežinomybės ir nestabilumo visame pasaulyje („viskas
sustojo, nes situacija yra nestabili. Neaišku, kada vėl gali būti uždaromos sienos, kaip gali pasikeisti situacija
su darbais ir pan.“). Pavieniai tyrimo dalyviai laikosi priešingos nuomonės ir teigia, kad imigracija iš
Baltarusijos, Ukrainos nesustojusi.
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III. LR PILIEČIŲ, GYVENANČIŲ UŽSIENYJE (EMIGRANTŲ), TYRIMO
REZULTATAI
3.1 EMIGRACIJA
ASOCIACIJOS
Išgirdus terminą „emigrantas“ dažniausiai kylanti asociacija neutrali – „gyvenantis užsienyje“ (Pav.
3.1.1). Daliai tyrime dalyvavusių emigrantų žodis „emigrantas“ asocijuojasi su nuolat besiskundžiančiu,
nepatenkintu gyvenimu Lietuvoje ir jos valdžia lietuviu („asociacija žmogaus, kuris nepatenkintas gyvenimu
Lietuvoje, valdžia bloga, valdžia kalta, kad jis „neoriai“ gyvena ir panašiai“). Kitomis spontaniškai
kylančiomis „emigranto“ asociacijomis tyrimo dalyviai netiesiogiai demonstruoja jaučiamą empatiją
emigrantams: emigrantas siejamas su

dirbančiu „juodus“ darbus („kada pamatai 70 metų moterį,

nusipelniusią pedagogę, dirbančią slaugoje todėl, kad negali išgyventi Lietuvoje, nupurto šaltis“),
paaukojusiu gyvenimą tėvynėje vardan geresnio gyvenimo užsienyje („kai sulaukus 42 m. amžiaus ir
bankrutavus firmai ateini į darbo biržą Lietuvoje, ir tau pasako, kad jūsų amžius neįeina į darbo paieškos
grupę, gauni nepilnavertiškumo šoką... tada nori nenori, turi aukoti viską, ką turėjai ir emigruoti“),
pavargusiu nuo lietuviškos politikos. Pavieniams tyrimo dalyviams kyla pozityvios, įkvėpiančios asociacijos:
drąsus, nepasiduodantis, savarankiškas („turbūt tik mes, emigrantai, laikome save nepasiduodančiais
žmonėmis. Daugelis tų, kurie likę Lietuvoje, laiko mus silpnais, neva dėl to palikusiais savo šalį. Tik, žinoma,
mes, patys būdami emigracijoje, suprantame, kad buvimas emigrantu veikiau drąsos ir ryžto, o ne silpnumo
požymis“).

Nepasiduodantis

Nepatenkintas gyvenimu
Lietuvoje ir jos valdžia

Savarankiškas

Gyvenantis užsienyje

Savo tautos ambasadorius

Paaukojęs gyvenimą tėvynėje vardan
geresnio gyvenimo užsienyje

Drąsus

Pavargęs nuo lietuviškos politikos

Dirbantis „juodus“ darbus
Pav. 3.1.1 Termino „emigrantas“ asociacijos
EMIGRACIJOS REIŠKINIO VERTINIMAS
Bendrai emigracijos reiškinį labiau linkstama vertinti teigiamai, tačiau apie emigraciją atsiliepiama
ne vien kaip apie galimybę „daugiau užsidirbti ir geriau gyventi“, bet kartu emigracija suvokiama kaip
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reiškinys, suteikiantis galimybę labiau pamilti savo šalį, pradėti ją kitaip vertinti, priverčiantis iš naujo
peržvelgti savo turimas vertybes, kartu suvokiant, kad ir „išsvajotas gyvenimas užsienyje“ turi tam tikrų
trūkumų („emigracija atvėrė lietuviams platesnes galimybes, nei lietuviai kada nors turėjo. Pagyvenę
užsienyje, daugelis lietuvių pakeičia savo pasaulėžiūrą, suvokimą apie pinigus, laimę, gyvenimo kokybę“;
„buvimas užsienyje parodė, kad ir kitos šalys turi problemų, kvailų valdžios sprendimų ir ne viskas auksu
klota“; „tapau daug patriotiškesne, daug labiau seku Lietuvos politines naujienas, domiuosi situacija
gimtinėje“; „ mūsų, t.y. emigrantų, meilė Lietuvai atrodo yra 50 proc. didesnė. Nors vis dar susilaukiu
komentarų po 17 metų gyvenant ne Lietuvoje: „ot, palikot Lietuvą, turit ją ir pamiršti. Jūsų meilė nieko
neverta““).

Emigracijos privalumai Lietuvai:
▪

Emigravę lietuviai užsienyje prikaupia didelį žinių bagažą: į Lietuvą grįžta turintys daugiau darbo
patirties, žinių, idėjų, platesnę ir tolerantiškesnę pasaulėžiūrą („jie parveža Lietuvai kitokį mąstymą ir
požiūrį į darbą, darbuotoją bei darbo sąlygas <...> emigracijoje prakutę lietuviai parveža į Lietuvą
pozityvesnį požiūrį, vengia piktumo, siekia labiau išsilavinusios ir aukštesnių standartų Lietuvos. Ne visi
emigrantai tokie, be abejo“; „grįžusieji praturtino Lietuvą savo patirtimi – tiek įgauta darbo patirtimi,
tiek įgauta tolerancija, tiek praplėstu akiračiu“).

▪

Prisidedama prie šalies biudžeto / ekonomikos gerinimo: (1) siunčiami pinigai artimiesiems,
gyvenantiems Lietuvoje, (2) leidžiant atostogas Lietuvoje, perkamos tik lietuviškos prekės.

Emigracijos trūkumai Lietuvai:
▪

Demografinis nuosmukis – dėl emigracijos Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų skaičius. Išvykusieji į
užsienį paragavus gyvenimo emigracijoje duonos nebenori grįžti atgal į Lietuvą („dėl emigracijos Lietuva
tuštėja, jeigu taip ir toliau jau nieko nebeliks“).

▪

Vyksta protų nutekėjimas. Šalį palieka aukštos kvalifikacijos specialistai (turintys išsimokslinimą
medicinoje, aukštųjų technologijų srityje).

▪

Mažėja darbo jėga, kurią pakeičia iš trečiųjų šalių atvykstantys imigrantai, įnešantys į šalį lietuviams
svetimą kultūrą bei dirbantys už mažesnį atlyginimą, nei kad dirbtų lietuviai, ir tokiu būdu nuleisdami
atlyginimų kartelę Lietuvoje („lietuvių emigracija skatina imigraciją iš trečiųjų šalių ir kelia tų asmenų
integracijos klausimus, mentaliteto skirtumo problemas <...> tai kelia ir tam tikrą riziką valstybės
vieningumui, numuša vietos gyventojų atlyginimus, nes juos aplenkia žemesnius atlyginimus priimantys
imigrantai“).
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Kalbant apie emigracijos privalumus ir trūkumus emigrantą priimančiai šaliai, kiek daugiau
įžvelgiama trūkumų, nei privalumų.
Emigracijos privalumai emigrantą priimančiai šaliai:
▪

Į šalį atvyksta papildoma (dažnai pigesnė) darbo jėga. Atvykusieji užpildo tuščias darbo vietas, sutinka
dirbti darbus, kurių dažnai nesutinka atlikti vietiniai gyventojai („pigi darbo jėga, siekianti daug dirbti,
pasiryžusi dirbti net už mažus pinigus ir dirbti viršvalandžius už mažesnes sumas, nei, pavyzdžiui, dirbtų
tos šalies piliečiai“).

▪

Į šalį atvyksta išsilavinę, kvalifikuoti specialistai, į kuriuos nereikia investuoti arba kurių šalis net
negalėtų pati „užsiauginti“.

▪

Atvykstantys į šalį užsieniečiai kartu su savimi atsiveža savo kultūrą, su kurią vėliau gali pažinti vietiniai
šalies gyventojai.

Emigracijos trūkumai emigrantą priimančiai šaliai:
▪

Dalis į šalį atvykstančių užsieniečių kelia pavojų vietiniams gyventojams, stokoja socialinių įgūdžių,
pažeidinėja įstatymus, nedirba, naudojasi šalies teikiamomis socialinėmis garantijomis („dirbu vertėja
ir kartą mane iškvietė vertėjauti į ligoninę. Pasirodo pacientas buvo benamis lietuvis, kuris sirgo
tuberkulioze. Kai aš įėjau į palatą, jis joje rūkė. Manęs buvo paprašyta jam išversti, kad ligoninė
suorganizavo viską – namus, kur jis galės gyventi 4 savaites, seselės ateidinės kas 3 dienas ir neš vaistus.
Maistas bus atvežamas kiekvieną penktadienį. O jis apkeikė visus, išvadino visus durniais, apsirengė ir
ruošėsi išeiti. Aš jam vėl paaiškinau, kad jo liga yra labai užkrečiama ir jis negali niekur eiti ir su niekuo
bendrauti, nes jis yra pavojus visiems. Jis vėl išsikoliojo ir pasakęs, kad aš nieko neužkrėsiu - išėjo iš
ligoninės. Buvo iškviesta policija ir jį vėl sugrąžino į ligoninę, o jis didžiavosi, kad tiek durnių laiko
išeikvojo“)

▪

Atvykę emigrantai didina konkurenciją darbo rinkoje vietiniams gyventojams, numuša atlyginimų
kartelę.

▪

Šalis priversta leisti papildomas išlaidas atvykusių užsieniečių integracijai.

▪

Atvykę užsieniečiai kartais kursto neapykantą rasiniu / etniniu pagrindu, kelia neramumus
visuomenėje.

