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Išsiaiškinti su kokiomis
problemomis ar nuogąstavimais
susiduria užsienyje gyvenantys
Lietuvos piliečiai, svarstydami apie
galimą grįžimą į Lietuvą.

Užsienyje gyvenantys lietuvių
diasporos atstovai.

Kombinuotas metodas: CATI

IMTIS

ATRANKA

LOKACIJA

DUOMENŲ ANALIZĖ

Tyrimo metu buvo apklausti
1027 respondentai.

Tyrime naudotas kvotinės
disproporcinės atrankos metodas.

Jungtinė Karalystė, Danija,
Norvegija, Olandija, Vokietija.

Analizė atlikta SPSS/PC programine
įranga. Ataskaitoje pateikiami
bendrieji atsakymų pasiskirstymai
(procentai), ir pasiskirstymai pagal
socialines-demografines
charakteristikas (Žr. Priedus).

(Computer Assisted Telephone
Interview) ir CAWI (Computer
Assisted WEB Interview).
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STATISTINĖ PAKLAIDA
Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis.
Pvz.: jeigu apklausus 1027 respondentus gavome, jog 11,6 proc. apklaustųjų teigia, kad tikrai planuoja grįžti į Lietuvą ir jau turi konkrečius
planus, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 9,7 proc. ir 13,5 proc.
Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti statistinę paklaidą.
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SOCIALINĖS-DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS (PROC.)
Lytis

42

Vyras

58

Moteris

Amžius

18-25 m.

7
40

26-35 m.

34

36-45 m.
46-55 m.

15

56 m. ir daugiau

4

Aukštasis / neb. aukštasis

48

Aukštesnysis / vidurinis / spec. vidurinis

50

Išsimokslinimas

Nebaigtas vidurinis

Gyvenamoji vieta

2
33

Jungtinė Karalystė (UK)
Danija

8
20

Norvegija
Olandija (Nyderlandai)
Vokietija

7
32
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REZULTATAI

LAIKAS, PRALEISTAS GYVENANT UŽSIENYJE
Kiek laiko Jūs praleidote gyvendamas užsienyje?
N=1027

Vienerius metus

Daugiau nei dešimt metų užsienyje
dažniau gyvena vyresni nei 36 metų
respondentai ir apklaustieji, gyvenantys
Jungtinėje Karalystėje.
Penkerius – dešimt metų – 26-35 metų
respondentai, apklaustieji, gyvenantys
Vokietijoje.

2

Dvejus metus

4

Trejus metus

6

Ketverius metus

7

Penkerius - dešimt metų
Daugiau nei dešimt metų

35
46
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PLANAI GRĮŽTI Į LIETUVĄ
Ar Jūs turite planų grįžti į Lietuvą?
N=1027

Taip, tikrai grįšiu, turiu konkrečius planus

12

11

40

43

Grįžti neplanuoju, nebent gerokai tolimesnėje ateityje

Tikrai negrįšiu / negrįšime

17

35

Taip, galbūt grįšiu kažkada vėliau

Gyvenantys
užsienyje 5-10
metų

Gyvenantys
užsienyje iki 4
metų

Visi
respondentai

10

N=1027

34

47

8

N=197

Vyrai dažniau teigė, kad tikrai grįš
į Lietuvą ir tam jau turi konkrečius
planus.
Moterys dažniau grįžti neplanuoja,
nebent
gerokai
tolimesnėje
ateityje.

10

34

38

5

Gyvenantys
užsienyje daugiau
nei 10 metų

43

13

N=363

N=467
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NUOGĄSTAVIMAI DĖL SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ
Dėl kokių dalykų labiausiai nuogąstaujate / nuogąstautumėte sugrįžus gyventi į Lietuvą?
N=1027

Pablogės šeimos finansinė padėtis, pasijaus kainų
skirtumai

58
53

Bus sunku priprasti prie darbdavių požiūrio į darbuotojus
Bus sunku priprasti prie žmonių bendravimo būdo
Lietuvoje

50
48

Bus sunku rasti norimą darbą
Bus sudėtingi pirmieji žingsniai dėl daugybės biurokratinių
reikalavimų

36
25

Vaikams bus sunku pritapti mokykloje
Nerimauju dėl savo partnerio/-ės, kuri(s) yra užsienietis,
adaptacijos Lietuvoje

17

Nerimauju dėl aplinkinių požiūrio į grįžtančius migrantus

16

Bus sunku rasti gyvenamąją vietą

12

Bus sunku adaptuotis, nes Lietuvoje neliko draugų

12

Nesitikiu patirti jokių arba tik minimalius sunkumus

6

18-35 metų apklaustieji dažniau teigė, kad
pablogės šeimos finansinė padėtis,
pasijaus kainų skirtumai.
Aukštojo išsimokslinimo ir Norvegijoje
gyvenantys apklaustieji dažniau teigė, kad
bus sunku priprasti prie darbdavių
požiūrio į darbuotojus.
Moterys,
18-45
metų
apklaustieji,
gyvenantys Jungtinėje Karalystėje arba
Danijoje dažniau teigė, kad bus sunku
priprasti prie žmonių bendravimo būdo
Lietuvoje.
18-35 metų, aukštesnio išsimokslinimo
apklaustieji dažniau teigė, kad bus sunku
rasti norimą darbą.
Tai, kad bus sudėtingi pirmieji žingsniai
dėl daugybės biurokratinių reikalavimų,
dažniau minėjo Jungtinėje karalystėje
gyvenantys respondentai.
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NUOGĄSTAVIMAI DĖL SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ
(tikrai planuojančių grįžti atsakymai)

Dėl kokių dalykų labiausiai nuogąstaujate / nuogąstautumėte sugrįžus gyventi į Lietuvą?
N=119*
*Atsakiusieji, jog tikrai grįš, turi konkrečius planus

Pablogės šeimos finansinė padėtis, pasijaus kainų
skirtumai

52

Bus sunku priprasti prie darbdavių požiūrio į darbuotojus

49

Bus sunku rasti norimą darbą

48

Bus sunku priprasti prie žmonių bendravimo būdo
Lietuvoje
Bus sudėtingi pirmieji žingsniai dėl daugybės biurokratinių
reikalavimų

43
29
14

Vaikams bus sunku pritapti mokykloje
Bus sunku rasti gyvenamąją vietą

12

Nerimauju dėl aplinkinių požiūrio į grįžtančius migrantus

9

Bus sunku adaptuotis, nes Lietuvoje neliko draugų

9

Nerimauju dėl savo partnerio/-ės, kuri(s) yra užsienietis,
adaptacijos Lietuvoje

8

Nesitikiu patirti jokių arba tik minimalius sunkumus

13
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NUOGĄSTAVIMAI DĖL SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ
(manančių, kad galbūt grįš kažkada vėliau atsakymai)
Dėl kokių dalykų labiausiai nuogąstaujate / nuogąstautumėte sugrįžus gyventi į Lietuvą?
N=358*
*Atsakiusieji, jog galbūt grįš kažkada vėliau

Pablogės šeimos finansinė padėtis, pasijaus kainų
skirtumai

59

Bus sunku rasti norimą darbą

52

Bus sunku priprasti prie darbdavių požiūrio į darbuotojus

51

Bus sunku priprasti prie žmonių bendravimo būdo
Lietuvoje
Bus sudėtingi pirmieji žingsniai dėl daugybės biurokratinių
reikalavimų

40
39
20

Vaikams bus sunku pritapti mokykloje

16

Bus sunku rasti gyvenamąją vietą
Nerimauju dėl aplinkinių požiūrio į grįžtančius migrantus

14

Nerimauju dėl savo partnerio/-ės, kuri(s) yra užsienietis,
adaptacijos Lietuvoje

13
11

Bus sunku adaptuotis, nes Lietuvoje neliko draugų
Nesitikiu patirti jokių arba tik minimalius sunkumus

5

11

NUOGĄSTAVIMAI DĖL SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ
(neturinčių konkrečių planų grįžti atsakymai)
Dėl kokių dalykų labiausiai nuogąstaujate / nuogąstautumėte sugrįžus gyventi į Lietuvą?
N=447*
*Atsakiusieji, jog grįžti neplanuoja, nebent gerokai tolimesnėje ateityje

Pablogės šeimos finansinė padėtis, pasijaus kainų
skirtumai

60

Bus sunku priprasti prie darbdavių požiūrio į darbuotojus

56

Bus sunku priprasti prie žmonių bendravimo būdo
Lietuvoje

55
47

Bus sunku rasti norimą darbą
Bus sudėtingi pirmieji žingsniai dėl daugybės biurokratinių
reikalavimų

35
31

Vaikams bus sunku pritapti mokykloje
Nerimauju dėl savo partnerio/-ės, kuri(s) yra užsienietis,
adaptacijos Lietuvoje

22
19

Nerimauju dėl aplinkinių požiūrio į grįžtančius migrantus

12

Bus sunku adaptuotis, nes Lietuvoje neliko draugų

9

Bus sunku rasti gyvenamąją vietą
Nesitikiu patirti jokių arba tik minimalius sunkumus

Apklaustieji,
teigiantys,
kad
grįžti
neplanuoja, nebent gerokai tolimesnėje
ateityje arba, kad tikrai negrįš, dažniau
nuogąstauja dėl to, kad vaikams būtų
sunku pritapti mokykloje arba dėl savo
partnerio / -ės, kuri(s) yra užsienietis.

4

12

NUOGĄSTAVIMAI DĖL SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ
(tikrai negrįšiančių atsakymai)

Dėl kokių dalykų labiausiai nuogąstaujate / nuogąstautumėte sugrįžus gyventi į Lietuvą?
N=103*
*Atsakiusieji, jog tikrai negrįš

Bus sunku priprasti prie žmonių bendravimo būdo
Lietuvoje
Pablogės šeimos finansinė padėtis, pasijaus kainų
skirtumai

70
59
52

Bus sunku priprasti prie darbdavių požiūrio į darbuotojus

40

Bus sunku rasti norimą darbą
Bus sudėtingi pirmieji žingsniai dėl daugybės biurokratinių
reikalavimų

36

Vaikams bus sunku pritapti mokykloje

35

Nerimauju dėl savo partnerio/-ės, kuri(s) yra užsienietis,
adaptacijos Lietuvoje
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Nerimauju dėl aplinkinių požiūrio į grįžtančius migrantus

19

Bus sunku adaptuotis, nes Lietuvoje neliko draugų

14

Bus sunku rasti gyvenamąją vietą

13

Nesitikiu patirti jokių arba tik minimalius sunkumus

Apklaustieji, teigiantys, kad tikrai negrįš,
dažniau nuogąstauja dėl to, kad būtų
sunku priprasti prie žmonių bendravimo
būdo Lietuvoje.

6
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VEIKSNIAI, SKATINANTYS GRĮŽTI Į LIETUVĄ
O kas labiausia skatina / skatintų grįžti į Lietuvą?
N=1027

Gyvendamas Lietuvoje jausiuosi / jausčiausi
geriau, nes čia gyvena mano šeimos nariai ir
giminaičiai

76

Gyvensiu / gyvenčiau visuomenėje, kurios
politinės ir kultūrinės vertybės man yra artimos

29

Gausiu / gaučiau mano lūkesčius atitinkantį
darbo užmokestį

22

Gausiu / gaučiau mano kvalifikaciją bei
išsilavinimą atitinkantį darbą

12

Lietuvoje turėsiu / turėčiau galimybę dirbti
mėgstamą darbą

11

Gausiu / gaučiau paramą iš valstybės, kuri
rūpinasi grįžtančiaisiais ir jų integracija

Moterys,
aukštojo
išsimokslinimo
apklaustieji dažniau teigė, kad juos grįžti į
Lietuvą labiausiai skatintų čia gyvenantys
šeimos nariai ir giminaičiai.
Lūkesčius atitinkantį darbo užmokestį
dažniau minėjo vyrai.

6
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DARBO / VERSLO LŪKESČIAI PRIEŠ GRĮŽTANT Į LIETUVĄ
Svarstant apie darbo ar savo verslo lūkesčius prieš grįžtant į Lietuvą, kurie iš žemiau pateiktų variantų geriausiai atitinka Jūsų nuostatas?
N=1027

Manau, kad Lietuvoje galėsiu panaudoti žinias,
įgytas užsienyje

43

Manau, kad mano patirtis, įgyta užsienyje, bus
privalumas ieškant darbo Lietuvoje
Mano gyvenimo / darbo patirtis nesuteiks jokių
privalumų įsidarbinant ar kuriant verslą
Lietuvoje
Manau, kad dėl savo patirties užsienyje,
Lietuvoje uždirbsiu daugiau nei tokios pat
profesijos žmonės, kurie tokios patirties neturi
Manau, kad Lietuvoje uždirbsiu panašiai tiek
pat, kiek ir užsienyje
Grįžęs į Lietuvą dirbti neplanuoju /
neplanuočiau

38

26-35 metų apklaustieji dažniau teigė,
kad Lietuvoje galės panaudoti žinias,
įgytas užsienyje.
18-35 metų apklaustieji dažniau teigė, kad
jų patirtis, įgyta užsienyje, bus privalumas
ieškant darbo Lietuvoje.
Moterys dažniau teigė, kad jų gyvenimo /
darbo patirtis nesuteiks jokių privalumų
įsidarbinant ar kuriant verslą Lietuvoje.

