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– Kaip Lietuva atrodo ES šalių kontekste, kai kalbama 
apie imigrantus, jiems sudaromas sąlygas gyventi? 
– Mes esame ta šalis, kurioje imigrantų ir pabė-
gėlių skaičius vienas mažiausių, o bendra mūsų 
šalies imigrantų integracijos politika pasižymi 
neefektyvumu. Jei žiūrėtume į bendrą imigran-
tų integracijos politikos indeksą, mes su Latvija 
esame tokio sąrašo gale. 

Pavyzdžiui, nuo 1997 m. Lietuva suteikė 
prieglobstį ar papildomą apsaugą daugiau kaip 
1200 prieglobsčio prašytojų, šiuo metu pas mus 
gyvena tik 250–300 prieglobstį gavusių užsie-
niečių. Tai reiškia, kad didesnė jų dalis išvyko 
laimės ieškoti į kitas Europos Sąjungos šalis.

Jei kalbėtume apie pabėgėlių integraciją, 
kuri Lietuvoje pradėta įgyvendinti nuo 1997 m., 
mes turime labai daug iššūkių. Ypač dėl į mūsų 
šalį perkeliamų pabėgėlių. Nors šių žmonių 
skaičius nedidelis, iššūkių iki šiol buvo nemažai, 
o dabar, kai reikia per porą metų perkelti dau-
giau kaip tūkstantį pabėgėlių, jų dar daugiau 
– tiek žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos, tiek 
jų integracijos visuomenėje ir kitais požiūriais. 
Deja, iki šiol neturime ir normalios šių žmonių 
integracijos strategijos. Tai lemia tolimųjų ša-
lių kalbų barjeras, tarpkultūrinės kompetenci-
jos stoka. Šie trūkumai ypač ryškėja dabar, kai 
žmonių perkėlimas jau yra prasidėjęs. 

Kalbant apie pastaraisiais metais vyraujan-
čius prieglobsčio prašytojų srautus verta pami-
nėti, kad dėl karų, konfliktų ir persekiojimų vis 
daugiau žmonių yra privesti ieškoti prieglobsčio 
kitose šalyse. 2016 m. viduryje priverstinis per-
kėlimas paveikė daugiau kaip 65 mln. žmonių, 
o 2014 m. jų buvo 59,5 mln.
– Mūsų šalyje gyvena gana nedaug prieglobstį 
gavusių žmonių. Iš kur jie dažniausiai atvyksta? 
– Prieglobsčio prašytojai – tai žmonės iš Sirijos, 
Eritrėjos ir Irako, kurie į mūsų šalį perkeliami 
ir iš kitose šalyse esančių stovyklų – Turkijos 
ar Graikijos. Tarp tų, kurie atvyksta į Lietuvą 
nuo 1997 m., daug imigrantų iš Čėčėnijos, 
Afganistano ir Afrikos šalių, kuriose vyksta 
kariniai konfliktai. Taip pat turime ir politinių 
pabėgėlių iš Baltarusijos, Rusijos. Lietuva daly-
vavo ir ukrainiečių perkėlimo programoje, kai 
šioje šalyje prasidėjo neramumai. Tai žmonės, 
turintys skirtingas kultūrines tradicijas, išpažįs-
tantys kitokias religijas. 
– Kokius galima paminėti privalumus imigran-
tams Lietuvoje? 
– Jei vertinsime iš valstybės pozicijų, imigraci-
ja yra vienas demografinių iššūkių sprendimo 
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instrumentų, į kurį reikia investuoti. Kalbama ne 
tik apie žmogaus teises ar socialinius bei kultūri-
nius išteklius, bet ir apie darbo rinką, mūsų senė-
jančią visuomenę. Štai Jungtinių Tautų 2015 m. 
atliktų gyventojų prognozių rezultatai rodo, kad 
2050 m. Lietuvoje gyvens 2,375 mln. gyventojų. 
Pasaulio bankas teigia, kad Lietuva patenka tarp 
trijų sparčiausiai demografiškai nykstančių vals-
tybių pasaulyje. Sparčiau populiacija 2014 m. 
mažėjo tik Puerto Rike ir Latvijoje. Svarbiausia 
populiacijos mažėjimo Lietuvoje priežastis – gy-
ventojų emigracija. Tai labai svarbūs faktai, ro-
dantys, kad turime dėti pastangas, kad paskatin-
tume mūsų šalyje gyventi imigrantus. 

