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Kodėl XXI amžiuje svarbi tarptautinė migracija?  

Prieglobstis, kokios jam kuriamos prielaidos? 

Kaip apibendriname pabėgėlių integracijos problematiką? 

Kokie jie - prieglobsčio, imigracijos ir integracijos politika Lietuvoje bei suaugusiųjų migrantų 

švietimas?  

Kaip suaugusiųjų švietimas pabėgėlių integracijos procesuose dalyvauja „ERASMUS+“ 

programa?  

Ką rekomenduoja „ERASMUS+“ projektas  M E D B A L T ? 

 

Atsakymus šiuos klausimus rasite  

Karolio Žibo parengtame straipsnyje  

Migracija ir prieglobstis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje: migrantų integracijos ir suaugusiųjų 

migrantų bei pabėgėlių švietimo iššūkiai 

 

Paskutinysis tarptautinės migracijos dešimtmetis atskleidė skirtingo pobūdžio migracijos keliamus 

iššūkius valstybių nacionalinei ir tarptautinei politikai bei visuomenių tarpkultūrinei koegzistencijai, o 

politinis atsakas į intensyvius pabėgėlių srautus suskaldė tiek Europos Sąjungą (ES) 

supranacionaliniame, tiek ES valstybes nares nacionaliniame lygmenyse. Tuo pat metu, kai Vakarų ir 

Šiaurės Europos šalys pradėjo kritiškai vertinti įgyvendinamą imigracijos ir integracijos politiką, 

„naujosios“ ES valstybės narės susidūrė su migracijos srautų reguliavimo ir migrantų integracijos 

strategijų kūrimo iššūkiais. Vienas iš esminių integracijos iššūkių – suaugusiųjų migrantų ir pabėgėlių 

švietimo prieinamumas, kuris suvokiamas kaip vienas kertinių integracijos rodiklių, palengvinantis 

integracijos procesus. Efektyvi migrantų ir pabėgėlių integracijos politika ne tik rodo pagarbą 

tarptautiniams valstybės įsipareigojimas žmogaus teisių srityje, bet ir turi esminę įtaką valstybės 

politinės sistemos kokybei bei jos pritaikomumui ginti žmogaus teises.  

 

Oficialiai Lietuva prieglobsčio prašytojus priimančia šalimi tapo 1997 m., ratifikavus Ženevos 

konvenciją (1951) ir Protokolą dėl pabėgėlio statuso (1967). Ženevos konvenciją ratifikavusi Lietuva 

įsipareigojo pagal nuostatas ginti savo teritorijoje esančius prieglobsčio gavėjus ir sudaryti kokybiškas 

integracijos sąlygas. 1951 m. Ženevos konvencijos 34 straipsnyje nurodoma, kad valstybės turi kiek 

galėdamos padėti pabėgėliams integruotis. Konvencijoje teigiama, kad pradiniam mokslui įgyti 
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valstybės pabėgėliams suteikia tokią pat teisinę padėtį, kaip ir piliečiams; tuo tarpu kitų pakopų 

mokslui, išskyrus pradinį, įgyti (turėti galimybę mokytis, naudotis užsienio mokyklų atestatais, 

diplomais ir mokslo laipsniais, nemokėti mokesčių už mokslą bei rinkliavų ir gauti stipendijas) 

valstybės suteikia pabėgėliams kuo palankesnę teisinę padėtį, bet ne mažesnio palankumo už tą, kokia 

paprastai naudojasi užsieniečiai tomis pačiomis aplinkybėmis. 

 

Kodėl XXI amžiuje svarbi tarptautinė migracija?  

 

Per pastarąjį dešimtmetį tarptautinių migrantų skaičius pasaulyje sparčiai auga: 2015 m. buvo 

fiksuojami 244 mln. migrantų, lyginant su 222 mln. 2010 m. ir 173 mln. 2000 m. Kitaip tariant, 2015 

m. apie 3 procentus pasaulio populiacijos gyveno ne savo kilmės šalyse (JT 2016).  

 

Tarptautiniuose migracijos procesuose Europos Sąjunga (ES) vaidina itin svarbų vaidmenį. Dėl mažo 

gimstamumo ir natūralaus gyventojų prieaugio bei spartaus gyventojų senėjimo ES susiduria su darbo 

jėgos iššūkiais, kurie vis dažniau sprendžiami pasitelkiant skirtingo pobūdžio imigracijos politikos 

programas. Natūralu, kad imigrantų skaičius ES auga: nuo 1992 m. imigracijos įtaka Europos 

populiacijos tampa reikšmingesnė negu natūrali gyventojų kaita. Iliustruojant šį augimą skaičiais 

galima pasakyti, kad per pastaruosius aštuonerius metus ES populiacija padidėjo 11 mln., iš kurių net 9 

mln. sudarė imigrantai (Eurostat 2015).  