34

12

8

10

15

LAIKO TARPAS, PER KURĮ TIKIMASI SUSIRASTI DARBĄ, SUGRĮŽUS
GYVENTI Į LIETUVĄ, NUO TADA, KAI PRADEDAMA JO IEŠKOTI
Kaip manote, per kiek laiko susirastumėte Jus tenkinantį darbą sugrįžus gyventi į Lietuvą nuo tada, kai pradedate jo ieškoti?
N=1027

16

Greičiau nei per mėnesį

20

1-2 mėnesius

18

2-3 mėnesius

23

Nuo trijų mėnesių iki pusės metų
Nuo pusės metų iki metų
Per ilgiau nei metus

Vyrai dažniau mano, kad juos tenkinantį
darbą, sugrįžus į Lietuvą, rastų greičiau
nei per mėnesį.
Vidurinio išsimokslinimo apklaustieji – per
1-2 mėnesius.
Moterys,
26-45
metų
apklaustieji,
gyvenantieji Olandijoje, bei pritariantys
lyčiai neutraliai partnerystei – nuo trijų
mėnesių iki pusės metų.
Tai, kad juos tenkinantį darbą rastų per
ilgiau nei metus, dažniau teigė vyresni nei
46
metų
apklaustieji,
gyvenantieji
Vokietijoje bei pasisakantieji prieš lyčiai
neutralią partnerystę.

12
11
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NUOGĄSTAVIMAI DĖL VAIKŲ INTEGRACIJOS LIETUVOJE
(proc. nuo turinčių nepilnamečių vaikų)

Kalbant apie nepilnamečius vaikus, kokie būtų Jūsų pagrindiniai nuogąstavimai dėl jų sėkmingos integracijos Lietuvoje?
N=571*
*apklaustieji, turintys nepilnamečių vaikų

Ar gaus reikalingą paramą iš pedagogų,
socialinių darbuotojų dėl sėkmingos adaptacijos

63

Ar sugebės prisitaikyti prie lietuviškos mokymo
programos

63

50

Ar nekils sunkumų mokytis lietuvių kalbos

47

Ar nepatirs patyčių dėl savo „kitokios“ praeities
Ar susiras draugų, ar pritaps Lietuvoje
kultūriškai
Neturiu didesnių nuogąstavimų, manau mano
vaikui (-ams) pavyks sėkmingai adaptuotis

39

15

17

NUOSTATOS DĖL LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS
Lietuvos visuomenėje pastaruoju metu vyksta intensyvūs debatai dėl lyčiai neutralios partnerystės, tradicinių šeimos vertybių ir daugeliu kitų
vertybinių klausimų. O kokiai Lietuvos vystymosi vizijai labiau pritartumėte Jūs?
N=1027

Už lyčiai neutralią partnerystę dažniau
pasisako moterys, 18-35 metų, aukštojo
išsimokslinimo apklaustieji.
.

Lietuva turi įteisinti lyčiai neutralią
partnerystę bei orientuotis į kitas
Vakarų demokratijų puoselėjamas
žmogaus teises ir vertybes
57%

Lietuva turi stengtis išsaugoti tradicines
šeimos vertybes ir nesiekti mums
kultūriškai nepriimtino „Vakarietiško
modernumo“ vien dėl to, kad taip yra
kai kuriose Vakarų šalyse
43%
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APIBENDRINIMAS

APIBENDRINIMAS
• Dažniausiai apklaustieji nurodė, kad užsienyje gyvena penkerius-dešimt metų (35 proc.) arba daugiau nei dešimt metų (46 proc.).
• 47 proc. respondentų planuoja grįžti į Lietuvą (12 proc. teigė, kad tikrai grįš ir turi konkrečių planų, 35 proc., kad planų turi ir galbūt grįš kažkada
vėliau).
• Respondentai dažniausiai nuogąstauja, kad grįžus į Lietuvą pablogės šeimos finansinė padėtis, pasijaus kainų skirtumai (58 proc.), bus sunku priprasti
prie darbdavių požiūrio į darbuotojus (53 proc.), bus sunku priprasti prie žmonių bendravimo būdo Lietuvoje (50 proc.) ir bus sunku rasti norimą
darbą (48 proc.).
• Labiausiai užsienyje gyvenančius Lietuvius skatinantis grįžti veiksnys yra tas, kad Lietuvoje jie jaustųsi / jaučiasi geriau, nes čia gyvena jų šeimos nariai ir
giminaičiai (76 proc.).
• Kalbant apie darbo ir savo verslo lūkesčius prieš grįžtant į Lietuvą, apklaustieji dažniausiai mano, kad Lietuvoje galės panaudoti žinias, įgytas užsienyje
(43 proc.), kad jų patirtis, įgyta užsienyje, bus privalumas ieškant darbo Lietuvoje (38 proc.). 34 proc. mano, kad jų gyvenimo / darbo patirtis nesuteiks
jokių privalumų įsidarbinant ar kuriant verslą Lietuvoje.
• Respondentai dažniausiai mano, kad grįžus į Lietuvą, juos tenkinantį darbą susirastų per tris mėnesius-pusę metų (23 proc.) arba per 1-2 mėnesius (20
proc.).
• Kalbant apie sėkmingą nepilnamečių vaikų integraciją Lietuvoje, apklaustieji dažniausiai nuogąstauja, ar jie gaus reikalingą paramą iš pedagogų,
socialinių darbuotojų dėl sėkmingos adaptacijos ir ar sugebės prisitaikyti prie lietuviškos mokymo programos (po 35 proc.).
• 57 proc. apklaustųjų mano, kad Lietuva turi įteisinti lyčiai neutralią partnerystę bei orientuotis į kitas Vakarų demokratijų puoselėjamas žmogaus teises
ir vertybes, visgi 43 proc. laikosi priešingos nuomonės.
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Kontaktinė
informacija
UAB Spinter tyrimai
info@spinter.lt
tel. 863720595
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I TYRIMO DALIS: EMIGRANTAI
SANTRAUKA
Tyrimo metu apklausta 14 lietuvių emigrantų (5 vyrai ir 9 moterys nuo 22 iki 57
metų, amžiaus vidurkis – 35 m.) ilgiau nei metus gyvenančių užsienio valstybėse. (visas
socialines – demografines charakteristikas žr. 1 priede).
Tyrimo tikslas – Išsiaiškinti su kokiomis problemomis ar nuogąstavimais susiduria
užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai, svarstydami apie galimą grįžimą į Lietuvą.

PLANAI GRĮŽTI
Iš 14 informantų, 8 grįžti neplanuoja: 6 neatmeta galimybės grįžti tolimesnėje
ateityje, 2 neplanuoja grįžti iš viso. Planus grįžti turi 6 informantai: 3 teigia, kad galbūt
grįš vėliau, 2 turi konkrečius planus grįžti artimiausiu metu, 1 – konkrečius planus grįžti į
Lietuvą sulaukus pensinio amžiaus.

NUOGĄSTAVIMAI DĖL GRĮŽIMO Į LIETUVĄ

Finansiniai ir darbo veiksniai, skatinantys nuogąstauti dėl grįžimo. Dažniausiai
nuogąstaujama finansinių grįžimo į Lietuvą aspektų: (1) finansinės padėties suprastėjimo,
(2) socialinių garantijų praradimo. Taip pat informantai nerimauja, kad netektų
galimybės dirbti tokiomis palankiomis sąlygomis, kaip užsienyje, ypač (3) darbo kultūros
atžvilgiu ir rūpinasi dėl (3.1) trumpesnio ir apibrėžto darbo laiko bei (3.2) pagarbos
darbuotojui. Išsilavinę ir karjeros užsienyje siekę informantai akcentuoja (4) karjeros
užsienyje galimybes bei teigia, kad Lietuvoje norimų pareigų paprasčiausiai nėra arba
jas gauti būtų itin sudėtinga, nes šalis maža ir atvirų pozicijų mažai.

Kultūrinis gyvenimas ir mentaliteto skirtumai, skatinantys nuogąstauti dėl grįžimo.
Mentaliteto skirtumai užsienyje ir Lietuvoje minimi kalbant apie darbo kultūros
skirtumus. Beveik visi tyrimo dalyviai nurodė, kad emigracijoje susidurdami su
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skirtingomis kultūromis (1) praplėtė savo pasaulėžiūrą ir (2) įgijo daugiau empatijos,
pagarbos kitiems žmonėms. Jų manymu, šių dalykų trūktų grįžus į Lietuvą. Labiau
išsilavinę respondentai taip pat pasigestų (3) kultūrinio gyvenimo įvairovės.

Nuogąstavimai dėl vaikų prisitaikymo. Turintys vaikų emigrantai iš tiesų
nuogąstauja dėl (1) vaikų patirsimų mokymosi ir (2) prisitaikymo sunkumų grįžimo į
Lietuvą atveju.

Nuogąstavimai dėl biurokratinių grįžimo į Lietuvą aspektų. Jaunesniems arba
trumpiau užsienyje gyvenantiems respondentams rečiau atrodo, kad biurokratiniai
sunkumai trukdytų grįžti į Lietuvą. Ilgiau gyvenantys užsienyje dažniau jaučiasi nutolę
nuo Lietuvos, nebe taip gerai išmanantys įstatymus, todėl biurokratiniai grįžimo aspektai
jiems kelia daugiau nerimo.

VEIKSNIAI, SKATINANTYS GRĮŽTI Į LIETUVĄ

Šeimos kūrimas. Lietuviai, planuojantys ar kuriantys šeimą, nori grįžti į Lietuvą, (1)
kad vaikai augtų lietuviškoje kultūroje bei dėl (2) palankesnių tėvystės įstatymų, ilgų
motinystės atostogų.

Artimųjų ilgesys. Daugelis informantų teigia norintys grįžti į Lietuvą tam, kad
galėtų būti arčiau artimųjų. Vis tik, tik keletas išskyrė ilgesį kaip pakankamą priežastį
grįžti.

Nelaimė šeimoje Lietuvoje. Grįžti į Lietuvą paskatintų nelaimingas atsitikimas
šeimoje arba poreikis rūpintis senais tėvais.

Noras gyventi savo šalyje. Norą gyventi lietuviškoje aplinkoje išskyrė tiek
galvojantys apie grįžimą artimoje, tiek tolimoje ateityje, sulaukus pensijos.

Finansiniai veiksniai. Dalis informantų teigia, kad grįžtų į Lietuvą, jei turėtų
galimybę čia dirbti tiek pat finansiškai patrauklų darbą, kiek užsienyje (1). Planuojančius
grįžti senatvėje motyvuoja užsienietiškos (2) pensijos, kurios turėtų užtikrinti orią senatvę
Lietuvoje.
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UŽSIENYJE ĮGYTA PATIRTIS IR ĮGŪDŽIAI

Patirtis. Užsienyje gyvenantys lietuviai mano, kad grįžimo į Lietuvą atveju jiems
praverstų įgyta patirtis: karjeros siekę respondentai akcentuoja (1) turtingą darbinę
patirtį, tačiau visiems informantams bendra su (2) gyvenimiškais iššūkiais susijusi patirtis.
Tokios patirties informantai galbūt nebūtų turėję galimybės įgyti Lietuvoje arba Lietuvoje
su minėtais iššūkiais susidoroti būtų buvę lengviau (tarp jų bendravimas su įvairių kultūrų
žmonėmis, prisitaikymas prie naujos aplinkos, naujos kalbos išmokimas arba mokėtos
patobulinimas). Visą šią patirtį informantai išskiria kaip privalumą darbo rinkoje.

Asmeniniai pokyčiai. Informantai teigia tapę (1) empatiškesni ir pagarbesni kitiems
bei (2) įgiję platesnę pasaulėžiūrą ir (3) daugiau pasitikėjimo savimi.

EMIGRANTŲ SIŪLYMAI DĖL PALANKESNIŲ GRĮŽIMO Į LIETUVĄ SĄLYGŲ
Paklausti, ką Lietuva kaip valstybė arba tam tikros bendruomenės, organizacijos
turėtų daryti, kad grįžti į Lietuvą emigrantams būtų paprasčiau, informantai pateikė porą
pasiūlymų - (1) supaprastinti biurokratinę sistemą iki „Vieno langelio principo“ ir (2)

sudaryti palankias sąlygas investuoti ir kurti verslą.
Sisteminiai pokyčiai Lietuvoje. Vis tik didžioji dalis problemų, su kuriomis
emigrantai teigia susidursiantys, reikalauja (3) sisteminių pokyčių susijusių su pensijomis,
socialinėmis garantijomis, pragyvenimo lygiu ir darbuotojų profsąjungomis.

Dėmesys jaunesnei kartai. Neketinantys grįžti į Lietuvą dažniau minėjo, kad
Lietuvai kaip valstybei pirmiausia vertėtų susirūpinti jaunų žmonių emigracijos mažinimu,
atkreipti dėmesį į jiems nepalankią politiką, kuri skatina vis didesnę jaunimo emigraciją
ir tik tuomet dėmesį skirti užsienyje įsitvirtinusių emigrantų grįžimui.
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I TYRIMO DALIES REZULTATAI
I.

NUOGĄSTAVIMAI DĖL GRĮŽIMO Į LIETUVĄ

Nuogąstavimai
dėl vaikų
prisitaikymo

Nuogąstavimai
dėl finansų ir
darbo

Nuogąstavimai
dėl kultūros ir
mentaliteto
skirtumų
Nuogąstavimai
dėl
biuroktarinių
sunkumų

pav. 1.1 Pagrindiniai veiksniai, motyvuojantys likti užsienyje. Svarbiausi bei dažniausiai minėti – finansiniai ir darbo, po
jų – kultūriniai skirtumai. Turinčius vaikų dvejoti dėl grįžimo skatino vaikų prisitaikymo Lietuvoje klausimas. Mažesnė dalis
įsitvirtinusių užsienyje išskyrė, kad grįžti stabdytų ir biurokratiniai sunkumai.