Jei vertintume iš imigrantų pusės, žinoma, at-
sakymas paprastas: daugumos jų tikslas nebuvo 
Lietuva. Jie norėjo patekti ten, kur turi ryšių, savo 
bendruomenes, kur gali susikurti geresnį gyveni-
mą. Dalis jų norėjo į Vokietiją, Didžiąją Britaniją, 
kiek mažiau – į Šiaurės šalis. Vis dėlto dalis pabė-
gėlių norėjo atvykti į Lietuvą ir šiandien jie gali 
būti laikomi sėkmingais imigracijos politikos pa-
vyzdžiais. Svarbu suprasti, kad ne visiems atvykė-
liams sekasi vienodai, nes jie yra skirtingi žmonės, 
turintys įvairią istoriją, įvairios patirties. 

Jei lygintume mūsų šalies integracijos politi-
ką su Vakarų Europos ar Skandinavijos šalimis, 
deja, mes nuo jų atsiliekame ir turime pasi-
tempti. Vis dėlto reikia pasidžiaugti, kad nesa-
me paskutiniai ir lyginami su tokiomis šalimis 
kaip Rumunija, Bulgarija, Slovėnija, Čekija, 
Slovakija. Be to, galime lygiuotis į kaimynus es-
tus, kurie šioje srityje yra gerokai pažengę. 

Svarbu ir tai, kad Lietuvai įsitraukus į pa-
bėgėlių perkėlimo procesus savivaldybės buvo 
įpareigotos dalyvauti įgyvendinant pabėgėlių 
integracijos politiką, tad dauguma savivaldybių 
paskyrė pabėgėlių integracijos politikos įgy-
vendinimo koordinatorius. Tai rodo apie jų in-
tegracijos vietos lygmeniu svarbą. Ši iniciatyva 
leidžia kalbėti apie teigiamą poslinkį pabėgėlių 
integracijos politikoje. 
– Kokių trūkumų mūsų šalyje mato ir juos nurodo 
imigrantai?
– Integracijos problemų yra labai daug ir jų kyla 
visose integracijos srityse. Pabėgėliai Lietuvoje 
turi ypatingų poreikių ir dažnai patiria įvairių 
sunkumų: tai kalbos barjeras, išsilavinimo ir 
kvalifikacijos pripažinimas, institucinės ir teisi-
nės sistemos, kultūros ir kitų vertybių neišma-
nymas. Jie taip pat susiduria su diskriminacija 
darbo ir apgyvendinimo sektoriuose. Darbo 
rinkoje patiria tokių sunkumų, kaip mažai 

Nemaža dalis 
atvykstančių 
prieglobsčio pra-
šytojų turi pa-
kankamai aukš-
tą išsilavinimą 
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Tai yra galimy-
bė mūsų šaliai 
juos išlaikyti ne 
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jie galėtų kurti 
pridėtinę vertę. 
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atlyginamas darbas, nesaugios ir nesveikos dar-
bo sąlygos, ilgesnis darbo laikas, kliūtys gauti 
geriau apmokamą ar labiau kvalifikuotą darbą. 

Be to, jų šeiminė padėtis (daugiavaikės šeimos, 
vienišos motinos ar tėvai), dažni sveikatos sutri-
kimai, psichologinės problemos, aplinkybės, dėl 
kurių pabėgėliams tenka ieškotis prieglobsčio, 
ir neigiamos visuomenės nuostatos taip pat ap-
riboja sėkmingos integracijos galimybes. Svarbu 
suvokti, kad šie žmonės neturi jokių socialinių 
išteklių, pavyzdžiui, ryšių su kitais pabėgėliais, 
artimaisiais ir tai jiems apsunkina integraciją. 

Be to, mūsų sveikatos apsaugos sistemos, dar-
bo biržos, socialinės paramos, mokyklų, darželių 
ir kitų sektorių darbuotojai turėtų mokėti dau-
giau kalbų, nebeužtenka mokėti vien anglų ar 
rusų, kad su jais galėtų susikalbėti, taip pat turėti 
tarpkultūrinę kompetenciją. To trūksta, nors to 
labai reikia. Nacionaliniu lygiu turėtų būti inici-
juojami privalomi tarpkultūrinės kompetencijos 
kursai mokytojams ir mokytojams stažuotojams. 
Na, o informacijos ir naudingos medžiagos šių 
kursų organizavimui galima rasti Europos suau-
gusiųjų švietimo portale „Epale“. 