EMIGRACIJOS APLINKYBĖS
Apžvelgus emigrantų praleistą laiką gyvenant svetur, pragyvenimo emigracijoje laikotarpis svyruoja
nuo 3 iki 39 metų. Tyrimo dalyvių pasirinktos emigracijos kryptys: Anglija, Vokietija, Šveicarija, Norvegija,
Danija, Airija, Ispanija, Nyderlandų karalystė (Pav. 3.1.2). Pagrindinės emigravimo priežastys:
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▪

Ekonominės – siekis turėti didesnę finansinę laisvę / bėgimas nuo finansinio nepritekliaus;

▪

Noras studijuoti pasirinktą studijų programą užsienyje / įgyti išsilavinimą užsienyje („užsienio šalių
išsilavinimas labiau vertinamas kitose šalyse ir tai atveria daug daugiau galimybių“);

▪

Karjeros siekimas;

▪

Noras patirti kažką naujo, išbandyti save, pažinti kitą kultūrą („buvau jauna, vis norėjau išbandyti save
įvairiose pasaulio vietose <...> būdama studentė vasaromis dirbau skirtingose šalyse, tad, kai po mokslų
likau gyventi Lietuvoje, vis vijosi mintis, kad turiu kažkur išvažiuoti ir toliau save išbandyti“).
Svarstant, į kurią šalį emigruoti, konkreti šalis buvo pasirinkta atsižvelgiant į šiuos aspektus:

▪

Užsienio kalbos mokėjimas (emigracijos kryptys: Vokietija, Šveicarija, Anglija) („nes mokėjau angliškai ir
norėjau dar pasitobulinti ir tikėjausi, kad taip bus lengviau susirasti darbą po universiteto, nes nebus
kalbos barjero“);

▪

Gautas darbo pasiūlymas (didesnės karjeros galimybės) (emigracijos kryptys: Vokietija, Nyderlandų
karalystė, Ispanija) („tiesiog mano tuo metu subrangovas, o šiuo metu mano šefas pasakė „tu man
reikalingas, atvažiuok”. Atsakiau, kad vokiškai nekalbu, tas pareiškė „mes apmokėsim kalbos kursus ir
viską, ko tau reikės”. Pasitarėm su šeima ir nusprendėm vykti“);

▪

Norima studijų programa (emigracijos kryptys: Danija, Airija);

▪

Turimi ryšiai užsienyje (draugai, giminės) (emigracijos kryptis: Norvegija);

▪

Iš anksto turima gyvenamoji vieta (emigracijos kryptis: Anglija) („draugų draugas čia gyveno ir turėjo
laisvą kambarį name, kuriame gyveno“)
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Pav. 3.1.2 Tyrimo dalyvių pasirinktos emigracijos kryptys bei emigravimo priežastys

Dauguma tyrime dalyvavusių emigrantų iš Lietuvos išvyko vieni, išskyrus tuos, kurie Lietuvoje buvo
sukūrę šeimą / turėjo antrą pusę. Pastarieji emigrantai Lietuvą paliko kartu su visa šeima / antra puse.
Dar prieš apsigyvenant svečioje šalyje, buvo tikimasi atvykus įsidarbinti, pasiekti didesnę finansinę
laisvę, turėti daugiau galimybių asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, greitai ir lengvai išmokti užsienio
kalbą, įgyti naujos gyvenimiškos patirties, susipažinti su nauja kultūra, skirtingų požiūrių įvairove. Visi šie
lūkesčiai, emigrantų teigimu, pasiteisino, tačiau taip pat teko susidurti su tuo, ko nesitikėjo – t.y. dideliu
tėvynės ir artimųjų ilgesiu (ypač per didžiąsias metų šventes) bei suvokimu, jog tikroji laimė slypi ne pinigų
kiekyje. Dalis tyrimo dalyvių išskyrė susidūrę su netikėtai geromis darbo sąlygomis, puikiais darbdavio ir
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darbuotojų tarpusavio santykiais. Pavieniai tyrime dalyvavę emigrantai teigia atradę savo antrąją pusę
užsienyje ir su ja sukūrę šeimą.
INTEGRACIJA SVEČIOJE ŠALYJE
Nusprendus emigruoti, įsikurti svečioje šalyje dažniausiai padėdavo ten gyvenantys vietiniai, įmonė,
pateikusi darbo pasiūlymą, arba studijų užsienyje organizavimo agentūra, tačiau jų pagalba būdavo gana
ribota. Tik pavieniams tyrimo dalyviams įsidarbinti ir susirasti gyvenamąją vietą padėjo užsienyje gyvenantis
lietuvis draugas / pažįstamas. Daugumai tyrime dalyvavusių emigrantų teko patiems savo jėgomis įsikurti,
stengtis kuo greičiau integruotis („iš pažįstamų lietuvių daug pagalbos tuo metu nesulaukėme. Tada tai
atrodė keista, kaip, ganėtinai geri draugai, nepadeda dėl darbo, nelabai kreipia dėmesio į pagalbos prašymą.
Paskui, atsikrausčius čia, tapo aišku, kodėl. Viską pasiekėme patys. Darbus, gyvenamąją vietą, viską
pasidarėme patys“). Apskritai, pastebimas didelis emigrantų nusivylimas tautiečiais gyvenančiais užsienyje,
kadangi dažnas užsienyje gyvenantis lietuvis, išgirdęs pagalbos prašymą, nusisukdavo, o kai kurių netgi
tekdavo saugotis („prieš 7 metus, pamačiusi lietuvius, apsimesdavau ne lietuve, nes kaip šunys čia vieni kitus
ėdė. Girdėjau, kad nuvažiavus į lietuvišką parduotuvę, tave sekdavo atgal ir apvogdavo, nes žinodavo, kad
sutaupytus pinigėlius greičiausiai namuose laikai“; „lietuvis bijo atsakomybės, jei padės įsidarbinti ir
darbuotojas nuvils ar neįtiks darbdaviui. Juolab, bijo, kad draugas nebūtų geresnis už patį ir neatimtų darbo
vietos. Bijo, kad bus problemų, kad negalės pasitikėti, kad užlips ant galvos, kad kartais, nepasisektų labiau,
nei tau pačiam. Kai atvykom, buvau labai nustebusi, kad daugelis lietuvių bijo pasisakyti, kur dirba, kuo dirba
ir, baisiausia, kiek uždirba. Mūsų vargšų žmonių nepasitikėjimas savimi ir stvėrimasis už šiaudo, kad tik būtų
geriau, saugiau, užtikrinčiau“). Tik pavieniai tyrimo dalyviai pripažįsta aktyviai kuriantys naujus ryšius su
lietuviais, gyvenančiais užsienyje (buriasi į lietuvių bendruomenes). Likusieji įsitikinę, kad sėkmingai
integracijai labiau naudinga kurti ryšius su šalies vietiniais – galimybė greičiau išmokti užsienio kalbą,
greičiau perprasti naują kultūrą. Bendrai vertinant lietuvių emigrantų integraciją svečiojoje šalyje, manoma,
kad lietuviai geba gana sėkmingai integruotis, kadangi dėdami daug pastangų geba įsilieti į darbo rinką,
išmokti kalbą, adaptuotis prie jiems svetimos kultūros („mes, lietuviai, labai atsparūs ir sunkiai dirbantys,
nepasiduodantys, norintys daugiau pasiekti. Tai manau, kad mūsų integracija yra labai sėkminga. Kaip mūsų
pro proseneliai, išvežti į Sibirą mirti – namus pasistatė, gyvulius pradėjo auginti“; „manau, kad mes, lietuviai,
esam vieni iš sėkmingiausių žmonių. Sugebam daug daugiau, nei patys galvojam ir esam daug vertingesni,
nei manom. Palyginus mus su užsienio šalių gyventojais, tai mes esame tikrai wow“).
Apžvelgiant, kuo tyrime dalyvavę emigrantai užsiima gyvendami užsienyje, jų veiklas galima
suskirstyti tokias darbo sritis: verslas (nuosavo verslo vystymas, verslo konsultavimo sritis), inžinerija, UX/UI
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dizainas, klientų aptarnavimo sektorius, prekyba – konsultavimas, personalo valdymas (vadovaujamos
pareigos), švietimas (privatus vaikų mokymas namuose).
Vertinant savo savijautą, būnant emigrantu, pastebima, kad dalis tyrimo dalyvių neidentifikuoja
savęs kaip emigranto, nors užsienyje gyvena daugelį metų – labiau linkę save sieti su turimomis
lietuviškomis šaknimis (bent tokiu būdu išsaugojant savo lietuvio identitetą) ir save suvokia kaip lietuvį, kuris
tiesiog gyvena užsienyje („aš nesijaučiu emigrantu. Aš užsienyje gyvenantis lietuvis. Gyvenant Europoje nėra
jokių problemų bet kada aplankyti Lietuvą (nekalbu apie dabartinį koronos laiką), todėl net nuo Lietuvos
nesijaučiu atitrūkęs“; „niekada nepagalvojau, kad esu emigrantė“; „niekada nenorėjau važiuoti ten, kur
buvo daug lietuvių emigrantų, nes nenorėjau būti emigrante ir nenorėjau, kad kas nors mane ja vadintų.
Veikiau norėjau vadintis keliautoja“).
Manoma, kad būnant emigrantu, lengviausia yra pasiekti norimą finansinę laisvę, dėl kurios
nejaučiama baimės dėl savo ateities, esi laisvas leisti sau tai, ko nori („lengviausia, būnant emigrantu, tai,
manau, uždirbti pinigus, apie kuriuos Lietuvoje galima tik pasvajoti“) Kita vertus, emigrantų teigimu,
sunkiausia yra išgyventi tėvynės ilgesį – ilgimasi visko, pradedant nuo lietaus, lietuviško maisto virtuvės,
pabaigiant artimaisiais, draugais, likusiais Lietuvoje („sunku, nes esu čia viena, turiu tik tiek, kiek susikūriau,
neturiu šeimos / artimų draugų, tai galiu kliautis tik savimi, jokio safety net“). Kita emigrantus varginanti
būsena – nuolatinis jausmas, kad esi svetimas, „neprigijęs“ svečioje šalyje, kad ir kiek laiko joje begyventum.
Baiminamasi, kad net ir grįžus į gimtinę, bus sunku reintegruotis ir jaustis „savu“ („vis tik nesijauti esantis
vietinis. Nesupranti kažkokių vietinių „bajerių“ ir pan. Aš čia tik 5 metai ir tikrai nesijaučiu esanti JK dalis.
Mintimis ir širdyje esu lietuvė. Ai, ir dar sunku atsakyti, kai klausia, iš kur esu.... it's complicated. Ypač, jei
klausia, kai nesi nei Lietuvoje, nei savo nuolatinėje gyvenamoje šalyje“; „man kas dar labai liūdna, kad aš
visada gyvenime būsiu svetima. Ir čia – UK, ir netgi Lietuvoje, jei į ją grįžčiau“). Dauguma tyrime dalyvavusių
emigrantų jaučiasi esantys gimtinės išdavikais arba jaučiasi tokiais laikomais tautiečių, likusių gyventi
Lietuvoje („jaučiuosi išdavusi Lietuvą, jaučiuosi ,,blogesne“ nei tie, kurie joje liko. Jaučiuosi, jog kai kurie
lietuviai į mane žiuri kaip į nevykėlę, kuri pasirinko lengvesnį kelią, vadinasi, nesugebėjo išgyventi Lietuvoje.
Nors, pinigai nebuvo mano emigracijos priežastis. Bet daugelis lietuvių nesuvokia, kad emigrantų istorijos
tokios skirtingos ir išvykimo bei pasilikimo užsienyje priežastys taip skiriasi viena nuo kitos, kad būtų galima
rašyti knygas apie tai. Tačiau daugelis lietuvių šiuo atveju mąsto siaurai, piktai ir, deja, kvailai“).
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Pav. 3.1.3 Tyrimo dalyvių turėti lūkesčiai, nusprendus emigruoti, bei patirta realybė, gyvenant
emigracijoje
Priimančios šalies vietinių požiūris į atvykstančius lietuvius imigrantus, manoma, kad yra
pozityvesnis, nei Lietuvoje likusių lietuvių požiūris į lietuvį emigrantą. Vis dėlto, užsieniečių požiūris į atvykusį
lietuvį labai priklauso nuo turimos patirties su lietuviais imigrantais – kuo šalis populiaresnė tarp lietuvių
imigrantų, tuo didesnė rizika, kad apie lietuvį imigrantą bus susidaryta išankstinė neigiama nuomonė („jei
šalyje yra daug žmonių atvykusių iš Lietuvos, tai etiketė būna neigiama ir dažnai susilaukiu įvairių frazių,
kuriuos dalykus turėčiau daryti, nes esu lietuvė“; „deja ir Vokietija neišvengė neigiamo lietuviško įvaizdžio vien kiek automobilių vagys tam pasitarnavo. Bet galima sutikti daug žmonių, kurie tik teigiamai atsiliepia
apie Lietuvą. Tam daugiausiai pasitarnauja mūsų turizmo galimybės ir kultūra bei sportas. Vis daugiau
žmonių žino Asmik Grigorian, o dar daug Vokietijos futbolo fanų prisimena Valdą Ivanauską“). Vis dėlto,
vieningai sutariama, kad atmetus neigiamus lietuvių imigrantų pavyzdžius, apskritai į lietuvius užsienyje
žiūrima kaip į atsakingą ir labai darbščią tautą („mes esame užsitarnavę nuomonę, kad esame patikimi,
malonūs ir sunkiai dirbantys žmonės“).
Lyginant dabartinį gyvenimą užsienyje ir turėtą gyvenimą Lietuvoje, vienareikšmiškai pritariama, kad
gyvenimas užsienyje yra geresnis, nei gimtinėje. Pagrindinės to priežastys – finansinė laisvė, suteiktos
socialinės garantijos, turima karjera („Laisvė. Aš šiuo metu esu laisva visais klausimais. Pinigų turiu, gerą
darbą turiu, puikius kolegas turiu, esu įvertinta, turiu daug pažįstamų, niekas, kas mane pažįsta, nežiūri į
mane kreivai, galiu gyventi norvegiško tipo gyvenimą – keliauti, valgyti restoranuose, pirkti gerus daiktus,
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gyventi oriai <...> tačiau čia tik viena medalio pusė. Lietuvos iš savo širdies neatimsi ir, gimus lietuve,
norvege netapsi“).