 

Jungtinių Tautų 2015 m. atliktų gyventojų prognozių pagrindinio varianto rezultatai rodo, kad 2050 m. 

Lietuvoje gyvens 2,375 mln. gyventojų. Pasaulio bankas teigia, kad Lietuva patenka tarp trijų 

sparčiausiai demografiškai nykstančių valstybių pasaulyje. Sparčiau populiacija 2014 m. mažėjo tik 

Puerto Rike ir Latvijoje. Svarbiausia populiacijos mažėjimo Lietuvoje priežastis – gyventojų 

emigracija. Emigracijos srautai Lietuvoje buvo ir vis dar yra intensyvūs, o užsieniečių imigracija 

išlieka nedidelė. Atsigaunant ekonomikai, imigracijos srautai Lietuvoje didėja, visų pirma dėl 

grįžtančių Lietuvos emigrantų. Panašu, kad prie imigracijos srauto prisidės ir pabėgėlių krizė ES, 

kadangi sprendžiant prieglobsčio problemas, Lietuva įsipareigojo priimti 1 105 pabėgėlius  

 

Atsižlegiant į intensyvius migracijos procesus, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į demografinius ir 

ekonominius, bet ir į socialinius migracijos aspektus – migrantų integracija ir jų švietimą. Kaip rodo 

„Migrantų integracijos politikos indeksas“ (MIPEX 2015), ES valstybėms narėms reikia nueiti ilgą 
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kelią siekiant efektyvios migrantų integracijos. Dėl integracijos politikos neefektyvumo ES valstybėse 

narėse gyvenantys imigrantai patenka į diskriminacijos ir pažeidžiamumo spąstus, dėl žemų 

išsilavinimo rodiklių arba kvalifikacijos ar įgyto išsilavinimo nepripažinimo dažnai išnaudojami darbo 

rinkoje (Demografija visiems, 2015 m. Nr. 2). MIPEX taip pat kritikuoja Lietuvą, kurios migrantų 

integracijos politika laikytina kaip „nedraugiška“. 2015 m. Lietuva iš 38 šalių užėmė 34-ą vietą, o tai 

yra vienas iš prasčiausių rezultatų tarp visų analizuojamų valstybių. Studijos autoriai teigia, kad 

Lietuva dar turi dėti daug pastangų plėtojant migrantų integracijos politiką. Lietuvoje įgyvendinamos 

migrantų integracijos politikos priemonės vertinamos kaip labiau nepalankios nei palankios šalyje 

gyvenantiems ir į šalį atvykstantiems imigrantams. Remiantis MIPEX, vos kelios iš daugelio įmanomų 

integracijos priemonių, susijusių su ugdymu, yra prieinamos Lietuvoje. Pavyzdžiui, privalomas 

mokslas kaip legali teisė, paramos mokytis dėstomosios kalbos užtikrinimas (kalbos mokymas ir 

komunikacinis / akademinis sklandumas), mokytojų apmokymai reaguoti į migrantų ugdymo poreikius, 

mokyklos programos ir mokytojų apmokymai siekiant priimti įvairovę. Dauguma priemonių, susijusių 

su suaugusiųjų migrantų ugdymu (pavyzdžiui, prieiga prie profesinio mokymo, švietimo gairės, 

priemonės spręsti susiklosčiusią migrantų grupių ugdymo situaciją, priemonės remti migrantų tėvus ir 

bendruomenes, valstybės remiamos informacinės iniciatyvos), yra neprieinamos. MIPEX pabrėžiama, 

kad mokyklos Lietuvoje nėra pasiruošusios priimti imigrantų vaikus dėl prastai išvystytos 

infrastruktūros (MEDBALT 2016).  

 

Prieglobstis, jam kuriamos prielaidos 

 

Vis dėlto, dėl taip vadinamosios pabėgėlių krizės, tarptautiniai migracijos procesai atsidūrė viešųjų 

diskusijų „paraštėse“. Kitaip tariant, dėl pastarųjų metų prieglobsčio prašytojų srautų padidėjimo, 

pradėta diskutuoti išimtinai apie prieglobsčio sistemas ir pabėgėlių integracijos politikas skirtingose ES 

valstybėse narėse.  