Didžioji dalis apklaustų migrantų liko gyventi pirmoje šalyje, į kurią migravo.
Pagrindinis nuogąstavimas – minėtas visų emigrantų svarstant apie grįžimą į Lietuvą –
finansinės padėties suprastėjimas tiek dabar, galvojant apie galimybes dirbti pakankamai
gerai apmokamą darbą, tiek apie tolimesnę ateitį ir pensijos užsitikrinimą. Vaikų turintys
emigrantai nuogąstauja dėl vaikų prisitaikymo grįžimo atveju. Maža dalis ilgai
gyvenančių užsienyje nugąstauja, kad su grįžimu susiję biurokratiniai procesai būtų
sudėtingi neišmanant Lietuvos įstatymų.
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1. Finansiniai ir darbo veiksniai, skatinantys nuogąstauti dėl grįžimo

Socialinės
garantijos

Finansinė
padėtis
Darbo
kultūra

Karjeros
galimybės

pav. 1.2 Pagrinis informantų nuogąstavimas dėl suprastėsiančios finansinės padėties glaudžiai susijęs su kitomis
temomis: socialinių garantijų praradimu, kitokiomis darbo sąlygomis bei prastesnėmis karjeros perspekyvomis.

Nuogąstavimai dėl finansinės padėties suprastėjimo grįžimo į Lietuvą atveju
tiesiogiai susiję su gerai apmokamo darbo ir užsienyje prieinamų socialinių garantijų
praradimu. Nuogąstaudami apie galimybes išlaikyti tokias pat finansines galimybes
grįžus, informantai minėjo, kad Lietuvoje mano dirbsiantys ne tik prasčiau apmokamą
darbą, bet ir įsivaizduoja turėsiantys prastesnes darbo sąlygas. Mažesnė dalis karjeros
siekiančių informantų teigė, kad nukentėtų jų karjera, taigi ir galimybė atlyginimui kilti.

1.1

Finansinė padėtis. Beveik visi informantai, tiek specialistai, tiek vadovai, tiek
darbininkai akcentuoja, kad juos emigruoti paskatino finansinės paskatos
ir siekis gauti geriau apmokamą darbą, todėl informantai teigia
neskubantys grįžti, nes šiuo metu dar nori „pasimėgauti“ emigracijoje
išaugusiomis pajamomis. Daugumos informantų manymu, pajamos
Lietuvoje vis dar nelygintinos su tuo, ką galima gauti Vakarų Europoje,
todėl nuogąstaujama grįžti ir Lietuvoje gauti mažesnį atlyginimą. „Čia

nereikia sukandus dantis taupyti.“ Informantai nuogąstauja dėl didelių
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kainų Lietuvoje, palyginus su atlyginimo dydžiu: „Kainos yra kaip Vokietijoj,

o atlyginimas – niekas. Gaidžio ašara taip sakant (juokiasi).“ Finansiniai
veiksniai gąsdina ne tik karjeros laiptais per ne vieną dešimtmetį užsienyje
pakilusius, bet ir jaunus, santykinai neseniai (prieš 4 - 5 m.) emigravusius
informantus: „Lietuvoje prasimušti nuo nulio sunku, gąsdina, kiek Lietuvoje

mažai uždirba; mane gąsdina, kad aš turėčiau daug sunkiau arti už
mažesnius pinigus nei čia gauti internship‘ą. Jei reiktų dirbt kavinėj tik
grįžus, nežinau, ar galėčiau už nuomą susimokėt, pavyzdžiui.“ Dėl to, ar
pajamos Lietuvoje leistų išlaikyti ar nuomotis būstą dažniau susirūpinimą
išreiškė jauni apklaustieji ir darbininkiškų profesijų atstovai.

1.2

Socialinės garantijos. Šalia finansinių nuogąstavimų emigrantai dažnai mini
ir itin patrauklias socialines garantijas, kurių baiminasi, kad negautų
Lietuvoje. Čia jie įvardija didesnes pensijas, stipendijas studentams, paskolų
draudimą. „Lietuvoje studijuoti dieninėse ir dirbti yra žiauriai sunku. Čia

baigiau magistrą, stipendijos užteko ir pragyvenimui, ir savam būstui, ir dar
susitaupyti,“ teigia 12 metų Danijoje gyvenanti informantė. Kitas, 9 metus
Danijoje gyvenantis informantas, kaip pirmą pasilikimo priežastį išskyrė
socialines garantijas. Vokietijoje gyvenantys informantai dažniau minėjo jų
manymu geresnes galimybes užsitikrinti pensiją.

1.3

Darbo kultūros skirtumai. Nors kaip pagrindinį nuogąstavimą informantai
nurodo finansinį stabilumą, pensiją ir kitas socialines garantijas, kitas labai
svarbus dalykas kalbant apie darbą, yra darbo kultūros skirtumai užsienyje.
Informantai baiminasi tiek dėl darbo laiko / viršvalandžių Lietuvoje, tiek dėl
pagarbos darbuotojui trūkumo.

1.3.1

Darbo laikas / viršvalandžiai. Informantai galvodami apie grįžimą į Lietuvą
nuogąstauja, kad Lietuvoje neturėtų galimybės išlaikyti norimą darbo ir
asmeninio gyvenimo balansą. Viena informančių teigia, kad grįžusi į
Lietuvą parsivežtų kitokią darbo etiką – „čia žmonės bando neįsijausti į

darbą ir neparsinešti jo namo, 5 valandos – uždaro kompiuterį, o dėl
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viršvalandžių tariamasi iš anksto.“ Danijoje gyvenanti respondentė
kalbėdama apie darbą taip pat pirmiausia mini trumpą darbo laiką,
leidžiantį rūpintis 6 metų sūnumi. Ir kito respondento, gydytojo Jungtinėje
Karalystėje pasakojime matosi panaši tendencija – „Lietuvoje gydytojai

uždirba labai nedaug, palyginus, aukodami savo asmeninį gyvenimą. Tas
pats su mokytojais.“
1.3.2 Pagarba darbuotojui. Tarp emigrantų dažna nuomonė, kad Lietuvoje
darbuotojai mažiau gerbiami, vertinami: „tie, kurie išvažiavę kažkaip

atsipalaidavę eina į darbą. O Lietuvoje tu kažkaip, su tavim nesiskaito,
apkalba. Man tai nesuvokiama, pas mane taip niekaip nebūtų, kad aš tave
pažįstu, tu ten tą ir tą. Tai tu pasamdyk tą žmogų ir pats pažiūrėk, ar jis
gerai dirba. O ne nepatiko akys ar plaukai kam nors kolektyve ir
atsisveikini.“ Apie panašias problemas užsimena ir jauna mergina,
pradėjusi karjerą leidybos srityje: „Britų mandagumas, be proto supratingi

ir atlaidūs darbdaviai; tuo tarpu Lietuvoje, atrodo, daug griežčiau žiūrima
į darbuotojus, kai kur nesumoka algų, nusuka, viršvalandžiai ir pan.“
Aukštesnės kvalifikacijos apklaustieji vertina ir darbdavių pasitikėjimą:

„Tarkime, jei skyriaus vadovas nori, kad priimčiau kokius nors sprendimus,
jie jam priimtinesni, tai jis man ne liepia, o pataria. Į tai, aišku, reikia
atsižvelgti, bet bendravimo būdas visai kitas.“
1.4

Karjeros galimybės. Profesine prasme daug pasiekę, išsilavinę emigrantai
grįžti baiminasi ne tik dėl finansinių motyvų, tačiau ir dėl karjeros
apribojimų bei darbo pasiūlymų stygiaus norimose pareigose. „Rasčiau ar

taip ar taip darbą, nes aš esu darbšti moteris, bet aš nežinau, ar rasčiau
pagal tą, ką dabar darau. Man atrodo, tokių pareigų nėra, o jei yra, tai jos
visos užimtos būtų, nes Lietuva maža. Tai lengvai rasčiau darbą, bet ne
tokį, ne tokio lygio, kaip aš dabar dirbu.“ Vėlgi, tą pačią problemą mini tiek
aukštas pareigas užsienyje turintys informantai, tiek karjerą pradedantys:
„Londone daugiau galimybių nei Lietuvoje, Lietuvoje prasimušti leidyboje

yra gana sunku, o ir atlyginimai nedėkingi.“

© SPINTER tyrimai, 2021

10

Taigi, nors dauguma informantų mielai grįžtų į Lietuvą, juos stabdo poreikiai,
kuriuos Lietuvoje, jų manymu, šiuo metu būtų sudėtinga patenkinti. Pirmiausia, tai
finansiniai poreikiai, tačiau informantai, kuriems pasiseka ne tik finansiniu, bet ir karjeros
atžvilgiu, nenori grįžti dėl galimybės dirbti ne tik gerai apmokamą, bet ir karjeros siekti
leidžiantį darbą. Tiek jauni, tiek vyresni informantai išskiria šiuos poreikius, tačiau jaunesni
respondentai labiau susirūpinę dėl savo pajėgumo būti finansiškai nepriklausomais
Lietuvoje. Darbą užsienyje tie, kurie turi darbinės patirties tiek Lietuvoje, tiek svetur,
vertina ir už darbo kultūrą. Darbo kultūros skirtumai, informantų manymu, gana
glaudžiai susiję su mentaliteto skirtumais užsienio šalyse bendrai. Vienas informantų,
kalbėdamas apie darbo santykių skirtumus teigia: „Čia yra brandi visuomenė, o Lietuva

dar tik paauglė. Nenusistovėję pas mus tokie dalykai, žmonės dar tam nesubrendę.“

2. Kultūrinis gyvenimas ir mentaliteto skirtumai, skatinantys nuogąstauti
dėl grįžimo

Mentaliteto
skirtumai
Platesnė
pasaulėžiūra

Empatija
ir
pagarba

Kultūrinio
gyvenimo
privalumai

pav. 1.3 Svarstydami grįžimą į Lietuvą informantai nuogąstauja, kad pasijaustų mentaliteto skirtumai:
varžytų pasaulėžiūros skirtumai Lietuvoje, trūktų pagarbos ir empatijos viešose erdvėse. Šalia mentaliteto skirtumų
nedidelė dalis informantų teigia manantys, kad pasigestų ir kultūrinės aplinkos bei su ja ateinančių laisvalaikio
privalumų.
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2.1

Mentaliteto skirtumai. Nuogąstauti dėl grįžimo dažniausiai verčia
nepatrauklios finansinės aplinkybės Lietuvoje bei ribotesnės darbo
galimybės, tačiau po šių dažniausiai minimi mentaliteto skirtumai ir
gyvenimo kokybė.

2.1.1

Platesnė pasaulėžiūra. Didelė dalis respondentų įvardina, kad gyvenimas
užsienyje leido pažinti įvairias kultūras, praplėtė jų pasaulėžiūrą: „Įgavau

daugiau mąstymo ir budrumo, pasaulietiškumo – labiau bandai suprast
kitus ir nežiūrėt į vieną pusę; susipažįsti su daugiau kultūrų ir prapleti
akiratį.“ Platesnę pasaulėžiūrą kai kurie respondentai išskiria kaip vieną
veiksnių, kurių baiminasi, kad pasigestų Lietuvoje, gyvenimas Lietuvoje
jiems atrodo labiau varžantis, nei užsienyje: „Ir supranti, kad kaip Lietuvoje

išmokai, tai nebūtinai taip turi būti. Kai aš pasižiūriu į savo tėvus, į savo
draugus, yra paprasčiausiai labai rankos surištos Lietuvoje. Nori kažką
daryti ir ten tiek atsiranda – tą negali, čia taip nesidaro ir taip toliau.
Paprasčiausiai žmogus yra žlugdomas. Nėra suteikiama galimybė kažką
pabandyti, o yra atimama. Tai va aš šito nesuprantu.“
2.1.2

Empatija, pagarba kitiems. Vienas iš dažniausiai minimų dalykų, kurių
emigrantai teigia, kad pasigestų Lietuvoje – empatija ir pagarba kitiems.
Viena vertus, paskatinta kultūrinės įvairovės, kita vertus – pačių aplinkinių
pagarbaus, malonaus elgesio: „Empatijos, pagrindinis dalykas, ko išmokau

išvažiavusi į užsienį ir į multikultūrinį miestą, sugyventi su kitais žmonėmis,
matyti kitus žmones. Lietuvoje nėra „diversity“. Anksčiau neapgalvotų
juokelių laidžiau, o dabar lengviau suprantu kultūrinius skirtumus.“
Lietuvoje žmonės emigrantams atrodo šaltesni: („Man atrodo, kad reiktų

laiko priprast prie to žmonių šaltumo Lietuvoj.“)
2.2

Kultūrinio gyvenimo skirtumai. Nedidelė dalis emigrantų teigė,

kad

Lietuvoje jiems trūktų kultūrinio gyvenimo įvairovės („jautiesi, kad gyveni

arčiau civilizacijos centro [šypsosi], Vakarų civilizacijos. Čia kultūrinis
gyvenimas turtingesnis, vis kažkas naujo. Ir Londonas už valandos“),
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galimybės keliauti, turėti turtingą laisvalaikį („būtų šiek tiek nuobodulys,

trūksta veiklų, būtų sunku atprasti nuo milžiniško miesto šurmulio.“) Pasak
migrantų, tai būtų praradimas – “tokių galimybių paprasčiausiai nebeliktų.