3.2 GRĮŽTAMOJI MIGRACIJA
ASOCIACIJOS
Pagalvojus apie lietuvius grįžtančius iš emigracijos atgal į Lietuvą emigrantams vienareikšmiškai kyla
tik teigiamos asociacijos. Dažniausiai pasidžiaugiama, kad grįžtančių vis labiau daugėja. Dalis tyrimo dalyvių
nuoširdžiai linki kuo didžiausios sėkmės sugrįžus į gimtinę, jaučiamas baltas pavydas, noras kada nors
patiems sugrįžti („pagarba ir tyras sėkmės linkėjimas, nes ne visi jau galime ar galėsime grįžti...“; „baltas
pavydas ir tikėjimasis, kad jiems viskas puikiai sekasi ir jie yra labai laimingi“).
GRĮŽTAMOSIOS MIGRACIJOS REIŠKINIO VERTINIMAS
Grįžtamoji migracija vertinama vienareikšmiškai teigiamai. Išskiriami grįžtamosios migracijos
privalumai:
▪

Į gimtinę atsivežama užsienyje sukaupta darbinė patirtis, žinios, verslo idėjos;

▪

Gerinama ekonominė situacija Lietuvoje – investuojama, perkamas NT, kuriami verslai, darbo
vietos;

▪

Atsivežama kultūrinė patirtis, vakarietiškas požiūris, didesnis tolerantiškumas („grįžusieji keičia
Lietuvoje nusistovėjusias sovietmečio normas“);

▪

Didėja gyventojų skaičius.

LIETUVIŲ MIGRANTŲ GRĮŽIMO Į LIETUVĄ PRIEŽASTYS
Pagrindinėmis lietuvių migrantų grįžimo į Lietuvą priežastimis laikoma artimųjų, draugų, tėvynės
ilgesys, senstantys tėvai, kuriais reikia pasirūpinti bei noras, kad vaikai augtų Lietuvoje (augtų tarp savo
giminių, mokėtų lietuvių kalbą) (Pav. 3.2.1). Dalis tyrimo dalyvių įsitikinę, kad pasirenkama emigruoti dėl
finansinių priežasčių: (1) didėjančių atlyginimų Lietuvoje – nebėra prasmės dirbti užsienyje, kai tokį patį
atlyginimą galima gauti tėvynėje, (2) menkai apmokamo darbo užsienyje ar (3) darbo praradimo. Darbo
praradimui ir sumažėjusiems atlyginimams manoma įtakos turi susidariusi COVID-19 krizė pasaulyje. Dar
viena grįžimo į Lietuvą priežastis – išsikeltų tikslų pasiekimas („grįžta, nes niekada ir nenorėjo visam laikui
išvažiuoti. Norėjo susidėti pagrindus, kad gyventų geriau, ir, kai įgyvendina savo planus, kurie laikui bėgant
dar ir pasikoreguoja, grįžta atgal“). Pavieniai tyrimo dalyviai teigia, kad į Lietuvą gali būti grįžtama dėl joje
esančio turtingesnio kultūrinio gyvenimo, nei Lietuvoje.
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Artimųjų,
draugų ilgesys
Noras, kad
vaikai augtų
Lietuvoje