 

Kalbant apie pastaraisiais metais vyraujančius prieglobsčio prašytojų srautus verta paminėti, kad dėl 

karų, konfliktų ir persekiojimų vis daugiau žmonių yra privesti ieškoti prieglobsčio kitose šalyse. 2016 

m. viduryje priverstinis perkėlimas paveikė daugiau kaip 65 mln. žmonių, lyginant su 59,5 mln. 2014 

m. Teigiama, kad pirmą kartą žmonijos istorijoje peržengta 60 mln. priverstai perkeltų asmenų 

skaičiaus riba (JT 2016). Konfliktai ir persekiojimas padarė įtaką priverstinio perkėlimo masto augimui 



4 
 

pasaulyje, o tai reiškia, kad šiuo metu 1 iš 113 žmonių pasaulyje yra prieglobsčio prašytojas, šalies 

viduje perkeltas asmuo arba pabėgėlis.  

 

Iš visų priverstinai perkeltų asmenų pasaulyje, 21 mln. jau yra pabėgėliai. Didžiausią nerimą kelia tai, 

kad 2015 m. daugiau kaip pusę (51 proc.) visų priverstinai perkeltų asmenų sudarė vaikai, kurie dažnai 

keliauja vieni, be tėvų. Nerimą kelia ir tai, kad kiekvieną dieną atsiranda apie 34 tūkst. asmenų, kurie 

dėl konflikto yra priversti palikti savo namus ir kuriems yra reikalingas ne tik prieglobstis, bet ir 

adekvati integracijos politika bei suaugusiųjų ir vaikų švietimo priemonės. 

 

Akcentuotina, kad skaitant naujausią visuomenės informavimo priemonėse pasirodančią informaciją 

apie taip vadinamąją pabėgėlių krizę, galime susidaryti įspūdį, jog pabėgėliai sudaro didžiausią 

pasaulyje migruojančių žmonių dalį. Iš tiesų, pabėgėliai sudaro labai nedidelę, tačiau stabilią visų 

pasaulyje migruojančių asmenų dalį. Jei pasaulyje yra kiek daugiau kaip 3 proc. migrantų, tai pabėgėlių 

procentinė išraiška yra nepalyginamai mažesnė – tik 0,3 proc. nuo bendros pasaulio populiacijos. 

Remiantis oficialiais duomenimis, surinktais pagal Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 

duomenis, šiuo metu yra apie 16,1 mln. pabėgėlių. Šis skaičius išaugtų iki 21 mln., apimant Palestinos 

pabėgėlius, kurie nepatenka po Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro mandatu. Itin perdėtai 

kalbant apie šiuo metu vyraujančius pabėgėlių srautus, yra galimybė dar labiau supriešinti pabėgėlius 

priimančių šalių visuomenes ir sumažinti visuomenių pritarimą pabėgėlių perkėlimo procesams bei jų 

integracijai (Hein de Haas 2016). Pabrėžtina, kad nors migrantų ir pabėgėlių skaičius pasaulyje nėra 

didelis, migracijos srautai ir šių srautų socioekonominės pasekmės jaučiamos tam tikruose regionuose, 

o tai reiškia, kad spaudimas dėl vienokio ar kitokio žmonių judėjimo jaučiamas regioniniame, o ne 

pasauliniame lygmenyje. 

 

Pabėgėlių integracijos problematika 

 

Sprendžiant susidariusią padėtį ES, 2015 m. Komisija ėmėsi ryžtingų veiksmų pabėgėlių krizei ES 

valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse spręsti. Pirmą kartą Europos migracijos politikos istorijoje 

Komisija pasiūlė iš Europos Sąjungos valstybių narių, kurios patiria itin didelį spaudimą, į kitas 

valstybes nares perkelti 160 000 asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ir pademonstruoti ES 

valstybių narių solidarumą. Deja, ES pastangos norimų rezultatų neduoda. Nors pabėgėlių srautai per 

išorines ES sienas Rytuose sumažėjo, kaip rodo Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
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duomenys (2016), Viduržemio jūros regione intensyvūs pabėgėlių srautai nemažėja; deja, nemažėja ir 

aukų skaičius.  

 

Lietuva, per 2016–2017 metus, įsipareigojo priimti 1 105 prieglobsčio prašytojus, apsistojusius 

laikinose pabėgėlių stovyklose Italijoje, Graikijoje ir Turkijoje. Tačiau aktualu ne tik perkeltųjų 

pabėgėlių skaičius, kuris šiuo metu sparčiai didėja. Svarbu ir tai, kad Lietuvoje prieglobsčio sistema 

funkcionuoja nuo 1997 m., o tai reiškia, kad pabėgėlių integracija Lietuvos valstybei nėra naujiena. 