Reikia superinį darbą susirasti, kur galėtum sakyti, va, galiu sau leisti
[ilgesnius savaitgalius, keliones porą kartų į mėnesį]. Vienetai gali lanksčiai
keliauti ir daryti, ko širdis užsigeidė.“
Taigi, daugelis informantų mini, kad dėl mentaliteto skirtumų – empatijos,
pagarbos, mandagumo – užsienio šalyse jie jaučiasi geriau nei Lietuvoje, o keletas
išskiria ir kultūrinio gyvenimo privalumus.

Vaikų prisitaikymas

3. Nuogąstavimai dėl vaikų prisitaikymo

Mokymosi sąlygos
Pritapimas prie aplinkos

pav. 1.4 Informantai, turintys vaikų, nuogąstauja, kad grįžus į Lietuvą patirs mokymosi sunkumų prisitaikydami prie
naujos programos, mokymosi kalbos bei aplinkos.

Turintys vaikų emigrantai nuogąstauja dėl galimų mokymosi ir prisitaikymo
sunkumų sugrįžus į Lietuvą. Šis veiksnys, priklausomai nuo vaikų amžiaus, turi gana
didelę reikšmę emigrantų svarstymuose apie grįžimą į Lietuvą.

3.1

Vaikų mokymasis. Emigrantai, turintys mažų vaikų, labiausiai nuogąstauja
dėl sėkmingo vaikų mokymosi. Nuo gimimo ar ankstyvos vaikystės
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užsienyje gyvenantys vaikai turi lietuvių kalbos spragų, dažnai geriau kalba
ir rašo šalies, kurioje gyvena kalba („Vaikas kalba daniškai ir angliškai geriau

nei lietuviškai. Nededam pastangų, kad išmoktų lietuviškai skaityti ir rašyti,
nes ir taip jau dvi kalbas mokosi.“). Mokymosi sunkumų, tėvų manymu,
keltų ir menkos žinios apie Lietuvą: „Mokyme irgi atsilieptų, nemanyčiau,

kad ta sistema, kurią naudoja čia yra ta pati. Jei vaikas nieko apie Lietuvą
nežino, nei apie pačią Lietuvą, nei kalbos, tai yra sunku. Jeigu tu galvoji
grįžti, turi pasiruošti tam.“ Vaikus užsienyje auginantys ir svarstantys grįžti
dažnai deda pastangų į lietuvybės ugdymą, leidžia į mokyklėles.

3.2

Vaikų pritapimas. Kalbėdami apie paauglius tėvai dažniau rūpinasi
mentaliteto skirtumais („vaikai gali būti gana žiaurūs“) ir vaiko galimybėmis
lengvai rasti draugų: „9 metų dar OK, pradinėse klasėse dar OK, bet

vyresniems jau sunku. Taip buvo susidūręs ne vienas, kad stringa
bendravimas ir reikia daug laiko prasilaužti kalbėti bendra kalba. Ne
tiesiogiai bendra kalba, bet pats mąstymas ir tie patys interesai.“
Viena vertus, turintys mažamečių vaikų nori grįžti greičiau, kol vaikai dar atviri,
lankstūs ir rūpinasi vaikų lavinimu lietuviškose mokyklose. Kita vertus, turintys vyresnių
vaikų, paauglių labiau linkę neversti jų keisti aplinką dėl prisitaikymo sunkumų ir svarsto
grįžti vėliau, kai vaikai galės patys spręsti, ko sau nori.

4. Nuogąstavimai dėl biurokratinių grįžimo į Lietuvą aspektų
Biurokratiniai sunkumai. Trumpiau gyvenantys užsienyje mato mažiau problemų,
galinčių kilti kraustantis atgal į Lietuvą bei akcentuoja, kad Lietuvoje, ypatingai turint
bankininkystę ar el. parašą, iš tiesų labai paprasta susitvarkyti dokumentus – „Lietuvos

elektroniniai vartai iš tiesų geri.“ Vokietijoje ir Danijoje gyvenantys dažniau minėjo, kad
būtų paprasčiau grįžti atgal nei buvo išvažiuoti. Gyvenantys užsienyje ilgiau nei 15 metų
dažniau sau numato daugiau biurokratinių sunkumų – dėl draudimo, pensijos, finansų
sistemos skirtingumo: „Emigrantai išmano šalies, kurioje gyvena įstatymus, sistemą, bet
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ne Lietuvos, Lietuva jau jiems yra kita šalis.“ Vis tik, norintys grįžti ar turintys konkrečius
planus, dažniau nurodė, kad biurokratiniai sunkumai apsigalvoti dėl grįžimo neprivestų.
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II.

VEIKSNIAI, SKATINANTYS GRĮŽTI Į LIETUVĄ

Lietuviška
aplinka
Senatvė
ir
pensija

Finansiniai
veiksniai

Šeimos
kūrimas

Noras
gyventi
tėvynėje

Emociniai
veiksniai

Palankesni
įstatymai

Patrauklus
darbo
pasiūlymas

Artimųjų ilgesys ir nelaimė
šeimoje

pav.1.5 Veiksnius, skatinančius grįžti galima skirti į tris grupes: finansinių veiksnių, su šeimos kūrimu susijusių veiksnių
ir emocinių veiksnių.

Ketinimai grįžti glaudžiai susiję su tuo, kiek migrantai įsitvirtinę užsienyje: ar turi
gerą darbą, draugų, ar ten pasirinko kurti šeimą. Įsitvirtinę rečiau galvoja apie grįžimą –
jo neatmeta tik galvodami apie itin patrauklų darbo pasiūlymą Lietuvoje arba apie
tolimesnę ateitį ir senatvę. Tuo tarpu svarstantys apie grįžimą ar turintys konkrečius
planus dažniau kalba apie emocinius ryšius, šeimos kūrimą. Neplanuojantys grįžti
dažniau nurodė tam neturintys priežasčių.

1. Šeimos kūrimas.
1.1 Kultūriniai veiksniai. Lietuviai, planuojantys ar kuriantys šeimą, nori grįžti į Lietuvą, kad
vaikai augtų lietuviškoje aplinkoje, arčiau šeimos narių ir giminių, mokėtų kalbą,
pažintų kultūrą („kuriant savo šeimą būtų lengviau vaikus auginti lietuviškai.“)
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1.2 Įstatyminiai veiksniai. Be to, informantų

minimos palankesnės šeimos kūrimui

motinystės atostogos bei mažesnės vaikų išlaikymo išlaidos Lietuvoje („Lietuvoje

geresnės sąlygos planuoti didesnę šeimą, nes čia vaiko išlaikymas labai brangus,
o motinystės atostogos tik 2 mėn. Norint didesnės šeimos būtų labai sudėtinga –
reiktų labai skaičiuoti ar gali išlaikyti antrą ar trečią vaiką.“)

2. Artimųjų ilgesys.
Kalbėdami apie priežastis grįžti informantai dažniausiai paminėdavo artimuosius
ir draugus, kurių pasiilgsta. Nors paminėtina, kad dauguma atvejų tai nėra pakankama
priežastis grįžti – pasiilgus artimųjų galima lengvai juos aplankyti, bendrauti per
socialinius tinklus („Nėra reikalo – lengva tiesiog aplankyti, susisiekimas geras, socialiniai

tinklai padeda.“)

3. Nelaimė šeimoje.
Vis tik emociniai ryšiai turi ir praktinių implikacijų – keletas išskyrė, kad paskatinti
grįžti galėtų nelaimė šeimoje, poreikis prižiūrėti senus tėvus.

4. Noras gyventi tėvynėje.
Net ir nesvarstantys apie grįžimą į Lietuvą artimiausiu metu mini, kad norėtų
gyventi savoje šalyje: „Vis dėl to norėtųsi grįžti į savo šalį kažkuriam tai amžiuje. Ar
anksčiau, ar vėliau visiems norisi grįžti.“

5. Finansiniai veiksniai.
5.1 Finansinius lūkesčius atitinkantis darbas. Didelė dalis emigrantų teigia, kad
grįžtų į Lietuvą, jei čia turėtų atitinkamas karjeros ir finansines galimybes: „Jei

gautume fantastiškus darbus, neatmetame galimybės.“ Mažesnė dalis kalba
apie tai, kad grįžtų, jei Lietuvoje būtų palankios sąlygos investuoti, kurti savo
verslą.
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5.2 Pensija. Jei viena paskatų išvykti yra pensijos užsitikrinimas, tai ta pati pensija
emigrantus skatina grįžti atgal: „žinau ne vieną, kur dirbo Vokietijoje ir po

pensijos grįžo į Lietuvą – kad bent jau senatvėj gerai pagyvens.“ Užsienietiška
pensija gyvenantiems Lietuvoje leidžia užsitikrinti tinkamą senatvės poreikių
patenkinimą.
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III.

UŽSIENYJE ĮGYTA PATIRTIS IR ĮGŪDŽIAI

Bendravimais su
įvairių kultūrų
žmonėmis

Empatija ir
pagarba

Asmeniniai
pokyčiai

Patirtis
Gyvenimiška
patirtis

Užsienio
kalbos

Platesnė
pasaulėžiūra

Darbo
patirtis

Pasitikėjimas
savimi

pav. 1.6 Patirtis užsienyje neatsiejama nuo informantų išskirtų asmeninių pokyčių. Darbinė patirtis leido įgyti kompetencijų ir
tuo pačiu pasitikėjimo savimi, gyvenimiška patirtis formavo platesnę pasaulėžiūrą, o susidūrimas su kitokiomis kultūromis padėjo
išmokti pagarbos ir empatijos kitiems.

Paklausti, ko išmoko, kuo praturtėjo ir ką parsivežtų iš emigracijos, informantai
kalba apie gyvenimišką patirtį, darbe įgytus įgūdžius ir asmeninius pokyčius. Įgytą patirtį
bei asmeninius pokyčius informantai išskiria ir kaip privalumus darbo rinkoje, kurie
padėtų rasti norimą pajamų šaltinį grįžimo į Lietuvą atveju.

1. Patirtis.
1.1 Darbo patirtis. Užsienyje karjeros siekę informantai teigia, kad nebūtų tiek daug
išmokę Lietuvoje, nes tai maža šalis, todėl ir galimybių kilti pareigose ar rasti
darbą pagal specialybę sudėtingiau: „Kai dirbi be galo didelėse kompanijose,

be galo daug išmoksti. Aš dirbu pardavimuose, tai Lietuvoje nueini į Aprangą ir
jau nebeturi kur eiti, o čia tik mokykis, mokykis ir mokykis.“
1.2 Gyvenimiška patirtis. Kai kurie informantai išskyrė, kad įsitvirtinimas naujoje
šalyje juos privertė sparčiai įgyti įvairių gyvenimiškų patirčių ir įgūdžių: išmokimo
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planuoti finansus, tapti savarankiškam išsikrausčius iš tėvų namų („šiaip

išsikraustymas iš tėvų namų užaugina skūrą išgyvent vienam užsienio šaly“),
bendravimo su įvairių kultūrų žmonėmis įgūdžių ir patirties. Taip pat buvo
priversti išmokti naujos kalbos, kurios šiaip nebūtų ėmęsi mokytis arba
patobulino jau mokėtų kalbų įgūdžius. Kai kurie iš minėtų dalykų nėra išskirtinai
susiję su emigracijos patirtimi, tačiau buvo didesnis iššūkis gyvenant užsienyje.

2. Asmeniniai pokyčiai.
1.1 Empatija ir pagarba. „Išmokau mandagumo, Londone visi tikrai labai
mandagūs ir tu savaime irgi toks pasidarai, tas pats ir su tolerancija kitiems,
čia neišeina būti nemandagiu ar netolerantišku, nes pati aplinka tave taip
paveikia.“

1.2 Platesnė pasaulėžiūra. Užsienyje ilgiau gyvenantys emigrantai dažnai kalba
apie pasikeitusią pasaulėžiūrą. Jiems atrodo, kad lietuviai uždaresni:
„Mentaliteto atžvilgiu taip pat pasikeitė daug dalykų – atviresnė. Ir

pranašumas, ir problema – Lietuviai uždaresni naujovėms.“

1.3 Pasitikėjimas savimi. Platesnė pasaulėžiūra susijusi ir su savo vertės supratimu
(„Ir supranti, kad kaip Lietuvoje išmokai, tai nebūtinai taip turi būti“) – nebūtinai
turi dirbti nemėgstamą darbą ar taikytis prie atlyginimo. Kalbėdami apie įgytas
patirtis ne vienas emigrantų teigė – „žinau savo vertę, žinau, ką galiu pasiūlyti,“
ir minėjo, kad patirtis, ypač darbo patirtis, užsienyje suteikė didesnių ambicijų.
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IV.

EMIGRANTŲ SIŪLYMAI DĖL PALANKESNIŲ GRĮŽIMO Į

LIETUVĄ SĄLYGŲ

Greiti pokyčiai
Sisteminiai
pokyčiai

• Vieno langelio principas
• Palankios sąlygos kurti verslą,
investuoti
• Pokyčiai socialinėse garantijose,
pragyvenimo lygyje
• Dėmesys jaunesnėms kartoms

pav. 1.7 Informantų siūlymus dėl to, kaip palengvinti grįžimo procesus, galima skirti į dvi grupes – greitai įvykdomų
pokyčių ir sisteminių pokyčių.