Senstatntys
tėvai
Tėvynės
ilgesys
Darbo
praradimas

Turtingesnis
kultūrinis
gyvenimas

Didėjantys
atlyginimai
Lietuvoje

Menkai
apmokamas
darbas
užsienyje

Pasiekė tai,
ko norėjo

Pav. 3.2.1 Suvokiamos emigrantų grįžimo į Lietuvą priežastys

EMIGRANTŲ GRĮŽIMO SKATINIMAS
Visi tyrimo dalyviai vieningai sutaria, kad Lietuva turėtų skatinti Lietuvos piliečių grįžimą atgal į
Lietuvą, nes šiuo metu vyksta didelis protų nutekėjimas, mažėja gyventojų šalyje, kenčia ekonomika. Vis
dėlto, jaučiamas nusivylimas, kad kasmet viešojoje erdvėje kalbama apie emigrantų grįžimo skatinimą,
tačiau iš tiesų jokių priemonių nesiimama arba taikomos priemonės yra netinkamos („Lietuva jau 15 metų
skatina grįžti, bet rezultatas yra nekoks“; „skatinimus grįžti girdime prieš kiekvienus rinkimus“). Daugumos
emigrantų nuomone, norint lietuvius migrantus skatinti grįžti į Lietuvą, reikalingos pagalbinės paslaugos,
padėsiančios grįžusiajam reintegruotis: pagalba ieškant darbo, vaikų integracijos darželiuose / mokyklose
užtikrinimas, pagalba grįžusiųjų antrosioms pusėms, kurie nėra lietuviai (kalbos kursai, pagalba tvarkantis
dokumentus, leidimus gyventi šalyje) („reikia skatinti ne tiesioginėmis priemonėmis, t.y. ne kažkokiais
pinigais ar lengvatomis, bet pagalbinėmis paslaugomis, pvz. emigrantų vaikų integravimo sistema ir pan.“).
Tiesiogines finansines paskatas – atlyginimų didinimą ir mokesčių lengvatas verslo kūrimui įvardijo tik
pavieniai tyrimo dalyviai.
COVID-19 ĮTAKA
Vertinant susiklosčiusios dabartinės COVID-19 situacijos įtaką lietuvių grįžtamosios migracijos į
Lietuvą procesams, vienareikšmiškai teigiama, kad dėl kilusios pandemijos labai daug užsienyje gyvenančių
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lietuvių neteko darbo ir buvo priversti grįžti į Lietuvą. COVID-19 krizė paveikė ir tuos, kurie užsienyje dirbo
nelegaliai / neturėdami sudarytų darbo kontraktų („žinoma, daug nelegaliai užsienyje dirbančių parbėgo į
Lietuvą. Tai irgi prie tų grįžusių, kurių dalis dabar „sėkmingai“ vagia Lietuvos ūkininkų žemės ūkio technikos
agregatus“). Pastebėta, kad COVID-19 situacija pastūmėjo greičiau grįžti migrantus, kurie jau kurį laiką
svarstė apie grįžimą ir buvo nusprendę tai padaryti netolimoje ateityje. Tai kartu įvardijama kaip teigiama
COVID-19 pasekmė. Kita vertus, įžvelgiama rizika, kad Lietuvoje padidės nusikalstamumas, nes į Lietuvą grįžo
didelė dalis bedarbių, vykdžiusių nusikalstamą veiklą. Pačių tyrime dalyvavusių emigrantų planus / norą grįžti
į Lietuvą COVID-19 situacija nepaveikė, sutrikdė nebent grįžimą į Lietuvą atostogų laikotarpiui.
ATEITIES PLANAI
Tik vienas tyrimo dalyvis turi planų ir rimtai svarsto apie grįžimą į Lietuvą, nes norėtų senatvę
praleisti gimtinėje. Pavieniai tyrime dalyvavę emigrantai norėtų kada nors tolimoje ateityje grįžti atgal į
tėvynę, nes Lietuvą laiko savo tikraisiais namais („ilgalaikėje perspektyvoje save matau Lietuvoje, nes
Lietuvoje jaučiuosi sava“). Likusieji tyrimo dalyviai konkrečių planų grįžti į Lietuvą neturi. Pagrindiniu grįžimo
„barjeru“ įvardijama baimė gimtinėje neturėti tokių gerų gyvenimo sąlygų, kokias turi užsitikrinę užsienyje
(„vienintelė baimė ta, kad nebemokėsime gyventi su mažesnėmis pajamomis, o gal, netgi, nebenorėsime“).
Kitas rečiau įvardijamas barjeras – baimė, kad antra pusė (užsienietis/-ė) sunkiai integruosis Lietuvoje.
Daugumą tyrimo dalyvių jokios priemonės nepaskatintų grįžti atgal į Lietuvą. Pavienius emigrantus
motyvuotų grįžti geresnės karjeros galimybės („mega statybos, didžiulis projektas, kur reiktų mano žinių ir
patirties. Ir ne vienas projektas, kad užtektų veiklos ilgam“) arba turimas konkretus, efektyvus integracijos
planas, padedantis grįžtus susirasti darbą („būtų puiku, jei Lietuva turėtų parengusi integracijos planą, į kurį
įeitų darbo pokalbiai su potencialiais darbdaviais“).
Svarstant, ką tyrimo dalyviai, patys šiuo metu būdami emigrantais, pasakytų dabartiniams
emigrantams, norintiems grįžti į Lietuvą, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nedrįstantiems, tyrimo dalyviai
susiskirsto į dvi grupes: (1) patariančius priimti racionalų sprendimą – gerai apsvarstyti visus „už“ ir „prieš“,
įsivertinti, ar užteks turimų pajamų, pragyventi Lietuvoje („9 kartus pamatuoti ir tada kirpti, tačiau turint
pakankamai daug pinigų, baimės neturėtų būti“; „planuokite ir skaičiuokite“; „turi labai stipriai pagalvoti ir
apsispręsti... Jei lakstai mintimis pirmyn atgal tarp užsienio ir Lietuvos, negalėsi ilgai tempti...“), (2)
patariančius priimti emocijomis ir jausmais grįstą sprendimą – elgtis taip, kaip „liepia širdis“ („gyvename tik
vieną kartą, reikia klausyti savo širdies. Pinigai niekada neatstos ramybės širdyje“; „gyvename tik vieną
kartą! Norite grįžti - grįžkite!!“). Tvirtai apsisprendusius šiuo metu emigruoti, visi tyrimo dalyviai
vienareikšmiškai palaiko ir linki nuoširdžiausios sėkmės.
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IV. MIGRACIJOS EKSPERTŲ TYRIMO REZULTATAI
4.1 EMIGRACIJA
EMIGRACIJOS REIŠKINIO VERTINIMAS

Emigracija vertinama teigiamai, tik tuo atveju, jei emigruojama iš šalies laikinai. Tokiu atveju,
emigracijos privalumais išskiriama tai, jog išvykus įgaunamas išsilavinimas, žinios, patirtis, o atvykus kuriama
pridėtinė vertė šaliai, pritaikomos turimos žinios, įgūdžiai („gerai, jei emigruoja laikinai, grįžta su patirtimi,
tokių patirčių neįgytų Lietuvoje“; „emigracija privalumas, jei žmogus išvažiuoja mokytis, dirbti, praplėsti
akiratį ir grįžta į Lietuvą“). Trūkumų įžvelgiama kiek daugiau. Pagrindiniai emigracijos trūkumai, ekspertų
nuomone, yra:
▪

Demografinis nuosmukis – dažnai išvykstama negrįžtamai. Išvykstančiųjų skaičiai didesni, nei
atvykstančiųjų. Šalį dažniausiai palieka turintys aukštąjį išsimokslinimą, darbingo amžiaus piliečiai, o
juos pakeičia žemesnio išsimokslinimo, imigruojantys iš trečiųjų šalių asmenys („iš mūsų per daug
išvyksta žmonių <...> išvykstama į šalis, kuriose aukštesnis pragyvenimo lygis, o į Lietuvą labiau
atvykstama iš trečiųjų šalių <...> iš mūsų išvyksta išsilavinę, 20-40 m. žmonės, o atvyksta pas mus iš
trečiųjų šalių, jų išsilavinimas žemesnis“). Demografinis nuosmukis sukelia visuomenės senėjimo
procesus („turime didžiausią pasaulyje senėjimo procesą, nes daug jaunų žmonių prarandame dėl
emigracijos. Emigruoja daug moterų, kas irgi nebūdinga, nes kitose šalyse daugiau emigruoja
vyrai“).

▪

Protų nutekėjimas – iš šalies išvyksta aukštos kvalifikacijos specialistai, atsiranda tam tikrų darbo
sričių specialistų trūkumas („neigiamas aspektas, kai geriausi mūsų specialistai išvažiuoja ir negrįžta
su ta patirtimi atgal pas mus, tada protų nutekėjimą turime“)

▪

Mažėjanti darbo jėga Lietuvoje – lietuviai sutinka užsienyje dirbti tą patį menkai apmokamą darbą,
kurį galėtų atlikti Lietuvoje („mūsų darbuotojai išvažiuoja dirbti kaip pigi darbo jėga, be jokių
socialinių garantijų ir už mažus pinigus. Lygiai tą patį daro ukrainiečiai pas mus“)
Šiuo metu emigracija nėra laikoma labai didele problema. Išvykstančiųjų iš Lietuvos skaičius kol kas

stabilus, nejaučiama emigracijos suaktyvėjimo („šiuo metu, kiek mes stebime, yra toks daugiau pavadinčiau
štiliaus momentas, nėra juodų duobių, kaip anksčiau. Išvažiuoja, bet nėra drastiški skaičiai, bet tai kaip
tiksinti bomba, priklauso nuo santvarkos šalyje, bet koks netinkamas sprendimas sukelia naują bangą“).
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GRĮŽTAMOSIOS MIGRACIJOS SITUACIJOS VERTINIMAS
Pagrindinėmis grįžimo į Lietuvą priežastimis yra laikoma gerėjanti ekonominė situacija Lietuvoje ir
Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES („Brexit“).
Ekspertų įvardijamos grįžimo į Lietuvą priežastys:
▪

Gerėjanti ekonominė situacija Lietuvoje. Lietuva tampa patrauklia gyventi ir konkurencinga
valstybe: nuosekliai kasmet augantys atlyginimai, didėjanti darbo vietų pasiūla, galimybės greičiau
kopti karjeros laiptais, nei užsienyje, augančios investicijos („tas pats gyvenimas Lietuvoje pradėjo
gerėti, išvykęs jaunimas pradeda suprasti, kad ir Lietuvoje galima gerai gyventi, daug ko pasiekti“;
„aš manau, kad Lietuva tampa patrauklia šalim ir konkurencinga: geresni atlyginimai, galimybės
daryti karjerą, ypač grįžtant jaunam žmogui. Jei grįžta iš Londono, čia atlyginimas mažesnis, tačiau
galės greičiau daryti karjerą Lietuvoje. Perkamoji galia visai kitokia: pavyzdžiui 2000 Eur uždirbi
Lietuvoje ir 4000 Eur Londone, bet Lietuvoje mažesnės transporto, būsto kainos“).

▪

Brexit‘as: pasikeitus ekonominei situacijai Didžiojoje Britanijoje, daugelis lietuvių emigrantų
pasijautė nesaugūs, dėl to nusprendė grįžti atgal į Lietuvą („Brexit‘as pastūmėjo sugrįžti žmones,
kurie nesijautė UK tvirtai stovintys ant kojų“)

▪

Jaunų šeimų noras, kad vaikai mokytųsi ir augtų tėvynėje.

▪

Šalyje veikia emigrantų grįžimo skatinimo programos: palaikomas ryšys su išeiviais, kuriamos vaikų
integracijos mokyklose programos („daug labai daroma programų, savivaldybės specialiai rengė
projektus, palaiko ryšį su išeiviais, švietimo sistemą gerino“).

▪

Grįžta vyresnio amžiaus žmonės, norintys pensinį amžių praleisti Lietuvoje („grįžta vyresnio
amžiaus žmonės, kurie jau uždirbę ten pensiją ir atvažiavę į Lietuvą naudojasi ta pensija“)

GRĮŽIMO SKATINIMO POLITIKOS IR JOS PRIEMONIŲ VERTINIMAS
Dauguma tyrime dalyvavusių ekspertų teigia, kad Lietuva neturi bendros, vieningos emigrantų
susigrąžinimo strategijos, tėra tik bendros gairės, apibūdinančios emigrantų susigrąžinimo strategiją, kurių,
ekspertų nuomone, realybėje nepakanka („gairės skamba gražiai ir puikiai, bet mano didesnis susirūpinimas
yra tas, kad raštai ir kas vyksta tai du skirtingi dalykai. Fiziškai ir faktiškai daug procesų stringa ir neapgalvoti
sprendimai kuriami, kad būtų sukurti, o ne tam, kad sukurtu vertę“; „ta strategija per silpna, nepakankamai
finansuojama, nepakankamai administruojama“), taip pat egzistuoja pavienės iniciatyvos, programos /
projektai („Renkuosi Lietuvą“, „Investuok Lietuvoje“, „Globali Lietuva“), regionuose steigiamos mokyklos
priimančios grįžtančius vaikus (pvz. „Lietuvybės centras“). Ekspertų nuomone, turėtų būti sukurta vieninga,
konkreti strategija ir aiškiai pristatyta.
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Svarstant, kokius žmones Lietuva turėtų stengtis susigrąžinti, laikomasi pozicijos, kad reikėtų
susigrąžinti kiekvieną norintį grįžti, tačiau manoma, kad pirmenybė turėtų būti skiriama šioms piliečių
grupėms:
1) Aukštos kvalifikacijos darbuotojams / specialistams, orientuojantis ne vien tik į IT sritį, bet apskritai į
visus specialistus, turinčius aukštą kvalifikaciją („pirmiausia turėtumėme stengtis susigrąžinti
specialistus, darbuotojus, kurie tobulintų mūsų ekonominį, socialinį gyvenimą. Reikėtų susigrąžinti
specialistus, kurie gerintų Lietuvos ekonomiką);
2) Verslininkams, kurie perkeltų savo verslus iš užsienio į Lietuvą, vystytų Lietuvoje verslus;
3) Vadybos specialistams, savivaldos žmonėms („lyderiai, mokslo žmonės, vadybos specialistai,
savivaldos žmonės, kurie ateitų be kažkokių papildomų tinklų, darbo vietų, bet kurie ateitų su
sprendimais, tobulinančiais valstybės valdymą“)