Nuo 1997 m. Lietuva suteikė prieglobstį ar papildomą apsaugą daugiau kaip 1 200 prieglobsčio 

prašytojų. Pastebėtina, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena tik 250-300 prieglobstį gavusių užsieniečių, o 

tai reiškia, kad didesnė dalis Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių išvyksta laimės ieškoti kitose ES 

valstybėse narėse. 

 

Pabėgėliai Lietuvoje turi ypatingų poreikių ir dažnai patiria įvairių sunkumų: kalbos barjeras, 

išsilavinimas ir kvalifikacijos pripažinimas, institucinės ir teisinės sistemos, kultūros ir kitų vertybių 

neišmanymas. Pabėgėliai taip pat susiduria su diskriminacija darbo ir apgyvendinimo sektoriuose; 

darbo rinkoje patiria tokius sunkumus kaip mažai apmokamas darbas, nesaugios ir nesveikos darbo 

sąlygos, ilgesnis darbo laikas, kliūtys gauti geriau apmokamą ar labiau kvalifikuotą darbą. Šių asmenų 

šeiminė padėtis (daugiavaikės šeimos, vienišos motinos ar tėvai), dažni sveikatos sutrikimai, 

psichologinės problemos, aplinkybės, dėl kurių pabėgėliams tenka ieškotis prieglobsčio, ir neigiamos 

visuomenės nuostatos taip pat apriboja sėkmingos integracijos galimybes.  

 

Tyrimai (Bartušienė 2011; Židžiūnaitė 2012; Žibas 2013; Aleknevičienė 2013; JTVPK 2014) rodo, kad 

didelę įtaką pabėgėlių integracijai daro socialinis kontekstas, kuriame jie atsiduria spręsdami kasdien 

kylančius sunkumus (pavyzdžiui, sėkminga integracija priklauso nuo miesto, kuriame pabėgėliai 

gyvena, ir neretai nuo nevyriausybinių organizacijų teikiamos pagalbos), o kalbos barjeras riboja 

įsidarbinimo galimybes ir leidžia rinktis tik nekvalifikuotus, prastai atlyginamus darbus. Be to, lietuvių 

kalbos nemokėjimas, vyresnis amžius ir lytis tampa ekonominės integracijos kliūtimis. Apibendrinant 

galima teigti, kad vyraujantys pabėgėlių integracijos sunkumai yra susiję su darbo paieška, finansine 

parama ir išsilavinimu: kalbos barjeru, kvalifikacijos pripažinimu ir profesinių kompetencijų 

pritaikomumu Lietuvos darbo rinkos specifikai. Taigi, sprendžiant pabėgėlių integracijos iššūkius, 

svarbu atkreipti dėmesį tiek į kalbos barjerą, priėjimą prie darbo rinkos ir dalyvavimą švietimo 

sektoriuje, tiek į visuomenės nuostatas, vykdomą priėmimo ir integracijos politiką. 
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Pabėgėlių integracijos procesuose svarbų vaidmenį atlieka visuomenė. Migrantus priimančių 

visuomenių migracijos procesų suvokimas – svarbus indikatorius, rodantis tiek visuomenės toleranciją, 

tiek sukuriamą aplinką imigrantų integracijai. Formalūs įstatymai ir palanki migrantų integraciją 

reglamentuojanti teisinė bazė yra itin svarbi, tačiau efektyvi integracija į pagrindinius visuomenės 

gyvenimo sektorius sunkiai įmanoma be visuomenės supratingumo ir tolerantiško požiūrio. Deja, 

tyrimai (Žibas 2010) rodo, kad Lietuvos visuomenėje vyrauja tiek kultūrinio pobūdžio uždarumas, 

pasireiškiantis „kitaip atrodančių“ imigrantų ir pabėgėlių atžvilgiu; tiek aiškus ekonominis aspektas, 

susijęs su daugumos ir imigrantų bei pabėgėlių konkurencija dėl ekonominių ir kitokio pobūdžio 

išteklių. Naujausi tyrimai (ETC 2015) rodo, kad 2015 m. vykę debatai dėl pabėgėlių priėmimo 

programos įgyvendinimo Lietuvoje neišsklaidė žmonių baimių. Lietuvos gyventojai iki šiol palyginti 

mažai žino tiek apie Lietuvoje pabėgėlio ar papildomos apsaugos statusą turinčius žmones, tiek apie 

šiuo metu dėl pabėgėlio statuso Europos Sąjungoje besikreipiančius žmones iš Sirijos, Irako ir 

Eritrėjos. Be to, Lietuva išlieka kultūriškai uždara visuomenė. Nepriklausomai nuo naujai atvykstančių 

užsieniečių statuso – tai yra, ar jie būtų į Lietuvą dirbti atvykstantys migrantai, ar pabėgėliai – Lietuvos 

gyventojai visų pirma yra linkę įžvelgti galimas grėsmes socialiniam saugumui: 82 proc. Lietuvos 

gyventojų manė, kad  pabėgėliai gali sukelti socialinius neramumus Lietuvoje, 86 proc. – kad gali 

padidinti nusikalstamumo lygį šalyje. 