Emigrantų išsakytus lūkesčius dėl to, ką Lietuva kaip valstybė, konkrečios
organizacijos ar bendruomenės galėtų daryti, kad grįžimas į Lietuvą būtų paprastensnis,
galima skirstyti į dvi grupes: mažus trumpalaikius ir didelius sisteminius. Greiti pokyčiai iš
esmės susiję su biurokratiniais grįžimo į Lietuvą aspektais, palankesnėms sąlygomis
investuoti užsienyje įgytą kapitalą Lietuvoje. Sisteminiai – nacionalinio lygmens socialinės
politikos pokyčiai.
1. Supaprastinta biurokratinė sistema: „Vieno langelio principas“.
Dalis informantų, susidūrusių su biurokratinėmis problemomis, skundėsi
neefektyvia biurokratine sistema Lietuvoje. Jų manymu, re(integracijos) sistema turėtų
būti lankstesnė ir paprastenė grįžtančio žmogaus atžvilgiu: „supaprastinta viskas – nueini

vienu adresu ir tau viską paaiškina ir padeda, o ne siuntinėja iš institucijos į instituciją.“

2. Palankios sąlygos verslui.
Norintys kurti verslą migrantai jaučiasi apriboti teisinės sistemos Lietuvoje ir
išsamiai su ja nesusipažinę bijo padaryti klaidų: „Galvoju, labai paprastai, kas grįžta,
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grįžta su idėjomis savo biznius atsidaryti, tai kažkokios mokesčių lengvatos, subsidijos,
supaprastintos mokesčių sistemos...“

3. Sisteminiai pokyčiai Lietuvoje.
Pagrindinės problemos, su kuriomis emigrantai mano susidursiantys grįžę iš tiesų
reikalauja sisteminių socialinės politikos pokyčių. Minimas susirūpinimas dėl pensijų,
socialinių garantijų, pragyvenimo lygio, darbuotojų teisių („Norėčiau, kad būtų plataus

požiūrio žmonės, kad būtų reglamentuotos darbuotojų teisės. [...] JK negali atlikti
neapmokamos praktikos ilgiau nei 2 sav., jeigu praktika trunka ilgiau, tau turi mokėti
atlyginimą, nes tu atlikdamas praktiką neturi kito pajamų šaltinio, kad būtų suvokimas
apie žmogaus išgyvenimą.“)
Kategoriškesni informantai mano, kad Lietuva kaip valstybė ne tik nededa
pastangų pritraukti grįžtančiuosius, bet ir nesirūpina Lietuvos gyventojais: „Visa tai yra

politika, kad iš tikrųjų niekas nenori, kad kažkas tai grįžtų. Jei jie norėtų – keistų įstatymus,
lankstesnę situaciją. O dabar – tu sugalvojai grįžti – niekas gi nelaukia, nebent šeima,
mama, tėtis. Niekam tu nereikalingas Lietuvoje. Net jei tu ir gyveni. Politikoje iš tikrųjų
nerūpi tas lietuvis.“

4. Dėmesys jaunesnėms kartoms.
Neketinantys grįžti į Lietuvą dažniau minėjo, kad Lietuvai kaip valstybei pirmiausia
vertėtų susirūpinti jaunų žmonių emigracijos mažinimu, atkreipti dėmesį į jiems
nepalankią politiką, kuri skatina vis didesnę jaunimo emigraciją („Jie nepalieka Lietuvos,

jie nenori palikti, bet kur jiems dėtis.“ ) ir tik tuomet dėmesį skirti užsienyje įsitvirtinusių
emigrantų grįžimui: „Jaunimas tai yra ateitis. Ten reikia kažką daryti, o ne va čia negalima,

va čia sau dar vieną premiją išsiskirsiu. Padalinkim po lygiai tuos pinigus, kad jei norėtų
grįžti, užsidirbti, investuoti, pirkti. Va tada bus visai kitaip.“

© SPINTER tyrimai, 2021

22

II TYRIMO DALIS: EKSPERTAI
SANTRAUKA
Tyrimo metu apklausti 5 su grįžtančiais lietuviais emigrantais dirbantys ekspertai.
Iš jų du atstovauja mokyklas, dirbančias su iš užsienio grįžusiais vaikais ir jų šeimomis,
du – su emigrantais susiduria darbo rinkoje, tai talentų projektų vadovė ir užimtumo
tarnybos atstovė. Penktasis ekspertas – didžiausios grįžusių emigrantų grupės
socialiniuose tinkluose įkūrėjas.

PROBLEMOS, KYLANČIOS IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANTIEMS LIETUVIAMS
Besiruošiantys grįžti lietuviai, pirmiausia, nepaisant didelių pastangų valstybės
mastu, vis dar susiduria su (1) informacijos neprieinamumu: nepakankamu viešinimu ir
biurokratiniu klampumu. Integruojantis taip pat iššūkių kelia ir (2) darbo paieškos: dažnai
jos trunka gana ilgai, ypač regionuose, kur mažiau didesnių, tarptautinių įmonių ir gerai
apmokamų darbo vietų. Kiti du glaudžiai tarpusavyje susiję iššūkiai, yra (3) gyvenamosios
vietos susiradimas ir (4) komplikuotas švietimo įstaigos vaikams parinkimo procesas. (5)
Integracijos problemų kyla ir emigrantų vaikams, jei šių tėvai nededa pakankamai
pastangų jiems padėti (re)integruotis, ypač ieškant tinkamos šveitimo įstaigos. Vaikams
problemų kartais kyla ir dėl mokyklų nepasirengimo.

EMOCINIAI SUNKUMAI GRĮŽUS Į LIETUVĄ
Adaptacijos procesus lydinčių sunkumų priežastys labai įvairios ir individualios,
tačiau galima išskirti keletą bendrų tendencijų. Daugiau emocinių sunkumų patiria (1)
grįžimui iš anksto nesiruošę, (2) jaučiantys nepasitikėjimą savimi dėl nesėkmės užsienyje.
Dažnai emociniai sunkumai kyla (3) dėl gyvenimo Lietuvoje tikrovės neatitinkančių
lūkesčių. (4) Dėl aplinkos ir kultūros pasikeitimų daugiausia sunkumų patiria emigrantų
paaugliai vaikai.
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EMIGRANTŲ PASIRUOŠIMAS GRĮŽIMUI Į LIETUVĄ
Kalbant apie pačių emigrantų ruošimąsi grįžti, reikėtų skirti dvi grįžtančių grupes:
grįžtančius dėl noro gyventi Lietuvoje ir grįžtančius dėl finansinės nesėkmės arba šeimos
krizių. Grįžtantys, nes sieja gyvenimą su Lietuva dažniausiai daug ruošiasi iš anksto ir
stengiasi sau čia susikurti kuo geresnį gyvenimą. Grįžtantys ieškodami „prieglobsčio“, kur
galėtų išspręsti finansines problemas arba šeimos krizes, dažnai tai daro neplanuotai,
skubotai ir dėl to jiems kyla daug sunkumų integruojantis.

GRĮŽUSIŲJŲ PRISITAIKYMAS IR SPRENDIMAS LIKTI LIETUVOJE
Didžioji dalis grįžusiųjų Lietuvoje sėkmingai prisitaiko ir lieka. Sėkminga adaptacija
susijusi su (1) pastangomis, įdėtomis ruošiantis grįžti, (2) realistiškais lūkesčiais dėl
gyvenimo Lietuvoje, (3) sėkminga visos grįžusios šeimos narių integracija, (4) gebėjimu
įsilieti į socialinį gyvenimą, (5) lietuviškumo išlaikymu ir (6) gerais šeimos tarpusavio
santykiais, kai atsižvelgiama į visų poreikius.
Maža dalis, kurie neprisitaiko ir nusprendžia vėl išvykti, ekspertų teigimu tai daro,
nes (1) jiems trūksta motyvacijos ištverti bent pusės metų sunkesnį integracinį periodą.
Labai maža dalis apsisprendusių vėl išvykti tai daro dėl kitokių priežasčių kaip: (2)
nepasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje, (3) sutuoktinio ir vaikų nesėkminga integracija.

LIETUVOS PASIRENGIMAS PRIIMTI GRĮŽTANČIUS EMIGRANTUS: SILPNOSIOS
GRANDYS
Ekspertų teigimu, Lietuva deda labai daug pastangų, kad susigrąžintų savo
piliečius ir daro tai labai gerai. Vis tik vienbalsiai išskiriamos trys grupės integruotis dar
trukdančių veiksnių: (1) institucijų, koordinuojančių

integracijos procesus, silpnosios

vietos, (2) integracijos į darbo rinką silpnosios vietos ir (3) švietimo sistemos spragos.
Institucijoms dar trūksta (1) tarpusavio bendradarbiavimo ir (2) veiklos
koordinavimo, teikiamų paslaugų susisteminimo bei (3) prisitaikymo prie grįžtančiųjų
kultūrinės įvairovės.
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Integracijos

į

darbo

rinką

procesuose

per

mažai

dėmesio

skiriama

nekvalifikuotiems darbuotojams. (1) Orientacija į talentų pritraukimą gali sudaryti įspūdį,
kad nekvalifikuoti darbuotojai Lietuvoje nelaukiami. Be to, (2) trūksta iniciatyvų,
padedančių būtent šiai grįžtančiųjų grupei integruotis į darbo rinką.
Švietimo sistemoje trūksta (1) kokybiškos lietuvių kalbos mokymo metodikos, (2)
papildomo mokytojų rengimo darbui su grįžtančiais vaikais. (3) Mokytojų darbo krūvis
itin didelis. Taip pat (4) reikalingas bendradarbiavimas tarp institucijų teikiant
kompleksinę pagalbą šeimai, motyvuojant tėvus įsitraukti į mokymo procesą.
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II TYRIMO DALIES REZULTATAI
I.

PROBLEMOS, KYLANČIOS IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANTIEMS
LIETUVIAMS

Sunkumai
darbo
paieškose

Gyvenamosios
vietos susiradimas

Informacijos
neprieinamumas
Švietimo įstaigos
vaikams
parinkimas

Emigrantų vaikams
kylančios problemos

pav. 2.1 Išskirtinos penkios emigrantams kylančių integracijos problemų grupės: informacijos neprieinamumas, su darbo
paieškomis, švietimo įstaigos vaikui parinkimu, gyvenamosios vietos radimu susijusios problemos ir problemos, kylančios
emigrantų vaikams.

Grįžusiems iš emigracijos lietuviams dažniausiai kyla reintegracijos problemos,
susijusios su informacijos prieinamumu, biurokratiniais sunkumais, darbo paieškomis ir
finansiniais lūkesčiais. Emigrantų vaikams kylančios problemos priklauso nuo šeimos
pasirengimo ir tėvų dedamų pastangų bei mokyklos pajėgumu prisitaikyti prie grįžusio
iš užsienio vaiko.

1. Informacijos neprieinamumas
Dauguma grįžtančių ar planuojančių grįžti pirmiausia ieško informacijos, kad
galėtų pasiruošti. Viena vertus, informacijos prieinamumas susijęs su (1) nepakankamu
viešinimu. Ekspertų teigimu, nepaisant to, kad pastangų yra sudėta daug ir „Renkuosi
Lietuvą“ informaciją pateikia ir kokybiškai, ir patraukliai, ne visada ji pasirodo viešai ar
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yra lengvai pasiekiama užsienyje esantiems: „Atrodo, galbūt, mes daug padarome, bet

mažai viešiname. Būtų gerai, jei tie informacijos šaltiniai būtų geriau matomi.“ Kita vertus,
informacija neprieinama ne tik dėl viešinimo trūkumo, bet ir (2) dėl sudėtingo pateikimo,
nepadedančio orientuotis „klaidžiuose biurokratiniuose koridoriuose“. Informacija,
prieinama paskirų institucijų puslapiuose dažnai yra biurokratiška, klampi, su ištraukomis
iš įstatymų punktų, kuriuos skaitydamas „pats būdamas valstybės tarnautoju nori

apsiverkti“. Keletas ekspertų paminėjo, kad kartais emigrantai ieškodami informacijos
susiduria su ne itin paslaugiais darbuotojais, nelinkusiais padėti išsiaiškinti rūpimus
klausimus.

2. Sunkumai darbo paieškose
Jei tarp emigrantų vis dar yra gajų mitų apie Lietuvą, tai didžioji dalis jų liečia
darbo rinką ir pragyvenimo lygį. Vis tik, pasak ekspertų, visi, norintys dirbti Lietuvoje, gali
rasti tinkamą darbą: „Lietuvoje šiuo metu kaip ir visoje Europoje trūksta darbo jėgos –

tiek mažiau, tiek labiau kvalifikuotos. Šiaip visos darbo jėgos trūksta. Dabar geriausia
prekė yra motyvuotas ir norintis dirbti žmogus.“ Pagrindiniai sunkumai darbinantiems
Lietuvoje yra panašūs, kaip ir bet kurioje svečioje šalyje – sudėtinga rasti tinkamą darbą
neišmanant darbo rinkos. Taigi, (1) darbo paieškos gali užtrukti ilgiau, o tai tampa iššūkiu
jei nėra finansinės pagalvės, ar užimtumu nebuvo pasirūpinta dar iki grįžimo. Darbą (2)
regionuose rasti sudėtingiau, ypač daugiakultūrėms šeimoms, nes juose mažiau
tarptautinių įmonių, organizacijų, gyvena mažiau užsieniečių bei (3) mažiau gerai
apmokamų darbo vietų.