Vertinant, ar Lietuva turėtų labiau stengtis išlaikyti Lietuvoje gyvenančius žmones, ar labiau investuoti
į išvykusių susigrąžinimą, dauguma ekspertų mano, kad pirmiausiai reikia orientuotis į gyvenančių
Lietuvoje piliečių išlaikymą, ir tik po to į grįžtamosios migracijos skatinimą („80 proc. visų pastangų reikėtų
dėti mažinant emigraciją, tada 15 proc. pastangų – institucionalizuojant imigraciją, t.y. daugiau skatinti
priimti aukštos kvalifikacijos, šaliai reikalingų imigrantų, daryti jų atranką, ir tik 5 proc. pastangų dėti
investuojant į grįžtamosios migracijos skatinimą – tai būtų migrantų informavimas, reikalingų žmonių
pritraukimas“).
Norint, gyventojus išlaikyti šalyje, ekspertai rekomenduoja didžiausią dėmesį skirti moksleiviams /
jaunimui: (1) sudaryti galimybes moksleiviams įgyti praktikos užsienyje, susipažinti su gyvenimu užsienyje
(„aš manau moksleiviams reikėtų rengti šviečiamąsias kampanijas, daryti ekskursijas, išvykas į užsienį,
kuriose moksleiviai galėtų padirbėti, susipažinti kaip tenais viskas vyksta, užmegzti ryšius ir paragauti
praktikos“), (2) motyvuoti jaunimą neišvykti iš Lietuvos arba išvykus grįžti: šviesti jį apie tikrąjį gyvenimą
emigracijoje, kokia to kaina, teikti daugiau tiek realių istorijų gyvenant emigracijoje, tiek sėkmės istorijų
grįžus į Lietuvą („tuose regionuose kur didžiausia emigracija reikėtų pasakoti daugiau realių istorijų – kas ta
emigracija iš tikro yra, jog ne viskas yra taip gerai, kad pinigai neauga ant medžio ir kad ten reikės dar
sunkiau dirbti nei Lietuvoje. Jei čia baigei universitetą ir aukosi karjerą Norvegijoje įsidarbindamas žuvų
fabrike, ar tikri verta aukoti karjerą? <...> Pasakoti apie sėkmės istorijas – kad matytų, jog nors ten ir gerai
sekėsi, bet va grįžus pavyko įkurti verslą Lietuvoje). Apskritai, tikima, kad Lietuvoje sudarius geras gyvenimo
sąlygas, galimybes uždirbti konkurencingus atlyginimus, pasitikėti valstybe, Lietuvos piliečiai nenorės
išvažiuoti, o išvykusieji norės grįžti. Labai svarbu, kad dėl didelio noro susigrąžinti išvykusius, nebūtų
supriešinama visuomenė, dirbtinai sukuriant geresnes sąlygas iš užsienio grįžusiems, nei gyvenantiems
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Lietuvoje (pvz. darželiai turi būti vienodai prieinami visų gyventojų vaikams, o ne vien teikiama pirmenybė
grįžusiųjų vaikams).
Siekiant emigrantus susigrąžinti atgal į Lietuvą, išskiriamos trys pagrindinės grįžimo skatinimo
priemonės:
▪

Tinkamas norinčių grįžti į Lietuvą informavimas: turi būti teikiama visa informacija reikalinga grįžimo
procesui, adaptacijai grįžus (ypač svarbu teikti informaciją dėl vaikų integracijos) („daugumai reikalinga
tik informacinė pagalba“; „finansinę paramą nelabai vertinu teigiamai, nes tie išvykėliai sugrįžta dėl
asmeninių priežasčių ir jiems tereikia informacijos, kaip adaptuotis, ypač jei turi vaikų, kad nebūtų
atitrūkimo nuo gyvenimo“);

▪

Grįžtamąją migraciją skatinančių platformų, iniciatyvų finansinis išlaikymas / finansinių paskatų
taikymas grįžtantiems („turėtų būti didesni finansiniai paskatinimai, didesnės finansinės galimybės
savivaldybėms (apgyvendinimui, darželiams, mokykloms, žmogiškiesiems ištekliams)“; „manau reikia
remti finansiškai. Tarkim „Kurk Lietuva: gali dabar paimti 20 žmonių, bet jei padvigubintų paramą,
tuomet paimtų 40 žmonių. Ir tikrai yra stiprių kandidatų, kurie gali pretenduoti į tą projektą“);

▪

Vaikų integracijos užtikrinimas: teikti ikimokyklinį ugdymą, lietuvių kalbos nemokantiems vaikams
teikti lietuvybės ugdymą.

Pavieniai ekspertai papildomai įvardija pagalbą grįžusiems gauti būsto kreditą, jei neturi kredito
istorijos Lietuvoje, bei antrųjų pusių (užsieniečių) integravimas į darbo rinką ir visuomenę.

RYŠIŲ SU IŠEIVIJA VERTINIMAS
Tyrime dalyvavę ekspertai vieningai sutaria, kad Lietuva privalo kurti mechanizmus / būdus ryšiui su
išvykusiais gyventojais palaikyti. Jų nuomone, yra taikomas ne vienas mechanizmas ryšiams su išeiviais
palaikyti:
▪

Leidimas išeivijai dalyvauti rinkimuose;

▪

Nuolat palaikomas ryšys su migrantų bendruomenėmis užsienyje, organizuojami susitikimai,
gilinamasi į emigrantų situaciją kiekvienoje šalyje, dalijamasi patirtimis / informacija („išeivija dirba
su tarptautine migracijos organizacija, esame visi įtraukti. Tie vizitai, kai išvykstame ir turime
susitikimus su bendruomenėmis, keičiamės informacija, kas vyksta Lietuvoje, jie pasakoja, kas vyksta
jų gyvenamojoje šalyje, tai yra nepertraukiamas ir nenutrūkstantis ryšys <...> žmonės nėra visiškai
paliekami. Stengiamės, kad nepamirštų, jog ir jie yra svarbūs Lietuvos piliečiai“);

▪

„Global Lithuania Leaders“ tinklas, vienijantis tarptautinį patirtį sukaupusius įvairių sričių lietuvius
profesionalus. Organizuoja renginius išeivijoje, kurių metu su išeiviais dalijamasi gerąja praktika;
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▪

Projektas „Investuok Lietuvoje“;

▪

Programa „Work in Lithuania“ („programoje atrenkamos įmonės yra aukštos kvalifikacijos. Iš pradžių
pradėjome su užsienio kapitalo įmonėmis, dabar ir Lietuvos įtraukiamos. Ten būti, kaip sakoma,
garbės ženklas. Puslapio lankomumas muša rekordus“).

Norint pagerinti iniciatyvų grįžtantiems sėkmingumą, ekspertų nuomone, reikia iš esmės gerinti
bendrą situaciją valstybėje, gerinti gyvenimo sąlygas, keisti ir ugdyti visuomenės mentalitetą, šiuo metu
smerkiantį tiek išvykusį, tiek grįžusį migrantą, o ne vien taikyti pavienes iniciatyvas, kurios padės susigrąžinti
migrantą tikėtina tik kuriam laikui („ne nuo politikos priklauso, o visa konkreti situacija lemia, kad žmonės
sugrįžta. Jei ir sukursime programą, galime juos susigrąžinti terminuotai, po to jie išvyks atgal ir vėl ieškos
geresnių sąlygų. Turime padaryti gerą gyvenimą čia visiems <...> reikia mentalitetą ugdyti ir keisti. Šiuo metu
yra stigmatizuojantis mentalitetas – jei išvykai, tu jau kitoks, jei grįžai, vėl negerai, kodėl grįžai“).
Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad silpnosiomis vietomis išlieka laisvų vietų darželiuose užtikrinimas, lietuvių
kalbos mokymų tiek vaikams, tiek suaugusiems teikimas. Apskritai, manoma, kad daugeliui iniciatyvų /
projektų neretai trūksta pakankamo finansavimo bei administravimo tam, kad jie sėkmingai veiktų
ilgalaikėje perspektyvoje („daug daroma, bet viskas lieka kalbų lygyje, nes trūksta administravimo,
finansavimo. Tie tinklai, programos dažnai sukuriami, paskui jų niekas nenaudoja, pasensta“)