 

Diskutuojant apie prieglobsčio politikos įgyvendinimą Lietuvoje, pastebėtini ir teigiami pokyčiai. Kaip 

rodo Lietuvoje kuriamos ir įgyvendinamos migrantų integracijos politikos prioritetų analizė (Žibas ir 

Platačiūtė 2009; Beresnevičiūtė ir Žibas 2012; Žibas 2014), Lietuva neturi bendros ilgalaikės migrantų 

integracijos strategijos, tačiau integracijos politikos tikslinė grupė išlieka prieglobstį gavę užsieniečiai. 

Be to, Lietuvai įsitraukus į pabėgėlių perkėlimo procesus, savivaldybės buvo įpareigotos formaliai 

dalyvauti pabėgėlių integracijos politikos įgyvendinime, todėl dauguma Lietuvos savivaldybių paskyrė 

pabėgėlių integracijos politikos įgyvendinimo koordinatorius. Tai liudija apie pabėgėlių integracijos 

vietos (savivaldos) lygmenyje svarbą. Ši iniciatyva leidžia kalbėti apie teigiamą poslinkį pabėgėlių 

integracijos politikoje.  

 

Teigiamą pokytį pabėgėlių integracijai vietos lygmenyje iliustruoja ir Europos Sąjungos fondų 

(pavyzdžiui, „Erasmus+“ ir Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo) finansuojamų projektų 

rezultatai ir nuosekli nevyriausybinių organizacijų projektinė veikla migrantų ir pabėgėlių integracijos 
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srityje. Šiuo atveju galima kalbėti ne tik apie projektinę veiklą migrantų integracijos srityje, bet ir apie 

suaugusiųjų migrantų bei pabėgėlių švietimo politikos iššūkius, kadangi prieinamumas prie švietimo 

sektoriaus laikytinas itin svarbiu migrantų ir pabėgėlių integracijos veiksniu. Deja, suaugusiųjų 

migrantų švietimo politika Lietuvoje yra fragmentiška, o suaugusiųjų migrantų švietimo priemonės 

dažniausiai teikiamos nevyriausybinių organizacijų, universitetų, kolegijų ir suaugusiųjų švietimo 

įstaigų bei finansuojamos ES fondų (MEDBALT 2016). Nors tokio pobūdžio iniciatyvos yra 

efektyvios, dėl projektinio finansavimo nėra stabilios ir ilgalaikės.  

 

Prieglobsčio, imigracijos ir integracijos politika Lietuvoje bei suaugusiųjų migrantų švietimas  

 

Pirmoje 2014 m. pusėje Vyriausybei priėmus „Lietuvos migracijos politikos gaires“, kuriose buvo 

pabrėžtos migrantų integracijos problemos, pirmą kartą nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ši 

sritis buvo pripažinta prioritetine. Remiantis nustatytomis gairėmis, migrantų integracijos politika 

turėtų užtikrinti imigracijos teikiamą naudą, o užsieniečiai – aktyviai prisidėti stiprinant valstybę, 

dalyvaudami jos ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime. Taip pat pabrėžta kovos su 

ksenofobija, diskriminacija, rasizmu svarba bei poreikis vystyti tolerantišką ir daugiakultūrinę 

visuomenę. Svarbiausias migrantų integracijos principas – žmogaus teisių užtikrinimas ir lygios 

galimybės visose gyvenimo srityse, nuolatinio gyventojo statuso ir (ar) pilietybės suteikimas, socialinės 

nelygybės, pažeidžiamumo ir išnaudojimo mažinimas, gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena.  