3. Gyvenamosios vietos susiradimas
Planuojantiems grįžimą kyla (1) sunkumų dėl būsto įsigijimo. Užsienietiški pajamų
šaltiniai bankų vertinami kaip rizikingi, nepripažįstamos pajamos kita nei Euras valiuta.
Taigi, norintys įsigyti savo būstą, turi tai daryti iš santaupų arba imti paskolą
nepalankiomis sąlygomis. Kitas klausimas, glaudžiai susijęs su būsto susiradimu –
gyvenamosios vietos registracija. (2) Vaikų registracija į švietimo įstaigas nėra galima, kol
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nėra registruota gyvenamoji vieta, o tam, kad būtų galima registruoti gyvenamąją vietą,
reikalinga rasti būstą nuomai arba jį įsigyti.

4. Švietimo įstaigos vaikams pasirinkimas
Glaudžiai su būsto klausimu susijęs švietimo įstaigos pasirinkimas. Emigrantų,
turinčių vaikų, prioritetas – rasti tinkamą mokyklą, kurioje vaikas jaustųsi gerai ir galėtų
užpildyti mokymosi spragas. Pirminė problema kyla, nes (1) mokyklos pasirinkimas
priklauso nuo registruotos gyvenamosios vietos, o pastarosios grįžtantieji dažnai dar
neturi ir tiksliai nežino, kur gyvens. Didžiuosiuose miestuose tai nėra tokia didelė
problema, kaip rajonuose, kur tinkama mokykla gali būti ir už 50 km, o mokytojai rečiau
pasiruošę priimti vaikus, grįžusius iš užsienio. Situaciją apsunkina ir tai, kad (2) registruoti
vaiką į švietimo įstaigą galima tik ateinantiems mokslo metams, jei einamieji jau
prasidėję. Be to, mokyklos dažnai perpildytos, į jas sudėtinga patekti arba dėl vietų
trūkumo, arba, dėl mokinių krepšelių, skaičiuojamų mokslo metų pradžioje, taupymo.
Kita problema labiau susijusi su pačių mokyklų nepasirengimu. Ekspertai mokyklose
teigia, kad mokyklų, neturinčių patirties su iš užsienio grįžusiais vaikais, (3) administracija
yra linkusi nepriimti šių vaikų, nes paprasčiausiai nežino, kaip prisitaikyti prie jo poreikių,
mano, kad grįš nieko nemokėdami, nekalbės lietuviškai: „Paprasčiau yra pasakyti, kad

nėra vietos.“ Visi paminėti veiksniai itin dažnai priverčia emigrantus grįžimą atidėti.

5. Emigrantų vaikams kylančios problemos
Vaikams mokymosi ir prisitaikymo sunkumai kyla dėl (1) tėvų aplaidumo. Jei tėvai
nededa pakankamai pastangų švietimo įstaigai rasti, nesidomi vaiko žinių spragomis ir
nesistengia sudaryti sąlygų jas užpildyti korepetitoriaus pagalba, papildomomis
pamokomis ar tiesiog padėdami patys, tai vaikų (re)integracija gali užtrukti, ar neįvykti.
Tėvų pastangos itin svarbios, nes kitu atveju, visas ugdymo darbas paliekamas mokyklai,
tačiau (2) ne visos mokyklos gali užtikrinti, kad vaikas joje jausis gerai ir skirti dėmesio ne
tik minimaliam spragų užpildymui, bet ir socialinei integracijai. Vyresniems vaikams labai
svarbu, kad būtų skiriamas dėmesys mokymosi programų skirtumams išlyginti, tačiau
tam (3) reikalingas specialus mokytojų pasirengimas, kurio itin pasigendama rajonuose.
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II.

EMOCINIAI SUNKUMAI GRĮŽUS Į LIETUVĄ

Nepakankamas
pasiruošimas
grįžti

Aplinkos ir
kultūros
pokyčiai

Emocinių sunkumų
priežastys

Gėda grįžus,
nes nepasisekė

Realybės
neatitinkantys
lūkesčiai
pav. 2.2 Pagrindinės emocinių sunkumų integruojantis priežastys: nepakankamas pasiruošimas, gėda grįžtant dėl
nesėkmės, realybės neatitinkantys lūkesčiai ir aplinkos bei kultūros pokyčiai. Pastarasis veiksnys aktualiausias paaugliams.

Adaptacijos procesus lydi emociniai sunkumai. Jie kyla dėl labai individualių
priežasčių, tačiau yra keletas bendrų tendencijų. Daugiausia emocinių sunkumų kelia (1)
integracijos pradžia, jei šeimos grįžta nesiruošusios ir tenka vienu metu rūpintis tiek
darbo paieškomis, tiek vaikų ar užsieniečių sutuoktinių (re)integracija. Tie, kuriems
užsienyje nepavyko įsitvirtinti (2) jaučia kompleksą, kad grįžta, nes nepasisekė, kad
kraustosi dar kartą, kad grįžta kito šeimyninio statuso nei išvažiavo, ypač jei sutuoktinis
yra ne lietuvis, ar vaikai sunkiai kalba lietuviškai.
Vis tik, net ir pasiruošusiems grįžti kyla sunkumų dėl (3) realybės neatitinkančių
lūkesčių darbo užmokesčiui, karjerai, sėkmingai vaikų ir užsieniečio sutuoktinio
integracijai. Rečiau emociniai sunkumai patiriami tų, kurie turi realistiškus lūkesčius ir yra
pasiruošę grįžti (rūpinosi norima darbo, gyvenamąja vieta, vaiko mokymosi tęstinumu
Lietuvoje dar iki grįžimo) arba turi draugų, artimųjų socialinę ir materialinę paramą
pirmuosiuose grįžimo etapuose. Integracijos periodas savaime sudėtingas dėl (4)
aplinkos ir kultūros pasikeitimo, draugų praradimo. Viena eksperčių išskiria šį aspektą
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kalbėdama apie paauglių emocinius sunkumus grįžus: „Kyla asmenybės iššūkis. Paaugliai

tapatinasi su savo aplinka, su tuo, kas jie bus ir iš jų tai atimama. Tai yra trauma, tikrai
paaugliui keisti gyvenamą vietą arba atimti draugus yra netektis, tai yra labai stiprūs
psichologiniai momentai.“
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III.

EMIGRANTŲ PASIRUOŠIMAS GRĮŽIMUI Į LIETUVĄ
Kalbant apie pasirengimą grįžti, reikalinga skirti dvi emigrantų grupes: tuos, kurie

nori gyventi Lietuvoje ir stengiasi sau susikurti kuo geresnį gyvenimą, ir tuos, kurie grįžta
į Lietuvą skubotai dėl prastos finansinės padėties ar šeimos krizių.
Aukštesnio išsilavinimo, aukštesnės kvalifikacijos specialistai, kuriems dažniausiai
užsienyje sekėsi labai gerai, linkę grįžti, nes nori gyventi Lietuvoje ir tam nuosekliai
ruošiasi, turi realistiškus lūkesčius bei finansinį pagrindą, palengvinantį grįžimo procesus.
Šiai emigrantų grupei pastangos, kurias Lietuva kaip valstybė deda dėl emigrantų
reintegracijos, yra pakankamos. Iššūkiai dažniausiai kyla dėl ilgų darbo paieškų, švietimo
sistemos ir dėl būsto įsigijimo/nuomos galimybių.
Tie, kurie tiek emigravo, tiek grįžta atgal skubotai, dėl finansinių paskatų ar šeimos
krizių ar kitos nesėkmės, dažniausiai visai nėra pasiruošę grįžti: „Grįžta tie, kuriems

nepasisekė. Kurių ieško vaikų teisės, kurie bėga. Daug institucijų rašo raštus užsienio
įstaigoms tvirtindami, kad vaikai saugūs, kad turi mokyklą, namus.“ Priklausomai nuo
šalies, iš kurios grįžta, jiems reikalinga materialinė parama, galbūt ir laikinas būstas,
pagalba integruojantis Lietuvos darbo rinkoje ir ieškant vaikams tinkamos švietimo
įstaigos bei didesnė parama patiems vaikams mokymosi procesuose.
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IV.

GRĮŽUSIŲ PRISITAIKYMAS IR SPRENDIMAS LIKTI LIETUVOJE
Sėkmingos integracijos Lietuvoje
veiksniai

Nesiintegravimo Lietuvoje
priežastys

Pasiruošimas grįžti

Ryžtas išbūti integracinį
periodą

Realistiški lūkesčiai

Nepasitenkinimas
gyvenmu Lietuvoje

Sėkminga vaikų ir
sutuoktinio adaptacija

Nesėkminga šeimos
nario adaptacija

Socialinių ryšių
atnaujinimas
Išlaikytas lietuviškumas

Geri santykiai šeimoje
pav. 2.3 Apibendrinant sėkmingos integracijos priežastis galima teigti, kad svarbiausia yra motyvacija kurti sau
gyvenimą ir noras gyventi Lietuvoje. Jei to nėra, dažniau nesiintegruojama, nes sunku išbūti sudėtingesnę adaptacijos pradžią arba
gyvenimas Lietuvoje neatitinka turėtų lūkesčių. Kartais emigrantai grįžta atgal į užsienį dėl vaikų ar užsieniečio sutuoktinio
nesėkmingos adaptacijos.

Ekspertų teigimu, didžioji dalis grįžusių sėkmingai integruojasi

ir tik maža dalis

apsisprendusių vėl emigruoti tai daro dėl to, nes nepavyko prisitaikyti. Sėkminga
emigrantų adaptacija itin susijusi su tuo, ar (1) įdėta pastangų ruošiantis grįžimui, ar (2)
turėti realistiški lūkesčiai gyvenimui Lietuvoje, tačiau svarbios ir kitos aplinkybės kaip (3)
sėkminga vaikų ar sutuoktinio (re)integracija, (4) gebėjimas atnaujinti socialinius ryšius,
įsilieti į socialinį gyvenimą. Ekspertai išskiria ir tai, ar šeima (5) yra išlaikiusi lietuviškumą –
„Sieja gyvenimą su Lietuva, nepamiršo kalbos.“ Lengviau yra (6) laimingoms šeimoms,
kurių tarpusavio santykiai geri: „Gerai, jei emigracija buvo aptarta su vaikais. Apsižiūrėta,

susitarta ką dirbs, kur mokysis, kur gyvens. Taip pat ir su sėkmingu grįžimu.“
Neprisitaikymą Lietuvoje ir sprendimą išvykti ekspertai sieja su nepasiruošimu bei (1)
ryžto bent pusmetį dėti pastangas integruotis trūkumu („Jei dėl individualių priežasčių

pirma pusė metų Lietuvoje itin sunki, emigrantai neperėję visų integracijos procesų
nusprendžia grįžti atgal į užsienį.“) ir tik mažą dalį apsisprendusių vėl išvykti išskiria kaip
turinčius įvairių kitokių priežasčių. Ekspertai išskiria, kad kartais apsisprendžiama vėl
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išvykti net ir po sėkmingos integracijos, nes (2) nepatinka gyvenimas Lietuvoje: „Tais

retais atvejais, kai grįžta šeimos, uždirbančios kapitalą, tarkime, iš Skandinavijos šalių,
jiems kyla daug nusivylimo. Vaikų tėvai būna nepatenkinti dėl kultūros, pagarbos
trūkumo, jie nesupranta to cinizmo, jiems nepriimtinos kainos, pragyvenimo lygis.“
Išskirtinos ir šeimos, kurios išsikrausto atgal į užsienį, jei (3) integruotis nesiseka vaikams
arba užsieniečiui sutuoktiniui. Be to, ekspertai teigia daugiausia dirbantys su tais, kuriems
reikia pagalbos integruojantis Lietuvoje. Išvykdami atgal, matyt, jie jau naudojasi
užsienyje anksčiau užmegztais ryšiais ir institucijų Lietuvoje pagalba nebereikalinga, tad
plačiau komentuoti pasikartojančio išvykimo priežastis sudėtinga.
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V.

LIETUVOS PASIRENGIMAS PRIIMTI GRĮŽTANČIUS EMIGRANTUS:
SILPNOSIOS GRANDYS

Ekspertų teigimu, iniciatyvų, siekiančių pritraukti lietuvius atgal į Lietuvą ir padėti jiems
integruotis tikrai netrūksta – „Nežinau jokios kitos šalies, kuri šitiek dėmesio skirtų būtent

savų piliečių susigrąžinimui. Nes aišku, jokia kita šalis neturi tokios problemos, kad viduje
esam tik 2 mln. 800 tūkst.“. Dažniausiai minimos iniciatyvos emigrantų integravimo
iniciatyvos: „Renkuosi Lietuvą“, „Globalūs regionai“, „Kurk Lietuvai“, „Atgal į Lietuvą“.
Paminėtos ir vietinės tėvų savitarpio pagalbos grupės, besikurianti mentorystės
programa regionuose, kuruojama grupės „Eks emigrantai“ įkūrėjų.

Institucijų,
koordinuojančių
integracijos
procesus,
silpnosios vietos

Integracijos į
darbo rinką
silpnosios vietos

Švietimo
sistemos spragos

pav. 2.4 Pagrindinės silpnosios grandys, apsunkinančios grįžusiųjų integracijos procesus.

Nepaisant dėl grįžtančių integracijos dedamų pastangų, ekspertai vienbalsiai išskyrė
tris pagrindines silpnąsias grandis emigrantų integravimosi Lietuvoje procesuose:
institucinę, darbo rinkos ir švietimo sistemos.