4.2 GRĮŽTAMOJI MIGRACIJA
GRĮŽTAMOJI MIGRACIJA COVID-19 KONTEKSTE
Dauguma tyrime dalyvavusių ekspertų teigia, kad COVID-19 situacija suaktyvino grįžtamosios
migracijos procesus. Pagrindinė grįžimo priežastis COVID-19 kontekste yra Lietuvoje prieinamos kokybiškos
sveikatos priežiūros paslaugos („tarpiniai rezultatai rodo, kad grįžtančių bus daugiau nei išvykstančių <...>
vienas iš pagrindinių klausimų, dėl kurių kreipėsi žmonės – sveikatos apsauga. Lietuvos aiškus privalumas –
garantuota sveikatos apsauga <...> grįžtantys pradėjo vertinti, kad Lietuvoje visos paslaugos ne tik
prieinamos, bet ir geros kokybės“). Dalis ekspertų teigia, kad tokiu laikotarpiu, pasaulyje siaučiant
pandemijai, norisi gyventi apsuptam savo artimųjų, gyventi savo šalyje – „namuose“, kuriuose jaučiamasi
saugiausiai, iš naujo peržvelgiamos turimos vertybės, įžvelgiami tėvynės turimi privalumai. Galiausiai,
COVID-19 paskatino grįžti užsienyje trumpą laiką gyvenusius migrantus, kurie dar nebuvo spėję susikurti
tvirto finansinio pagrindo („COVID-19 paskatino grįžimą tų žmonių, kurie dar nesusikūrė sau rimto pagrindo
užsienyje, kurie užsienyje buvo ne daugiau 5 metų <...> užsienyje irgi auga nedarbas, pajamos mažėja,
mažėja galimybės užsidirbti papildomai, tai tokiu atveju nelabai apsimoka būti užsienyje“).
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Pavieniai tyrimo dalyviai laikosi nuomonės, kad COVID-19 krizė suvaržydama gyventojų mobilumą
tokiu būdu sustabdė imigracijos procesus – baiminamasi dėl uždaromų šalių sienų, izoliavimosi reikalavimų,
užsikrėtimo rizikos darbo metu („žmonės anksčiau išvažiuodavo neturėdami darbo vietų, bet 2018 metais
tokios aplinkybės baigėsi, o dabar išvis sunkiau, nes jei nuvažiuosi, tai iškart karantinas, 2 savaites izoliacijoje
gyventi brangu, darbintis irgi nenorima dėl tos rizikos“).
GRĮŽTAMOJI MIGRACIJA IR SAVIVALDOS VAIDMUO
Norint skatinti grįžtamąją migraciją, ekspertų nuomone, būtinas centrinės valdžios ir savivaldos
bendradarbiavimas, nes ne viskas savivaldos galioje. Vyriausybė privalo sudaryti ilgalaikes strategijas ir
žingsnius, pasirūpinti finansavimo skyrimu ir sveikatos apsauga, o savivalda turi spręsti praktinius klausimus,
įgyvendindama vyriausybės nurodytus žingsnius – paskatinti migrantą grįžti, jį susigrąžinti ir padėti jam
integruotis į darbo rinką („ranka rankon turi eiti išvien, nei vienam, nei kitam negalima suteikti vienos
atsakomybės. Nacionaliniu būdu turi būti iškomunikuota. Savivalda turi turėti įrankių tam, savivaldos yra
arčiausiai ir geriausiai žino ką pasiūlyti. LRV turi nuolat konsultuoti, apsikeisti gerąja praktika ir finansiškai
padėti savivaldoms veikti“; „bendrai turi veikti. Savivaldos daug ką gali padaryti, bet negali pavyzdžiui
ugdymo programų skatinti, organizuoti be valstybės pagalbos“).
GRĮŽTAMOSIOS MIGRACIJOS IŠŠŪKIAI
Darbo paieškos
Sprendžiant grįžtančių iš užsienio migrantų įsidarbinimo problemą, ekspertai rekomenduoja
valstybei imtis tokių priemonių:
▪

Destruktūrizuoti užimtumo politiką ir į įsidarbinimo politiką įtraukti vietos savivaldą, kuri veiktų ne
kaip partneriai, o kaip sprendimų priėmėjai;

▪

Užtikrinti galimybę įsidarbinti abiem šeimos nariams, jei atvyksta pora (net jei vienas iš jų yra
užsienietis) („turi būti darbo pasiūlymas abiem. Žinoma, jei šeimos narys užsienietis, įsidarbinti
sunkiau, jei eilinis specialistas, taip pat bus mažiau galimybių. Darbas turėtų būti siūlomas ne tik
lietuviams, bet ir užsieniečiams. Darbdaviai turėtų būti daugiau šviečiami, kad galėtų suteikti
galimybes grįžusiam asmeniui integruotis ir darbintis“). Sudaryti sąlygas pradžiai įsidarbinti
nemokant lietuvių kalbos, darbdavius motyvuoti įdarbinti kitatautį, taikant įvairias finansavimo
priemones („valstybė turėtų numatyti specialų fondą, fonde turėtų numatyti dotacijas dėl kitataučių
įdarbinimo <...> pas mus per daug išaukštinama lietuvių kalba, kai kur net nereikia toks lietuvių
kalbos, galima apsieti ir be jos. Nesakau, kad nereikia mokytis, bet pradėkim mokytis ir sudarykim
sąlygas pradžiai užsidribti be kalbos“);
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▪

Teikti geresnės kokybės valstybės tarnybų konsultacijas ieškantiems darbo, orientuotis ne tik į
žemos kvalifikacijos specialistų konsultavimą, bet ir į aukštos kvalifikacijos specialistus;

▪

Diegti priemones, įgalinančias nuotoliniu būdu įsidarbinti Lietuvos įmonėse dar būnant užsienyje.

Dalis ekspertų laikosi nuomonės, kad pirmiausia turi veikti rinkos dėsniai ir valstybės įsikišimas nėra
reikalingas. Valstybė neturėtų rūpintis grįžtančiųjų įdarbinimu ir jų rėmimu, nerandant darbo, kadangi tai
paties grįžusio piliečio atsakomybė („jei žmogus grįžta ir negali įsidarbinti, tai kodėl turi būti remiamas. Mes
turime padėti ten, kur galime padėti: sudaryti jų vaikams sąlygas lankyti darželį, mokyklą, o darbą jie patys
turi susirasti. Aš esu prieš išmokų mokėjimą žmonėms, kurie buvo išvykę. Reikia pratinti žmones, kad
kiekvienas veiksmas turi savo pasekmes“; „kodėl reikėtų papildomos pagalbos įsidarbinant, sunkiai suprantu.
Jei jie įgiję patirties, turi kvalifikaciją, tai turi ir lengvai įsidarbinti“)
Pavieniai ekspertai paminėjo, kad bendradarbiaujant su Vilniaus savivaldybe ketinama diegti vieno
langelio tipo projektą „International House“, kurio metu bus teikiamos visos paslaugos reikalingos tiek
grįžusiems lietuviams, tiek trečiųjų šalių imigrantams („netrukus su Vilniaus savivaldybe paleisime didžiulį
projektą – „International House“. Tai bus viena vieta, kur atvykę piliečiai galės gauti visas paslaugas, įvairius
dokumentus susitvarkyti vienoje vietoje <...> Bus galima užregistruoti vaikus į gydymo įstaigą. Jei pasiteisins
Vilniuje, kitur irgi integruosime. Čia visai kaip vieno langelio projektas“).
Be atlyginimo, ekspertų nuomone, Lietuva grįžusiems migrantams taip pat gali pasiūlyti
ekologiškesnes gyvenimo sąlygas – žalesnę, švaresnę, saugesnę aplinką („pranašumas – geros ekologinės
sąlygos, tie atstumai pas mus mažesni, gražios vietos, daug gamtos“ ), pripažinimą, galimybę įgyvendinti
idėjas, realizuoti savo verslo planus. Vis dėlto, svarbu paminėti, kad Lietuva grįžtantiems neturėtų siūlyti
kažko daugiau, nei Lietuvoje gyvenantiems piliečiams, turi galioti lygybės principas.
Paklausiausia ir geriausiai apmokama darbo sritimi laikomas IT sektorius. Pasigendama IT
specialistų, ypač senior lygio. Kitos darbo sritys, stokojančios specialistų, yra medicinos, vaistų, biochemijos
pramonė, maisto gamyba, pieno produktų perdirbimas, medienos apdirbimas, žemės ūkio produkcijos
perdirbimas.

Verslo kūrimas
Kalbant apie Lietuvoje šiuo metu teikiamą pagalbą grįžusiems iš užsienio ir norintiems gimtinėje
pradėti verslą, įvardijamos tokios iniciatyvos kaip „Startup Lithuania“, „Versli Lietuva“ bei kitos agentūros,
konsultuojančios apie verslo pradžią, suteikiančios visą reikalingą informaciją ir tokiu būdu palengvinančios
verslo kūrimo procesą. Kaip pagalbos priemonė minimas ir bendradarbysčių erdvių steigimas.
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Svarstant, kokią pagalbą Lietuva dar galėtų suteikti kuriantiems verslą, įvardijami verslo inkubatoriai,
kuriuose grįžusieji galėtų išbandyti savo verslus be administracinių išlaidų.

Socialinė integracija
Siekiant sumažinti socialinės integracijos iššūkius grįžus į Lietuvą, valstybei būtina stengtis išlaikyti
ryšį su migrantais dar jiems gyvenant užsienyje („būtina palaikyti bet kokį ryšį, nes vėliau grįžus į Lietuvą
vaikai sunkiai kalba lietuviškai. Gerai, kad dabar yra tarptautinių mokyklų, bet valstybė turi turėti ir
finansinių išteklių tam“). Grįžus į Lietuvą, būtina užtikrinti grįžusios šeimos narių integraciją, įskaitant tiek
vaikus, tiek suaugusius (ypač kreipiant didelį dėmesį į užsieniečių integraciją). Nors pastebima, kad švietime
situacija gerėja: grįžusiems vaikams, nemokantiems lietuvių kalbos, mokyklose priskiriami mokytojai
padėjėjai, teikiamos papildomos paslaugos, padedančios greičiau adaptuotis ir išmokti lietuvių kalbos, tačiau
manoma, kad reikėtų dėti dar daugiau pastangų, rūpinantis vaikų integracija.
Kitas su socialine integracija susijęs svarbus aspektas – emocinės paramos gavimas. Ekspertų
nuomone, dalis grįžusiųjų, susidūrę su pasikeitusiomis gyvenimo aplinkybėmis, patiria psichologinių
problemų, todėl sėkmingai integracijai svarbus emocinės sveikatos palaikymas. Palaikant grįžusiųjų emocinę
sveikatą, būtina keisti ir dabartines visuomenės turimas neigiamas nuostatas į grįžtančius lietuvius. Tai
galėtų padėti padaryti rengiamos specialios kampanijos orientuotos į nuostatų keitimą („turėtų būti
daromos specialios kampanijos, kurios keistų visuomenės ilgalaikes nuostatas apie grįžtančius lietuvius <...>
dabar į grįžtantį lietuvį neretai žvelgiama kaip į pralaimėjusį, nes jam nepasisekė užsienyje. Visą naratyvą
reikėtų keisti į dėkingumo naratyvą: „ačiū, kad grįžai“, o ne kad grįžtų nusibaudęs“).
Kalbant apie būsto įsigijimą / būsto paskolos gavimą, manoma, kad nereikėtų grįžtantiems skirti
privilegijų, norint įsigyti būstą, tačiau kartu svarbu papildomai neapsunkinti būsto įsigijimo proceso, taikant
įvairius apribojimus („nemanau, kad turėtų būti privilegijų ar apsunkinančių sąlygų, pavyzdžiui, kad turėtų
turėti metus laiko darbo kontraktą, kad galėtų gauti paskolą ir pan. Jei užsienietis, įprastai atsiranda dar
daugiau apribojimų <...> Sugrįžtant būstas yra svarbiausia, todėl svarbu nekurti dirbtinių barjerų“).