Tai iššūkiai, kuriuos Lietuva turėjo spręsti 
prieš dešimt metų, o mes tai pradėjome daryti 
tik įgyvendinant perkėlimo programas ir šiuo 
metu vėluojame. Tokioms žinioms įgyti reikia 
laiko, neužtenka metų ar dvejų. 
– Kuo svarbus suaugusiųjų švietimas sprendžiant 
pabėgėlių klausimus? 
– Priemonės, susijusios su suaugusiųjų imigrantų 
švietimu, yra gyvybiškai svarbios, nes kai kurie ele-
mentai kuriant ir įgyvendinant profesinio ugdymo 
iniciatyvas mažina socialinę atskirtį. Suaugusiųjų 
imigrantų švietimas turi būti svarbiausias tikslas 
šalia imigrantų perkėlimo ir jų įtraukimo į darbo 
rinką. Tai pasiekti galima tik naudojant specia-
lias švietimo priemones ir programas. Paprastas 
pavyzdys: jei bandysime šiuos žmones integruoti 
į tuos darbo rinkos sektorius, kuriuose trūksta 
darbo jėgos jų nešviesdami, mes prarasime soci-
alinius ir žmogiškuosius išteklius. Vadinasi, suau-
gusių imigrantų švietimo priemonės turi būti to-
kios, kad šių išteklių Lietuva neprarastų, kad šie 
žmonės galėtų pas mus dirbti pagal kvalifikaciją, 
įgytą savo kilmės šalyse. Nemaža jų dalis atvyksta 
turėdami pakankamai aukštą išsilavinimą ir aukš-
tą kvalifikaciją. Tai galimybė mūsų šaliai juos išlai-
kyti ne mėnesį, o kur kas ilgiau. 

Šiuo atveju tradicinės priemonės, tokios 
kaip įtraukimas į darbo rinką, kalbų mokymas, 
kvalifikacijos kėlimas, nebetinka. Reikalingos 
inovatyvios priemonės, tarkim, jų įtraukimas į 
bendruomenių veiklą, savanorystę, startuolių 
kūrimą. Toks imigrantų švietimas turi veikti, kad 
jie galėtų sėkmingai integruotis, geriau pasirū-
pinti savo vaikų švietimu ir Lietuvoje užauginti 
antrą imigrantų kartą. Be to, apie tai kalbama ir 
Europos suaugusiųjų švietimo portale „Epale“. 

Pavyzdžiui, viename ten publikuotame straips-
nyje teigiama, kad suaugusiųjų švietimas gali 
būti esminis dalykas priimant ir integruojant 
žmones, taip pat suteikti galimybę propaguoti 
tolerancijos ir solidarumo vertybes. 
– Kokias sėkmės istorijas galima paminėti?
– Tokių sėkmės istorijų labai daug. Pavyzdžiui, 
šiuo metu jaunas Sirijos pilietis studijuoja dok-
torantūroje Vytauto Didžiojo universitete, ki-
tas jaunuolis iš šios šalies sėkmingai dirba IT 
srityje. Kiti dirba arabų kalbų vertėjais. Yra ir 
dailininkas iš Sirijos, kurį labai šiltai priėmė 
Vilniaus menininkų bendruomenė. Be to, kai 
kurios lietuvių ir tarptautinės įmonės įdarbina 
imigrantus, kad jie padėtų užmegzti ir palaikyti 
verslo ryšius su šalimis, iš kurių yra atvykę. 

Tai pavyzdžiai, kaip galima per suaugusiųjų 
švietimą sėkmingai įtraukti užsienio piliečius, kad 
jie kurtų pridėtinę vertę mūsų šalyje. Taigi pabė-
gėlių integracijos procesuose svarbų vaidmenį 
atlieka visuomenė. Migrantus priimančių visuo-
menių migracijos procesų suvokimas – svarbus 
indikatorius, rodantis tiek visuomenės toleranci-
ją, tiek sukuriamą aplinką imigrantų integracijai.
– Kuo svarbus jūsų minimas „Epale“ portalas ir 
kaip jis susijęs su migracija? 
– Tai speciali duomenų bazė, skirta visiems suau-
gusių švietėjams. Ja naudojasi visos šalys, kurios 
priima atvykėlius ir intensyviai dirba su jų švie-
timu. Čia skelbiama visa informacija, susijusi su 
švietimu ir imigrantų švietimu, iš kurios galima 
matyti, ką daro mūsų kaimynai, Skandinavijos 
šalys, sužinoti, kokie projektai įgyvendinami, ren-
giniai organizuojami, kokia intelektinė produk-
cija kuriama, taip pat galima ieškoti ir projektų 
partnerių. Tai vieta, kurioje galima rasti viską, kas 
naudinga, norint sukurti efektyvias suaugusiųjų 
imigrantų švietimo priemones. ■
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