1. Institucijų, koordinuojančių integracijos procesus, silpnosios vietos
Kalbant apie institucijas, atsakingas už grįžusiųjų integracijos procesus, išskirtinos
trys silpnosios vietos: tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas, nesusistemintos
paslaugos ir pernelyg didelės pastangos grįžusius sulietuvinti.
Pasak ekspertų, (1) trūksta bendradarbiavimo tarp institucijų, kuruojančių
integracijos procesus – kartojasi veiklos, reikalinga informacija nėra susisteminta ir
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prieinama vienoje vietoje, nėra galimybės grįžus patogiai pasirūpinti visa dokumentacija
vienoje vietoje, daug ką grįžusieji turi išsiaiškinti bandymų ir klaidų keliu („dabar

biurokratiniai koridoriai mažiau klaidūs, mažiau durų ten reikia praverti, bet dabar
žmogus gali pasiklysti ir tarp organizacijų.“) Pasak ekspertų, „Reikalingas kompleksinis
grįžtamosios emigracijos koordinavimas. Sudaryti sąlygas bendradarbiauti už
grįžtamosios emigracijos procesus atsakingoms institucijoms. Galbūt tiesiog bendros
platformos.“ Ekspertų teigimu, centrinis grįžimo procesų koordinavimas leistų įstaigoms
(2) patogiau susisteminti savo teikiamas paslaugas: „Vieno langelio principas visiems

grįžusiems, kad atėję į vieną vietą gautų visą informaciją, kur reikia nueiti, pas ką
užsiregistruoti, su kuo pakalbėti, Šitas yra didžiausias dalykas, kurio trūksta. Žinoma,
miestuose ir rajonuose padėtis skiriasi, bet nėra realu, kad vienas žmogus turės visas
kompetencijas, reikalingas padėti. Tai ką institucijos galėtų daryti – susisteminti savo
teikiamas paslaugas.“
Taip pat, ekspertų manymu, grįžusiųjų atžvilgiu nesąžininga, kad (3) institucijos
nėra linkusios prisitaikyti prie skirtingų kultūrų. Lietuva, būdama maža šalis, galėtų nekelti
tokių griežtų reikalavimų mokytis ir kalbėti lietuvių kalba. Atvirumas kitoms kultūroms
galėtų paskatinti grįžti ir gyventi Lietuvoje: „Kalbant apie grįžtančiųjų emigraciją, mes

dedame labai daug pastangų jiems sulietuvinti. Ką iš vienos pusės suprantu, iš kitos
nemanau, kad tai yra visiškai teisinga. Grįžta daug mišrių šeimų, jų poreikiai yra visokie
ir aš manyčiau, kad Lietuva yra truputėlį per maža, kad taip griežtai užbrėžti tą klausimą
– turime kalbėti, mokytis lietuviškai. Mes iš tikrųjų netgi labiau padėtume tiems, kurie
užsienyje jau praleido tiek metų, leisdami jiems mokytis ir kalbėti savo kalba.“

2. Integracijos į darbo rinką silpnosios vietos
Nors Lietuvos darbo rinkoje trūksta tiek kvalifikuotos, tiek nekvalifikuotos darbo
jėgos, per mažai dėmesio skiriama nekvalifikuotų darbuotojų integracijai: „Nepaisant

gerų iniciatyvų, kurios nukreiptos į aukštos kvalifikacijos specialistus, gyvenančius
užsienyje, talentų pritraukimą į Lietuvą, pamirštama, kad reikėtų iškomunikuoti, kad
laukiami visi norintys dirbti, kurti pridėtinę vertę. Per mažai dėmesio skiriama
paprastiems žmonėms, sukuriantiems didžiąją dalį pridėtinės vertės.“ Tokia savų piliečių
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pritraukimo strategija (1) sudaro įspūdį, kad vieni labiau laukiami nei kiti. Be to, (2)
nekvalifikuoti darbuotojai sulaukia žymiai mažiau pagalbos įsidarbinant, nors kaip tik
jiems ši pagalba, pasak ekspertų, reikalingiausia: „Grįžimo ir reintegracijos procesų

organizavime tikrai yra šiek tiek diskriminacijos tų, kurie neturi aukštos kvalifikacijos,
atžvilgiu. Žemos kvalifikacijos žmonėms be informacinio lapelio (kuris labai geras),
pagalbos integruojantis į darbo rinką nėra.“ Nors ekspertų minėta, kad ties tuo yra
dirbama – dabar nekvalifikuoti darbuotojai grįžę iš užsienio turi galimybę lankyti
persikvalifikavimo kursus.

3. Švietimo sistemos spragos
Ekspertai švietimo sistemos pasiruošimą priimti iš užsienio grįžusius vaikus vertina itin
gerai („Pedagogai dirba daug ir gerai. Tegu jiems tik moka, kol jie neišsibėgiojo, nes

darbo tikrai yra daug.“) tačiau pripažįsta, kad vis dar yra neišspręstų sisteminių
problemų. Minėta, kad (1) trūksta kokybiškai parengtos lietuvių kalbos mokymo
metodikos: „Dar neturime lietuvių kalbos metodikų, tokių kaip anglų kalbos mokymui.

Mokytojai ekspertai yra sukūrę ir pasitvirtinę, tačiau nėra tokios kaip duomenų bazės,
kurią galėtų naudoti. Anglų kalbos vadovėlis turi ir diską, ir knygą, ir pratybas.“
Reikalingas (4)

papildomas mokytojų rengimas, kad šie sugebėtų prisitaikyti prie

grįžusių vaikų poreikių. Taip pat opus (5) mokytojų trūkumo klausimas („Mokytojams

krūvis yra labai didelis. Šiaip turėtų atkreipti dėmesį, kad iš užsienio grįžęs vaikas yra kaip
specialiųjų poreikių vaikas. Daug reikia dėmesio. Mokykloms, kurios nesispecializuoja
būtent emigrantų vaikų šveitime gali būti sunkiau.“) Dar vienas svarbus su švietimo
sistema susijęs aspektas – (6) bendradarbiavimas tarp institucijų teikiant kompleksinę
pagalbą šeimai, motyvuojant tėvus įsitraukti į vaikų (re)integracijos, mokymosi procesus.

IŠVADOS
•

Nepaisant valstybės ir įvairių iniciatyvų dedamų pastangų, grįžtantieji vis
dar susiduria su sunkumais ieškodami reikalingos informacijos. Ekspertų
teigimu, viena vertus, problemos kyla dėl ne pakankamo parengtos
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informacijos viešinimo tarp užsienyje esančių lietuvių. Kita vertus – dėl
institucijų sudėtingo informacijos pateikimo.
•

Užsienyje gyvenantys lietuviai dažnai neįvertina kiek biurokratinių
sunkumų gali kilti, kol nepradeda ruoštis grįžimui. Tiek, ekspertų, tiek
emigrantai sutinka, kad būtina užtikrinti „vieno langelio principą“.

•

Panaši situacija ir su gyvenamosios vietos paieškomis. Pradėję planuoti
grįžimą emigrantai patiria, kad užsienyje gautos pajamos negarantuoja
galimybės Lietuvoje gauti paskolą nuosavam būstui. Norintiems įsigyti
savo būstą dažniausiai tenka tam išleisti santaupas. Sudėtinga rasti ir būstą
nuomai, nes juo reikia pasirūpinti iki tinkamos švietimo įstaigos vaikams
pasirinkimo, o kartais dar tiksliai nežinant ir naujos darbo vietos.

•

Nors emigrantai dar būdami užsienyje labiausiai nuogąstauja dėl darbo
rinkos ir finansinių galimybių Lietuvoje, remiantis ekspertų įžvalgomis
galima teigti, kad šiuos sunkumus grįžusieji įveikia gana sėkmingai.
Sėkmingą (re)integraciją darbo rinkoje iš grįžusiojo pusės lemia: pastangos
susirasti pageidaujamą darbo vietą su tenkinančiu atlyginimu; darbo
patirtis užsienyje; realistiškas darbo rinkos ir pragyvenimo lygio Lietuvoje
vaizdas; noras kurti gyvenimą Lietuvoje. Didesni sunkumai kyla norintiems
gyventi ir dirbti regionuose, kur mažiau stambaus kapitalo įmonių, gerai
apmokamų darbo vietų. Dažniau sunkumų patiria ir nekvalifikuoti
darbuotojai, kuriems nėra parengtų reintegracijos programų.

•

Remiantis ekspertų pateikta informacija, grįžtančiųjų nuogąstavimai dėl
vaikų adaptacijos ir mokymosi tęstinumo yra pagrįsti. Pirmiausia, sunkumai
kyla dėl tinkamos švietimo įstaigos radimo prasidėjus mokslo metams ir
dar neregistravus gyvenamosios vietos. Tinkamą mokyklą rasti sudėtinga,
nes visoje šalyje, išskyrus kai kurias didesnių miestų mokyklas, trūksta
mokytojų ir jų pasirengimas priimti iš užsienio grįžusius vaikus nėra
pakankamas. Kol kas nėra parengtos naudojimui lietuvių kalbos mokymo
metodikos. Taip pat trūksta suvokimo, kad būtina pasirūpinti ne tik pagalba
su mokymosi spragomis, bet ir tuo, kad vaikas pritaptų, mokykloje jaustųsi
gerai. Ypač tai aktualu paaugliams, kurie itin skaudžiai išgyvena
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nutrūkusius santykius su draugais, aplinkos pokyčius ir tuo pat metu, turi
didesnes mokymosi tęstinumo problemas dėl užsienio programų
skirtumų.
•

Pasak ekspertų, didžioji dalis grįžusių į Lietuvą sėkmingai (re)integruojasi.
Sėkmingą integraciją dažniausiai lemia pasiruošimas ir noras gyventi
Lietuvoje, tačiau ir skubotai, neplanuotai grįžtantiems integruotis pavyksta
- pakanka teikiamos pagalbos. Didžioji dalis apsisprendžiančių vėl išvykti
tai daro, nes neturi ryžto pereiti (re)integracijos etapus, pritrūksta
motyvacijos iš naujo kurti gyvenimą Lietuvoje. Mažesnė dalis išvyksta, nes
nepavyksta adaptuotis vaikams arba užsieniečiui sutuoktiniui. Vis tik yra
dalis tų, kurie, nors ir sėkmingai integruojasi, supranta, kad gyvenimas
Lietuvoje jiems nepatinka dėl tokių priežasčių kaip kultūros ar mentaliteto
skirtumai. Pastarasis atvejis dažnesnis tarp grįžtančių iš Skandinavijos šalių.
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REKOMENDACIJOS
Remiantis svarstančių apie grįžimą emigrantų patirtimi ir su grįžusiųjų integracija
dirbančių ekspertų įžvalgomis, galima išskirti šias rekomendacijas:
1. Skatintinas institucijų, organizacijų, savarankiškų iniciatyvų, dirbančių ties
grįžusiųjų integracija veiklos koordinavimas. Ekspertų siūlymu, tai būtų galima
daryti bendroje platformoje, siekiant kiek įmanoma priartėti prie „vieno

langelio“ principo. Tokie pokyčiai leistų grįžtančiam į Lietuvą emigrantui
lengviau orientuotis integracijos procesuose ir rasti sau reikiamą pagalbą
savarankiškai.
2. Ekspertai išskiria, kad ne visa grįžtantiems reikalinga informacija juos pasiekia,
tad reikalinga skirti daugiau dėmesio viešinimui tarp užsienyje gyvenančių
lietuvių.
3.

Kalbant apie darbo rinką, reikalingas didesnis dėmesys nekvalifikuotų
darbuotojų integracijai, kad šie taip pat jaustųsi laukiami ir turėtų geresnes
galimybes gauti norimą darbą.

4. Švietimo sistemoje reikalingi mokytojai ir papildomas jų ruošimas priimti iš
užsienio grįžtančius vaikus. Taip pat reikalingas institucijų bendradarbiavimas
teikiant kompleksinę pagalbą šeimai, motyvuojant tėvus įsitraukti į vaikų
(re)integracijos procesus: mokymąsi, socialinę adaptaciją. Grįžtantiems ir
besiruošiantiems grįžti padėtų parengta naudojimui lietuvių kalbos mokymo
metodika.
5. Ekspertų manymu, Lietuvoje iš užsienio grįžusių integracijos procesai pernelyg
orientuoti į lietuvinimą. Padėti mišrioms šeimoms būtų galima sudarant
sąlygas multikultūriškumui – galimybes mokantis ir kalbant ne lietuvių kalba
vis tiek čia gyventi.
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I TYRIMO DALIES METODIKA
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2021 metų spalio 15
– lapkričio 10 atliko lietuvių emigrantų, gyvenančių užsienyje bent metus tyrimą.
1.1.

Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti su kokiomis problemomis ar nuogąstavimais susiduria užsienyje gyvenantys
Lietuvos piliečiai, svarstydami apie grįžimą gyventi į Lietuvą.
1.2.

Tyrimo metodas

Giluminiai, pusiau struktūruoti interviu (angl. in-depth interview).
1.3.

Tyrimo imtis

14 informantų. Socialines demografines charakteristikas žiūrėti 1 priede.
1.4.

Tikslinė grupė

Mažų, vidutinių ir didelių įmonių vadovai / žmogiškųjų išteklių vadovai.
1.5.

Diskusijos trukmė

~40 min.
1.6.

Atrankos metodas

Tikslinė atranka.