4.3 IMIGRACIJA
Dauguma tyrime dalyvavusių ekspertų laikosi nuomonės, kad Lietuva turėtų skatinti kitų šalių
gyventojų imigraciją į šalį. Dėl vykstančio visuomenės senėjimo, demografijos nuosmukio pasigendama tiek
žemos, tiek aukštos kvalifikacijos specialistų, todėl reguliuojama, subalansuota imigracija, ekspertų
nuomone, išspręstų dalį šių problemų. Atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvai šiuo metu būtina skatinti
„kokybišką“ imigraciją, t.y. kviesti tik trūkstamų profesijų žmones, kurie užpildytų laisvas darbo vietas, būtų
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kvalifikuoti ir nekeltų grėsmės saugumui („reikia skatinti labai selektyviai. Būtent tokiose srityse, kur trūksta
darbuotojų. Reikia prisikviesti žmones ir pasinaudoti jų įgūdžiais. Lietuva yra patraukli šalims, kuriose yra
žemesnis pragyvenimo lygis. Baltarusijai Lietuva yra galimybių šalis“). Pavieniai ekspertai atkreipia dėmesį,
kad Lietuvai reikėtų liberalesnės imigracijos, nes šiuo metu ji pernelyg selektyvi. Jų nuomone, visi norintys ir
galintys Lietuvai suteikti pridėtinę vertę turėtų turėti galimybę patekti į šalį.
Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, ekspertų nuomone, Lietuva turėtų skatinti atvykti aukšto
išsilavinimo, kvalifikuotus, šaliai teikiančius pridėtinę vertę specialistus. Labiausiai reikalingi imigrantai,
galintys dirbti IT, statybų, transporto sektoriuose.
Vertinant Lietuvoje esančios imigracijos politikos kryptingumą, daugumos ekspertų teigimu,
Lietuvoje nėra kryptingos imigracijos politikos arba jos kryptis netinkama, nes neatitinka realių poreikių
(„ta politika labai atsilieka nuo poreikių. Darbdaviai rūpinasi tik savo poreikiais. Mums nepavyko sukurti
kažkokios sistemos, kur būtų viskas integruota, srautai kontroliuojami, būtų mažiau išnaudojimo“; „esanti
politika turi aiškią kryptį – pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus, tačiau ji neatitinka realių poreikių,
kadangi trūksta ir žemos kvalifikacijos specialistų“). Tik vienas ekspertas laikosi nuomonės, kad imigracijos
politika yra pakankamai kryptinga, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad yra daug kliūčių imigrantų
integracijoje.
Įvardijami imigrantų integracijos metu kylantys keblumai / nesklandumai:
▪

Darželių, mokyklų, galinčių / pasirengusių priimti užsieniečius vaikus trūkumas („dažniausiai
užsieniečiai atvyksta į didžiuosius miestus, tačiau ar darželiai, mokyklos pasirengusios priimti jų
vaikus? Ar yra klasės, skirtos užsienio kalba kalbantiems vaikams?“);

▪

Valstybinės kalbos mokėjimo problema: nepakankamas lietuvių kalbos kursų prieinamumas
(„Lietuvoje lietuvių kalbos kursų, kurie būtų prieinami ir kurie būtų pigūs, nemokami, yra labai
nedaug. Trūksta galimybių užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos“);

▪

Keblumai deklaruojant gyvenamąją vietą („ne visi nuomininkams leidžia deklaruoti gyvenamąją
vietą“);

▪

Tebėra valstybinių įstaigų, kuriose personalas nekalba anglų kalba;

▪

Antrosios pusės (užsieniečio) integracijos sunkumai (neturint kvalifikuoto išsilavinimo, ypač sunku
įsidarbinti).

Svarstant, kurios valstybės institucijos turėtų būti (efektyvesnių) imigracinių procesų tvarkų iniciatoriai,
įvardinama:
▪

Ekonomikos ir inovacijų ministerija – reikalinga iniciatyva pritraukiant verslus;

▪

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – reikalinga iniciatyva užtikrinant galimybes užsieniečiams
studijų metu atlikti praktiką Lietuvoje ir galbūt vėliau įsidarbinti Lietuvoje;
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▪

Vidaus reikalų ministerija – reikalinga iniciatyva reguliuojant / lengvinant biurokratinius procesus;

▪

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

▪

Tautinių mažumų bendruomenės, kuriose būtų galima ieškoti žmonių, galinčių nešti pridėtinę vertę
Lietuvai („žymiai daugiau galėtų veikti tautinių mažumų bendruomenės, ta pati ukrainiečių,
baltarusių, rusų. Reikėtų ieškoti žmonių, kurie čia puikiai integravosi, moka kalbą, ir per juos reikėtų
ieškoti žmonių, kurie galėtų nešti šaliai didesnę pridėtinę vertę“)

Pastebima, kad sėkmingam imigracinių procesų gerinimui, būtinas glaudus visų įvardintų valstybės
institucijų bendradarbiavimas.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią dabartinę situaciją Baltarusijoje, ekspertų nuomone, būtina parengti
specialią integracijos programą atvykstantiems baltarusiams, o visi priimami sprendimai turi būti vykdomi
operatyviai. Siūlomi konkretūs veiksmai atvykstančių / norinčių atvykti baltarusių atžvilgiu:
▪

Sudaryti sąlygas priimti studijuoti jaunus žmones, kurie galėtų tęsti studijas Lietuvoje (daugelis jų
gerai kalba anglų kalba);

▪

Sudaryti sąlygas atidaryti / perkelti įmones į Lietuvą, tačiau įspėti, jog skaidrumo reikalavimai
Lietuvoje didesni.

▪

Galimybė priimti baltarusius, kurie ieško prieglobsčio bėgdami iš savo šalies. Sudaryti baltarusių
pabėgėliams specialią programą Užimtumo tarnyboje, vykdyti profesinį mokymą, apgalvoti jų
apgyvendinimo klausimus („galimybė priimti žmones, kurie neturi verslų, kurie neturi kur mokytis,
kurie tiesiog bėga iš Baltarusijos“);

▪

Garantuoti atvykstančių baltarusių užimtumą, plėtoti galimybes atvykti kartu su šeimomis (įkurti
savaitgalines mokyklas baltarusių kalba), t.y. skatinti norą ateityje likti gyventi Lietuvoje;