 

Kartu su „Lietuvos migracijos politikos gairėmis“ (2014) buvo priimtas Įsakymas „Dėl užsieniečių 

integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (2014). Tuo pačiu 

metu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atsirado nauja politikos sritis – užsieniečių integracija, 

o nevyriausybinės organizacijos, migracijos ekspertai ir specialistai parengė Trečiųjų šalių piliečių 

integracijos (2015) ir pabėgėlių integracijos (2016) strateginius dokumentus. Tai rodo, kad imigrantų 

integracija palaipsniui tampa prioritetine politikos sritimi Lietuvoje. Visuose minėtuose dokumentuose 

suaugusiųjų švietimas išskiriamas kaip kertinis integracijos veiksnys, darantis įtaką tolimesniems 

migrantų ir pabėgėlių integracijos procesams: kalbos barjerui, užimtumui, socialiniams ryšiams, 

prieinamumui prie sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų sektorių.  

 

Pavyzdžiui, „Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plane“ 

siekiama tobulinti užsieniečių švietimo priemones (užtikrinant valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos 
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Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų medžiagos parengimą, šių egzaminų organizavimą ir 

vykdymą); skatinti užsieniečių dalyvavimą visuomenės gyvenime ir veikloje (tobulinant teisės aktus, 

reglamentuojančius užsieniečių profesinių kvalifikacijų pripažinimą); gerinti užsieniečių švietimo 

priemones (užtikrinant valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminų medžiagos parengimą, šių egzaminų organizavimą ir vykdymą); organizuoti mokymus, 

skirtus užsieniečių integracijai skatinti, lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

kursus, teikti socialines, psichologines, teisines, atstovavimo ir kt. paslaugas bei konsultacijas, į 

švietimą ir mokymą orientuotas priemones, kuriomis palengvinamos galimybės įsidarbinti.  

 

Atsižvelgiant į švietimo svarbą, „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginiame 

dokumente“ (2016) teigiama kad siekiant užtikrinti pabėgėlių sėkmingą integracijos procesą, būtina 

padidinti lietuvių kalbos kursų valandas, jų kokybę bei prieinamumą. Be to, siūlytina teisės aktuose 

nenurodyti lietuvių kalbos mokymo maksimalaus valandų skaičiaus, o mokyti pagal nuoseklią 

programą tol, kol pabėgėliai galės išlaikyti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą. 

Dokumente teigiama, kad tikslinga užtikrinti kalbos paslaugų prieinamumą ir lankstumą, pvz. 

atsižvelgti į skirtingą turimą išsilavinimą ar neturint išsilavinimo, kalbų mokėjimą, sudaryti sąlygas 

derinti kalbos mokymąsi su darbu ar profesiniu mokymusi ir atkreipti dėmesį, kad moterims 

dažniausiai riekia derinti kalbos mokymąsi su vaikų priežiūra. Taip pat svarbu sudaryti alternatyvias 

galimybes pripažinti PGU įgytą išsilavinimą ir kvalifikaciją, tam tikslui adaptuojant veikiančias 

neformaliųjų kvalifikacijų pripažinimo sistemas. 

 

„Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginiame dokumente“ (2015) teigiama, kad būtina sudaryti 

imigrantams galimybes mokytis visą gyvenimą; plėtoti ir tobulinti švietimo paslaugų prieinamumą, 

nukreiptą į mokymosi visą gyvenimą procesus, parengti  neformalaus  ugdymo  įstaigoms  ir  

bendruomeninėms  organizacijoms, teikiančioms pagalbą imigrantams, skirtas metodikas darbui su 

imigrantais ir jų pagrindu įgyvendinti švietimo  programas,  apimančias  valstybinės  kalbos  įgūdžių  

lavinimą  ir  tobulinimą, etnokultūrinės raiškos skatinimą, sociokultūrinių įgūdžių tobulinimą ir kt. Be 

to, būtina pritaikyti profesinės kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sistemą imigrantų poreikiams, 

sudarant galimybes mokytis gimtąja kalba. 

 

Suaugusiųjų švietimas pabėgėlių integracijos procesuose: „ERASMUS+“ programa kaip 

pabėgėlių integracijos instrumentas 
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Pagal Europos Sąjungos migracijos darbotvarkę
1
, vienas pagrindinių prioritetų Europos Sąjungoje yra 

naujos legalios migracijos politikos vystymas: „Atsižvelgiant į Europos ateities demografinius iššūkius, 

nauja strategija turėtų atkreipti dėmesį į Europos ekonomikai reikalingų darbuotojų pritraukimą, 

lengvinant jų atvykimą bei kvalifikacijos pripažinimą. Kadangi tai nenumato sprendimo daugiau nei 

milijonui pabėgėlių, kirtusių ES sienas 2015 metais arba anksčiau atvykusiems imigrantams, ES ieško 

būdų įveikti migrantų švietimo iššūkius. Problema buvo paminėta ir Europos suaugusiųjų mokymosi 

elektroninės platformos „Epale“ migrantų švietimo savaitės metu
2
, pabrėžiant, kad „dabartinė migrantų 

krizė akcentuoja suaugusiųjų migrantų švietimo svarbą migrantų integracijos ir įgūdžių tobulinimo ES 

klausimuose“. 