II TYRIMO DALIES METODIKA
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2021 metų spalio 15
– lapkričio 10 dienomis atliko ekspertų, dirbančių su į Lietuvą grįžtančiais emigrantais,
nuomonės tyrimą.
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1.7.

Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti su kokiomis problemomis ar nuogąstavimais susiduria užsienyje gyvenantys
Lietuvos piliečiai, svarstydami apie grįžimą į Lietuvą.
1.8.

Tyrimo metodas

Giluminiai, pusiau struktūruoti interviu (angl. in-depth interview).
1.9.

Tyrimo imtis

5 informantai. Užimtumo tarnybos atstovė, talentų projektų vadovė, emigrantų vaikus
priimančios mokyklų pavaduotojas ir psichologė bei grupės „Eks emigrantai“ įkūrėjas.
1.10. Tikslinė grupė
Specialistai, dirbantys su grįžusių emigrantų integracija Lietuvoje.
1.11. Diskusijos trukmė
~50 min.
1.12. Atrankos metodas
Tikslinė atranka.
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PRIEDAI.
1 Priedas: socialinės – demografinės emigrantų charakteristikos

pav. 1 Socialinės – demografinės informantų charakteristikos

2 Priedas: infografikai
Žr. sekančiuose puslapiuose ( nuo 45 psl.)
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IŠVADOS
Pagrindinis išvykimo iš Lietuvos motyvas dažniausiai buvo finansinis, tad
nenuostabu, kad būtent asmeninių ar šeimos finansų tvarumas ir pasiekto
pragyvenimo lygio išlaikymas yra pagrindinė priežastis, verčianti nuogąstauti
kalbant apie migrantų grįžimą į Lietuvą. Tarp emigrantų gajus suvokimas, kad
atlyginimai Lietuvoje gerokai mažesni, o kainos panašios kaip Vakaruose
(dažnai prie tokio suvokimo prisideda ir selektyvūs pavyzdžiai socialiniuose
tinkluose). Tyrime dalyvavę ekspertai pastebi, kad pajamų skirtumai iš tiesų
egzistuoja, tačiau pragyvenimo skirtumai taip pat reikšmingi, tad sugrįžusieji
realiai pajunta ne tik sumažėjusias pajamas, bet ir mažesnes pragyvenimo
išlaidas ir išankstiniai nuogąstavimai dėl ženkliai suprastėsiančio pragyvenimo
lygio dažniausiai nepasitvirtina.
Kita svarbi nuogąstavimo priežastis – darbdavių požiūris į darbuotojus.
Emigrantai labai vertina turimą daugiakultūrinę aplinką ir pasaulietišką
bendravimą Vakarų šalyse. Tai yra svarbiausias nematerialus dalykas, kurio,
migrantų manymu, jie netektų grįžę į Lietuvą. Dažniausiai nuogąstaujama dėl
bendravimo skirtumų darbe, nes manoma, kad Lietuvoje vis dar nėra pagarbos
darbuotojui kultūros. Ekspertų vertinimu, „laukinis kapitalizmas“ Lietuvoje
gerokai nunykęs, situacija greitai keičiasi ir yra daug sektorių, kurie sėkmingai
perėmė ir vadovaujasi Vakarų darbo kultūros principais, todėl bent jau
kvalifikuotų darbuotojų atžvilgiu, ši „grėsmė“ perdėta ir grįžus į Lietuvą
dažniausiai nepasitvirtina. Be to, šiuo metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių,
itin trūksta darbo jėgos, kas ženkliai keičia darbdavių santykius su darbuotojais
net ir kalbant apie darbininkiškas specialybes.
Ekspertai pripažįsta, kad kultūriniai, žmonių bendravimo būdo skirtumai,
kuriuos itin vertina į Vakarus išvykę mūsų piliečiai, iš tiesų egzistuoja – lietuviai
kultūriškai uždaresni, Lietuvoje nėra tokios didelės kultūrinės įvairovės, tačiau
dauguma emigravusių grįžta į jau jiems pažįstamą sociumą, čia turi artimųjų ir
draugų, todėl bendravimo skirtumai pernelyg nesijaučia. Daugiau problemų
gali kilti grįžus kartu su užsieniečiu gyvenimo partneriu. Tokiu atveju sėkmingai
(re)integracijai svarbu atlikti „namų darbus“ dar iki grįžimo: (1) įvertinti ar
naujoje aplinkoje bus kalbančių partneriui suprantama kalba, (2) kokios jo/jos
įsidarbinimo galimybės, (3) ar gyvenamojoje vietoje yra bent nedidelė

partnerio/ės gimtąja kalba kalbančių ar kitaip kultūriškai artimų žmonių grupė/
bendruomenė.
Nuogąstavimai dėl sunkumų susirasti darbą vertintini dvejopai – viena vertus,
darbo pasiūlymų yra labai daug, kita vertus, praktika rodo, kad nemažai buvusių
migrantų labiau linkę ieškoti asmeninius poreikius ir kultūrinę patirtį
atitinkančio darbo, tad paieškos gali užtrukti ir iki pusmečio. Situacija labai
priklauso ir nuo regiono – Vilniuje ir kituose didmiesčiuose, tokios problemos
nėra, tačiau grįžtantiems į mažesnius miestus, reiktų realistiškai vertinti savo
naujo darbo lūkesčius – mažesnė įmonių įvairovė, mažiau tarptautinių
bendrovių sąlygoja ir mažesnes pasirinkimo galimybes.
Migrantų nuogąstavimas dėl sudėtingų pirmųjų žingsnių grįžus į Lietuvą,
ekspertų vertinimu, yra suprantamas ir Lietuva turi toliau paprastinti
biurokratinę sistemą pirmiausia sėkmingiau diegdama „vieno langelio“
aptarnavimo principą. Taip pat pripažįstama, kad tam tikras biurokratijos
lygmuo neišvengiamas kiekvienoje valstybėje, o lyginant su daugeliu kitų (tame
tarpe ir su daugeliu dabartinių emigrantų rezidavimo) šalių, Lietuvoje greičiau
vyksta tiksliniai perteklinės biurokratijos mažinimo pokyčiai, itin daug paslaugų
perkelta į skaitmeninę erdvę, todėl, vertinant objektyviai, pasipiktinimas
biurokratija ne visada pagrįstas, tiesiog svarbu suvokti tam tikrų biurokratinių
procedūrų neišvengiamybę keičiant rezidavimo valstybę.
Nuogąstavimai dėl sėkmingos vaikų adaptacijos išties turi realų pagrindą, nes
Lietuvoje nėra išbaigto sisteminio grįžusių vaikų integravimo modelio, tačiau
yra daug sėkmingų atskirų projektų ir iniciatyvų. Būtent dėl to, ekspertų
vertinimu, grįžtant su vaikais svarbu iš anksto išsiaiškinti sistemą ir konkrečią
situaciją numatomoje grįžimo vietoje – surinkti informaciją apie mokyklas,
turinčias integracijos klases, užmegzti ryšį su galima mokykla, išsiaiškinti
formalius reikalavimus bei procedūras ir, jei įmanoma, planuojamą grįžimą
priderinti prie mokslo metų ciklo.
Pastebima, kad daugiausia problemų su vaikų (re)integracija kyla vadinamųjų
„spontaninių“ grįžimų atveju, kai sprendimas grįžti priimamas greitai ir
galimybių vaikams mokytis ir (re)integruotis pradedama ieškoti jau grįžus į
Lietuvą.

Sunkumai

randant

gyvenamąją

vietą.

Šis

nuogąstavimas

taip

pat

nevienareikšmis ir reikalauja kompleksinio požiūrio į grįžimą – jei norima grįžti
į Vilnių ar kitą didmiestį neturint nekilnojamojo turto, reikia įvertinti nuomos
variantą arba savo finansines galimybes įsigyti būstą be kredito, nes užsienyje
uždirbtos pajamos kreipiantis į Lietuvos bankus dėl būsto kredito dažnu atveju
nebūna vertinamos. Mažesniuose miestuose būstas yra lengviau įperkamas
arba grįžtantieji migrantai jau jį turi. Kita vertus, regionuose gali iškilti aukščiau
aptartų įsidarbinimo iššūkių.
Ekspertų vertinimu, kritinis yra pirmasis pusmetis ir labai svarbu prieš priimant
sprendimą atlikti pasiruošiamuosius darbus – susirinkę informaciją, pasirengę
planą, numatę veiksmus grįžtantys migrantai dažniausiai didelio diskomforto
nepajaučia. Dažniausiai problemų kyla organizuojantiems grįžimą spontaniškai
– išvykstantiems dėl problemų rezidavimo šalyje, šeimos problemų Lietuvoje ar
dėl kitų priežasčių priėmus spontanišką sprendimą grįžti (pvz. išsiskyrus su
partneriu).
Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima įvardinti pagrindinius dalykus,
užtikinančius sklandų repatriacijos procesą. Tai yra (1) tinkamas planavimas,
objektyvios informacijos rinkimas prieš grįžtant; (2) aiškios įsikūrimo vizijos
turėjimas, aiškus savo lūkesčių identifikavimas bei (3) psichologinis nusiteikimas
trumpalaikiams repatriacijos nepatogumams.

CONCLUSIONS
The main motive for leaving Lithuania is mostly financial, so it is not surprising
that the sustainability of personal or family finances and the maintenance of
the achieved standard of living is the main reason for worrying about returning.
There is a perception among migrants that wages in Lithuania are much lower
and prices are similar to those in the West (often selective examples in social
networks contribute to this perception). Experts in the study note that income
inequalities do exist, but that differences in living conditions are also significant,
so that returnees actually not only have lower incomes but lower living costs
also, and fears of a significant decline in living standards often do not come
true.
Another important cause for concern is employers' attitudes towards
employees. Emigrants value the multicultural environment and secular
communication in the West. This is the most important intangible thing that
migrants believe they would lose when they returned to Lithuania. Most
concerns are about differences in communication at work, as it is believed that
there is still no culture of respect for the employee in Lithuania. According to
experts, "wild capitalism" in Lithuania has decreased considerably and the
situation is changing rapidly. There are many sectors that have successfully
adopted and follow the principles of Western work culture, so at least in terms
of skilled workers, this "threat" is exaggerated. In addition, currently in
Lithuania, as in many other countries, there is a severe shortage of labor, which
significantly changes the relations of employers with employees, even when it
comes to workers' specialties.
Experts admit that cultural differences in the way people communicate, which
are highly valued by our citizens who have gone to the West, do exist Lithuanians are more reserved, Lithuania does not have such great cultural
diversity, but most migrants are already familiar with the society they are
returning to, so the differences in communication are not unexpected. More
problems can arise when returning with a foreign partner. In this case, for
successful (re)integration, it is important to do the “homework” before
returning: (1) to assess whether the new environment will support a language

spoken by the partner, (2) his / her employability, (3) presence of a group /
community of people who speak their mother tongue or are otherwise
culturally close.
Concerns about the difficulty of finding a job are twofold: on the one hand,
there are many job offers, and on the other hand, practice shows that many
former migrants are more likely to look for a job that meets their personal needs
and cultural background. The situation also depends on the region - in Vilnius
and other big cities, such a problem does not exist, but migrants returning to
smaller cities should realistically assess their expectations of new jobs - lesser
diversity of companies, fewer multinational companies and fewer options.
According to experts, the fears of migrants about the difficult first steps after
returning to Lithuania are understandable and Lithuania needs to further
simplify the bureaucratic system, first and foremost by more successfully
implementing the one-stop-shop principle. At the same

time, it is

acknowledged that a certain level of bureaucracy is unavoidable in each
country, and compared to many other countries (including those where
migrants are residing currently), Lithuania is undergoing targeted changes to
reduce red tape, in addition many services have been digitalized. Objectively,
outrage at the bureaucracy is not always justified, it is simply important to
realize the inevitability of certain bureaucratic procedures when changing the
country of residence.
Concerns about the successful adaptation of children do have a real basis, as
there is no complete systematic model for the integration of the returned
children in Lithuania, but there are many successful individual projects and
initiatives. This is why, according to experts, when returning with children, it is
important to do research concerning the system and the specific situation at
the intended place of return in advance - to gather information about schools
with integration classes, make contact with the potential school and, if possible,
plan the return with the beginning of new school year in mind.
It is noticeable that most problems with children's integration arise in the case
of so-called “spontaneous” returns, when the decision to return is made quickly
and opportunities for children to learn and (re)integrate are sought only after
returning to Lithuania.

Difficulty finding a place to live. This fear is also ambiguous and requires a
comprehensive approach to return - if you want to return to Vilnius or another
city without having real estate, you need to evaluate the rental option or your
financial ability to buy housing without credit, as income earned abroad when
applying for a mortgage will probably not be evaluated. In smaller cities,
housing is usually affordable or already available to returning migrants, but the
employability challenges discussed above are likely to arise in the regions.
According to experts, the first half of the year is critical and it is very important
to make preparations before the final decision to return is made. When
preparatory work is carried out returning migrants usually do not feel much
discomfort. The most problems arise for those who organize their return
spontaneously, those who leave due to problems in the country of residence,
family problems in Lithuania or other reasons for making an impromptu
decision to return (for example, after breaking up with a partner).
Summarizing the results of the study, the main things that ensure a smooth
repatriation process are: (1) proper planning, gathering objective information
before returning; (2) having a clear vision of settlement, a clear identification of
one’s expectations, and (3) a psychological reconciliation with short-term
repatriation inconveniences.