▪

Skirti atskirą finansavimo fondą atvykstančių baltarusių integracijai, didinti finansinėmis
paskatomis Lietuvos patrauklumą („Turi būti skirtas atskiras finansavimas. Lenkija skyrė 50 milijonų
tam, kad integruotų baltarusius. Lietuvoje bandoma daug ką padaryti nemokamai. Ką galime
pasiūlyti, tai informaciją, individualią pagalbą, bet jokių finansinių paskatų. Persikeliančioms
įmonėms yra svarbu lengvatos. Kodėl turi rinktis Vilnių, o ne Varšuvą? Turime išsiskirti. „Investuok
Lietuvoje“ bando pritraukti reklamuodami Lietuvą, bet ne visada gali pasiūlyti finansinę paskatą.
Kiek žinau, Baltarusijoje buvo ir dar tebėra nedideli mokesčiai IT įmonėms. Jeigu nebūtų poreikio
persikelti į Lietuvą, jei čia politiškai neramu ir Lietuva nėra geriau mokesčių atžvilgiu, tai kam tada
toms įmonėms keltis čia?“).
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Dalies ekspertų nuomone, jau dabar yra sėkmingai vykdoma baltarusių imigrantų integracijos politika.
Atsižvelgiant į Baltarusijoje vykstančius įvykius, šiuo metu yra sudarytas humanitarinis koridorius
baltarusiams, kurio dėka labai operatyviai ir taikant supaprastintas sąlygas atvykstantiems baltarusiams
išduodamos 6 mėnesius galiojančios vizos („tai turime tą vadinamą koridorių padarę, kuomet baltarusiai su
vizom kurį laiką turi lengvatas, išimtis atvykstant, įsidarbinant ir apsigyvenant“).
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V. IŠVADOS
Emigracijos reiškinio suvokimas
Apskritai, emigracijos reiškinys vertinamas kaip natūralus, neišvengiamas procesas, vykstantis kasdien
visame pasaulyje. Nors emigracija visų tyrimo dalyvių pirmiausiai suvokiama, kaip būdas pasiekti didesnę
finansinę gerovę, užsienyje gyvenantys lietuviai emigracijos reiškiniui suteikia daugiau vertės, nei
emigracijos duonos neragavę lietuviai. Emigrantai emigraciją vertina ne vien kaip galimybę „daugiau
užsidirbti ir geriau gyventi“, bet kartu kaip galimybę labiau pamilti savo šalį, pradėti ją kitaip vertinti, iš naujo
peržvelgti savo turimas vertybes, kartu suvokiant, kad ir „išsvajotas gyvenimas užsienyje“ turi tam tikrų
trūkumų.
Nuostatos į emigrantą
Lyginant Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių LR piliečių nuostatas į emigrantą, pastebimi nuostatų skirtumai.
Dalis Lietuvoje gyvenančių piliečių emigrantą linkę teisti – „palikęs / iškeitęs tėvynę“ „išdavikas“, „nemylintis
tėvynės“. Iš užsienio grįžęs lietuvis neretai dar labiau smerkiamas. Spontaniškai kylančios grįžusio emigranto
asociacijos yra neigiamos („gyveno iš pašalpų“, „užsiiminėjo nusikalstama veikla") arba jį nuvertinančios
(„neprigijo“, „nepasiteisino turėti lūkesčiai“). Apie jaučiamas tėvynėje pasilikusių tautiečių neigiamas
nuostatas atsiliepia ir dabartiniai emigrantai – dažnas jaučiasi laikomas tėvynės išdaviku.
Kita vertus, dalis emigrantų neidentifikuoja savęs kaip emigranto, nors užsienyje gyvena daugelį metų –
labiau linkę save sieti su turimomis lietuviškomis šaknimis (bent tokiu būdu išsaugojant savo lietuvio
identitetą) ir save suvokia kaip lietuvį, kuris tiesiog gyvena užsienyje. Apie kitus emigrantus atsiliepiama
išsakant empatiškas („paaukojęs gyvenimą tėvynėje“, „dirbantis „juodus“ darbus“) ar pozityvias,
įkvėpiančias asociacijas („drąsus“, „nepasiduodantis“).
Lietuvių emigrantų integracijos svetur vertinimas
Vertinant lietuvių emigrantų integraciją svetur, vieningai sutariama, kad integracijos sėkmė priklauso nuo
noro ir asmeniškai dedamų pastangų integruojantis. Vietinių požiūris į atvykusį lietuvį imigrantą labai
priklauso nuo turimos patirties su lietuviais imigrantais – kuo šalis populiaresnė tarp lietuvių imigrantų, tuo
didesnė rizika, kad apie lietuvį imigrantą bus susidaryta išankstinė neigiama nuomonė. Kita vertus,
emigrantų teigimu, greičiau ir sklandžiau integruojamasi, kuomet užsienyje kuriami ryšiai su tos šalies
vietiniais, o ne ten gyvenančiais lietuviais, kurie lietuvių emigrantų pamėgtose šalyse dažnai neatsišaukia į
pagalbos prašymą arba netgi kelia pavojų savo tautiečiams.
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Grįžtamosios migracijos reiškinio suvokimas
Grįžtamosios migracijos reiškinio vertinimai taip pat išsiskiria. Emigrantai šį reiškinį vertina vienareikšmiškai
teigiamai. Pagrindiniai grįžtamosios migracijos privalumai: į gimtinę atsivežama užsienyje sukaupta darbinė,
kultūrinė patirtis, gerinama šalies ekonominė situacija, didėja gyventojų skaičius. Kita vertus, piliečiai
gyvenantys Lietuvoje šalia išvardintų privalumų mato ir galimas rizikas – piktybiškas grįžusiųjų naudojimasis
valstybės teikiamomis socialinėmis garantijomis, atsisakymas ieškoti darbo vietos, pavojaus kėlimas Lietuvos
gyventojams.
Emigrantų grįžimo į Lietuvą skatinimo priemonės
Emigrantų grįžimo skatinimo klausimu sutariama vieningai. Tiek Lietuvoje, tiek emigracijoje gyvenantys LR
piliečiai teigia, kad būtina imtis konkrečių veiksmų skatinančių išvykusius lietuvius grįžti į gimtinę (ekspertai
priduria, kad trūksta vieningos, konkrečios emigrantų susigrąžinimo strategijos). Tyrimo dalyvių nuomone,
susigrąžinimo skatinimo veiksmai turi būti susiję su grįžtančiųjų reintegracijos užtikrinimu. Šiuo metu
didžiausia problema, kurią valstybei reikia spręsti, yra šeimų reintegracija – vaikų integracijos užtikrinimas
darželiuose ir mokyklose, prieinami lietuvių kalbos kursai, kitataučio šeimos nario integracija. Ekspertų
nuomone, be šeimos reintegracijos gerinimo, taip pat reikia dėti pastangas lengvinant atvykusiųjų darbo
paieškas, suteikti galimybę gauti emocinę paramą.
COVID-19 įtaka migracijos procesams
Vertinant dabartinės COVID-19 situacijos pasaulyje įtaką migracijos procesams, teigiama, kad COVID-19
paskatino apsisprendusių / ketinusių grįžti į Lietuvą greitesnį grįžimą. Tiek gyventojų, emigrantų, tiek
ekspertų nuomone, į Lietuvą sugrįžta / nuspręsta neemigruoti iš Lietuvos dėl gimtinėje prieinamų kokybiškų
sveikatos priežiūros paslaugų bei finansinio ir psichologinio saugumo jausmo poreikio (geriausiai jaučiamasi
tėvynėje). Įžvelgiamos rizikos, kad (1) Lietuvoje padidės nusikalstamumas, nes į Lietuvą grįžo didelė dalis
bedarbių, vykdžiusių nusikalstamą veiklą, (2) net pasibaigus COVID-19 krizei, Lietuvoje liks gyventi iš užsienio
grįžę Lietuvos piliečiai, tenorintys naudotis valstybės teikiama socialine parama.
Imigracijos reiškinio suvokimas
Imigrantas (atvykęs kitatautis į Lietuvą) dažniausiai siejamas su pigia ir laikina darbo jėga. Imigracijos
reiškinys vertinamas labiau neigiamai, nei teigiamai. Pagrindinės neigiamo vertinimo priežastys susijusios su
nelegaliu imigrantų įdarbinimu, mokesčių nemokėjimu ir vietinių algų kartelės sumažinimu. Ekspertų
nuomone, Lietuva turėtų skatinti tikslingą, „kokybišką“ imigraciją, t.y. kviesti tik trūkstamų profesijų žmones,
kurie būtų kvalifikuoti ir nekeltų grėsmės saugumui.
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VI. TIKSLINIŲ GRUPIŲ MIGRACIJOS PROCESŲ SUVOKIMO IR REKOMENDACIJŲ SANTRAUKA

Pav. 5.1 Emigracijos reiškinio vertinimas
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Pav. 5.2 Reikalingos emigrantų grįžimo į Lietuvą skatinimo priemonės
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Pav. 5.3 Reikalingos grįžusiųjų emigrantų į Lietuvą integracijos gerinimo priemonės
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Pav. 5.4 Imigracijos (užsienio šalių piliečių atvykimo) vertinimas bei reikalingos priemonės imigrantų integracijos gerinimui
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PRIEDAS
I. LR PILIEČIŲ, GYVENANČIŲ LIETUVOJE, TYRIMO METODIKA
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2020 metų rugsėjo 23-24 dienomis atliko
LR piliečių, gyvenančių Lietuvoje, kokybinį tyrimą.

1.1.

Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti Lietuvoje gyvenančių LR piliečių požiūrį į migracijos procesus (emigraciją, grįžtamąją migraciją,
imigraciją) bei ar / kaip COVID-19 pakeitė jų požiūrį į emigraciją, grįžtančius lietuvius ir į Lietuvą
atvykstančius užsieniečius.

1.2.

Tyrimo metodas

On-line fokusuota diskusijų grupė (OFGD).

1.3.

Tyrimo imtis

13 informantų.

1.4.

Tyrimo lokacija

1.5.

Tikslinė grupė

Lietuva.

LR piliečiai, gyvenantys Lietuvoje.

1.6.

Diskusijos trukmė

1.7.

Atrankos metodas

~2 val.

Tikslinė atranka.
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1.8.

Informantų socialinės-demografinės charakteristikos (%)
Lytis

Vyras

54

Moteris

46

Iki 30 m.

Amžius

23

31-40 m.

31

41-50 m.
Virš 50 m.

Išsimokslinimas

38
8

Aukštasis/ neb. aukštasis

77

Vidurinis/ spec. vidurinis

Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas

23

8

Specialistas, tarnautojas

Pagrindinis užsiėmimas

Darbininkas, techninis darbuotojas

61
8

Namų šeimininkė
Bedarbis

15
8

Vedęs / ištekėjusi, neregistruotoje santuokoje

Šeiminė padėtis

77

Nevedęs / netekėjusi

Kita

15
8

Vilnius

Gyvenamoji vieta
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Kaunas
Šiauliai

15
9

Klaipėda

15

Kitas miestas, rajono centras

15

48

II. LR PILIEČIŲ, GYVENANČIŲ UŽSIENYJE (EMIGRANTŲ), TYRIMO
METODIKA
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2020 metų rugsėjo 23-24 dienomis atliko
LR piliečių, gyvenančių užsienyje (emigrantų), kokybinį tyrimą.

1.1.

Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti LR piliečių, gyvenančių užsienyje, emigracijos patirtį, požiūrį į grįžtamąją migraciją bei ar / kaip
COVID-19 pakeitė jų nuostatas dėl grįžimo į Lietuvą.

1.2.

Tyrimo metodas

On-line fokusuota diskusijų grupė (OFGD).

1.3.

Tyrimo imtis

11 informantų.

1.4.

Tikslinė grupė

LR piliečiai, gyvenantys užsienyje.

1.5.

Diskusijos trukmė

1.6.

Atrankos metodas

~2 val.

Tikslinė atranka.
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1.7.

Informantų socialinės-demografinės charakteristikos (%)
Vyras

Lytis

33

Moteris

67

Iki 30 m.

Amžius

44

31-40 m.
41-50 m.

22

12

Virš 50 m.

Išsimokslinimas

22

Aukštasis/ neb. aukštasis

Vidurinis/ spec. vidurinis

89
11

Vedęs / ištekėjusi, neregistruotoje santuokoje

Šeiminė padėtis

44

Nevedęs / netekėjusi

34

Kita

22

Jungtinė Karalystė

Gyvenamoji vieta

33

Vokietija

23

Šveicarija

11

Nyderlandų karalystė

11

Ispanija

11

Norvegija

11
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III. MIGRACIJOS EKSPERTŲ TYRIMO METODIKA
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2020 metų spalio 8 – lapkričio 4
dienomis atliko migracijos ekspertų kokybinį tyrimą.

1.1.

Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti ekspertų požiūrį į migracijos procesus, šalyje vykdomą migracijos politiką bei migracijos procesų
kaitą COVID-19 kontekste.

1.2.

Tyrimo metodas

Pusiau struktūruotas giluminis interviu.

1.3.

Tyrimo imtis

15 informantų.

1.4.

Tikslinė grupė

Migracijos ekspertai, priklausantys vyriausybės, verslo, NVO, mokslo sektoriams.

1.5.

Interviu trukmė

~30-40 min.

1.6.

Atrankos metodas

Tikslinė atranka.

1.7.

Tyrimo lokacija

Lietuva.
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