 

Lietuvoje, deja, priemonės, susijusios su suaugusiųjų migrantų švietimu, vis dar yra paliekamos už 

politinių prioritetų ribų, nors tuo pačiu metu tas priemones aktyviai įgyvendina nevyriausybinės 

organizacijos (veikiančios imigracijos, įvairovės ir žmogaus teisių srityse), universitetai, kolegijos ir 

suaugusiųjų švietimo įstaigos. Viena vertus, ši situacija rodo, kad Lietuvoje tokio proceso kaip 

suaugusiųjų migrantų integracijos politika nėra (yra tik pamatinė oficiali aplinka tokiam procesui 

prasidėti), o kita vertus, vietiniu lygmeniu yra sudaryti rimti pamatai kurtis suaugusiųjų migrantų 

švietimo infrastruktūrai, nes nevyriausybinės organizacijos, universitetai, kolegijos ir suaugusiųjų 

švietimo įstaigos aktyviai veikia migrantų integracijos ir švietimo srityse.  

 

Palaipsniui atsiranda daugiau galimybių įgyvendinti projektinę veiklą migrantų ir pabėgėlių 

integracijos srityje. Atkreiptinas dėmesys, kad ne tik Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas 

(PMIF) mato aktualiausius įvykius, susijusius su migracijos procesais, Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. 

Reaguojant į pasaulines migracijos tendencijas ir Lietuvos vaidmenį tarptautinės migracijos 

procesuose, Švietimo mainų paramos fondas ir „Erasmus+“ programa savo gairėse migracijos ir 

prieglobsčio procesus apsibrėžė kaip vieną iš projektinės veiklos prioritetą, o tai reiškia, kad 

nevyriausybinių organizacijų, universitetų, kolegijų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų veiklos lygmenyje 

plėtojama migrantų integracijos infrastruktūra palaipsniui plečiasi, ne tik apimdama vis daugiau 

organizacijų, bet kartu akcentuodama suaugusiųjų migrantų švietimo svarbą migrantų integracijos 

procesuose. Šį faktą iliustruoja įgyvendinami projektai: „Interkultūrinė integracijos platforma“, 

                                                           
1
 Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf    
2
 Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/epale/node/20789 
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„Migrantų integravimosi priemonių rinkinys (priemonė) - kalbos pagrindai finansiniams klausimams 

spręsti“, „Mokyklos be sienų“, „Strateginė partnerystė suaugusiųjų migrantų švietimo srityje: 

Viduržemio ir Baltijos jūrų regionų perspektyvos“ (MEDBALT) ir kt. Tikėtina, kad ateityje vis 

daugiau ES fondus administruojančių agentūrų proaktyviai įsitrauks į plėtojamą migrantų ir pabėgėlių 

integracijos infrastruktūrą. 

 

„ERASMUS+“ projekto  M E D B A L T  rekomendacijos 

 

Visa migrantų integracijos infrastruktūra, švietimo priemonės yra fragmentiškos ir pritaikomos tik per 

projektinę veiklą. Siekiant šią veiklą padaryti labiau struktūruotą ir organizuotą, reikia užtikrinti 

skirtingų finansavimo schemų tęstinumą bei prioritetu laikyti suaugusiųjų migrantų švietimo priemones 

nevyriausybinio sektoriaus, universitetų, kolegijų ir suaugusiųjų švietimo institucijų veikloje. Nors 

tokios priemonės yra populiarios tarp nevyriausybinių organizacijų, veikiančių imigracijos, įvairovės ir 

žmonių teisių srityje, vis dar trūksta bendro koordinavimo, kuris padidintų socialinį įtraukimą, ypač 

tokių pažeidžiamų migrantų grupių kaip moterys ar pabėgėliai. Visgi be ilgalaikės vizijos apie 

integracijos politikas tokie tikslai gali nepateisinti lūkesčių. 

 

Suaugusiųjų migrantų švietimo priemonės turi būti specifikuotos ir įtrauktos ne tik į ilgalaikes migrantų 

integracijos strategijas ir veiksmų planus, bet ir į profesinio švietimo ir mokymo schemas. Tai leistų 

įtraukti suaugusiųjų migrantų integracijos priemones į valstybės politikas, kurios yra nukreiptos būtent 

į juos; taip pat suaugusiųjų migrantų švietimo priemonės turi būti vystomos ir įgyvendinamos 

atsižvelgiant į tam tikras suaugusiųjų švietimo koncepcijas ir metodologijas. Tokia struktūra užtikrintų 

efektyvumą ir ilgalaikės vizijos įgyvendinimą.  

 

Priemonės, susijusios su suaugusiųjų imigrantų švietimu, yra gyvybiškai svarbios, nes kai kurie 

elementai kuriant ir įgyvendinant profesinio ugdymo iniciatyvas mažina socialinę atskirtį. Vis dėlto, kai 

skirtingos tikslinės grupės nėra įtraukiamos į bendras profesinio ugdymo sistemas, pasiekiami prasti 

rezultatai sprendžiant socialinės integracijos iššūkius. Atskiros profesinio ugdymo schemos, tikėtina, 

socialinę atskirtį gali paskatinti, o ne sumažinti. Profesinio ugdymo schemos turi būti taikomos ne tik 

integruojant socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, bet taip pat įtraukti juos į profesinio ugdymo 

iniciatyvų, kurios yra nukreiptos būtent į juos, valdymą. Lietuvoje, skirtingos migrantų švietimo 
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iniciatyvos yra susijusios su atskiromis mokymo schemomis, neįtraukiant jas į bendras profesinio 

ugdymo sistemas. 

 

Nacionaliniu lygiu turėtų būti atsižvelgta į priemones, skirtas didinti profesinio parengimo galimybes 

suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjams, taip siekiant didinti švietimo paslaugų kokybę. Nacionaliniu 

lygiu turėtų būti inicijuojami privalomi tarpkultūrinės kompetencijos kursai mokytojams ir mokytojams 

stažuotojams. 

 

Integracijos ir švietimo programos turėtų būti decentralizuotos, todėl svarbu plėtoti vietos lygmens 

iniciatyvas, apimančias mokymąsi, integraciją į darbo rinką, socialinės įtraukties procesus ir aktyvų 

pilietiškumą. Turi atsirasti tarpkultūrinis tarpininkas nevyriausybinės organizacijos (NVO), (migrantų 

asociacijos?), kuris bendrautų tiek su migrantų bendruomenėmis, tiek su vietos institucijomis ir galėtų 

detaliai paaiškinti, kokie yra dalyvavimo švietimo programose privalumai. Vietos valdžia turėtų būti 

labiau įsitraukusi į integracijos veiklas kartu su NVO, o tai reikalauja padidinto bendradarbiavimo tarp 

vietinių valdžios institucijų ir NVO sektoriaus.  

Vietos lygmeniu turėtų būti sukurtos stebėsenos, vertinimo ir grįžtamosios informacijos teikimo 

sistemos tarp NVO, švietimo centrų arba profesinių mokyklų ir vietos valdžios institucijų: pasiekimų 

ilgalaikėje perspektyvoje stebėsena: egzaminų rezultatai, darbo rinka, kt. Reikalingas išorės vertintojas, 

kuris atliktų reguliarius vizitus į švietimo institucijas, siekiant stebėti mokymosi procesą ir atlikti 

apklausas, kurios padėtų sužinoti visų įsitraukusių žmonių nuomones. 

 

ES, nacionaliniu ir regioniniu lygiu plėtojami veiksmai nėra tokie efektyvūs be specialistų paruošimo, 

poreikių identifikavimo ir stipraus socialinių, darbo ir švietimo programų, tinkamai susietų tarpusavyje, 

tinklo paramos. Ypatingai aktualu suteikti ne tik instrumentines žinias, tokias kaip teisės normų 

pagrindai ir kalbos raštingumas, bet ir pradėti integracijos procesą įtraukiant etines, socialines ir 

kultūrines vertybes, taip kuriant tarpkultūrinę aplinką reikalingą migrantų ir vietinių gyventojų gerovei.  

 

NVO, bendradarbiaudami su specialistais ir profesinių mokyklų centrais, turi sukurti švietimo ir 

mokymo modelį, nukreiptą į migrantų švietimo kokybės gerinimą. Profesinio ugdymo centrai turėtų 

suderinti veiksmus su NVO visose veiklos etapuose: priėmime, mokyme, socialinės įtraukties metu, 

darbo paieškose, kt. Žmonės, dirbantys NVO, bendrauja su migrantais ir gerai žino jų poreikius. Jie gali 

kalbėtis apie migrantų patiriamas problemas ir pasiūlyti tinkamą sprendimą situacijai. 
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