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Pratarmė

Prieš septynerius metus Salonikuose Europos Vadovų Taryba, valstybių ir vyriausybių 

vadovai paragino valstybes nares intensyviau diskutuoti apie integraciją, taip siekiant 

mokytis vienoms iš kitų. Europos Komisija, bendradarbiaudama su nacionaliniais integ -

racijos informacijos centrais, ekspertais, kurie reguliariai susitinka, nusprendė sudaryti 

gerosios patirties vadovą.

Šiandien pristatome trečiąjį šio vadovo leidimą. Jame nagrinėjamos itin svarbios temos: 

„žiniasklaida ir integracija“, „informuotumo didinimas ir teisių suteikimas migrantams“, 

„dialogo forumai“, „pilietybės įgijimas ir aktyvaus pilietiškumo praktika“, „imigrantų 

jaunimas, švietimas ir darbo rinka“. Apie 600 ekspertų iš vyriausybių ir ekspertų, atstovau-

jančių pilietinei visuomenei, dirbo daugiau nei 18 mėnesių, kad pasidalytų idėjomis 

šiomis esminėmis temomis. Šio darbo rezultatas yra daugybė įkvepiančių, konkrečių 

pavyzdžių, sudėtų į šį vadovo leidimą. Tačiau šis vadovas nėra vienintelis ekspertų darbo 

vaisius. Septyneri metai, trys leidimai, keturiolika techninių seminarų, kelių šimtų žmonių 

dalyvavimas: taip buvo sukurta tarpusavyje susijusi ir puikiai veikianti politikos vykdytojų 

bendruomenė.

Šioje srityje vis dar yra iššūkių, tačiau su šiuo vadovu galime žengti į priekį ieškodami bendrų 

sprendimų, kaip susidoroti su šiais iššūkiais. Ankstesniuose leidimuose kalbėjome apie 

įvadines programas, dalyvavimą visuomenės gyvenime, rodiklius, aspekto integravimą, 

būstus miestuose, ekonominę integraciją ir integracijos valdymą. Šiame trečiajame leidime 

aptartos beveik visos aktualios sritys, kurios yra įvardytos bendruosiuose pagrindiniuose 

principuose, dėl kurių valstybės narės susitarė dar 2004 metais.

Ši integracijos bendrija auga. Praeitais metais buvo pradėtas visiems prieinamas forumas – 

Europos integracijos svetainė. Buvo pateikta šimtai gerų praktikų pavyzdžių, kurie mus 

įkvėpė ir dažnai padėjo sugalvoti puikių idėjų ir projektų. Kai kurie iš jų finansuojami iš 

Europos integracijos fondo.
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Šiuo trečiuoju leidimu ir interneto svetainės atidarymu baigiame pirmąjį 2005 m. Bendro -

  sios integracijos darbotvarkės etapą. Lisabonos sutartimi esame raginami kurti priemones 

paskatoms ir paramai teikti valstybėms narėms skatinant integraciją. Paskatinti Stokholmo 

programos, Ministrų konferencijų integracijos klausimais ir Europos integracijos forumo 

debatų, pradedame dinamišką darbo etapą, siekdami bendro tikslo – visų piliečių gerovės 

daugiakultūrėje visuomenėje. Europos Komisija pasiryžusi toliau remti šį procesą.

 Jonathan Faull

 Generalinis direktorius

 Teisingumo, laisvės ir saugumo  

 generalinis direktoratas

 Europos Komisija
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Įžanga

Integracijos vadove pateikiama gerosios patirties pavyzdžių ir tai, ko buvo pasimokyta iš 

politikos kūrėjų bei vykdytojų visoje Europoje patirties. Jame surinkta ir pateikta konkrečių 

pavyzdžių iš įvairių imigrantų integracijos sričių, todėl šis vadovas įsilieja į platesnį integra-

 cijos Europos Sąjungoje (ES) politinį procesą – Europos integracijos sistemos kūrimą.

Kaip ir ankstesniuose vadovo leidimuose, trečiajame leidime nagrinėjama tiek esmė, 

tiek metodika. Jame aprašyta trys teminės sritys ir trys valdymo metodai. Skyriuose apie 

žiniasklaidos vaidmenį, pilietybės įgijimą ir aktyvų pilietiškumą, jaunų imigrantų patirtį 

švietimo sistemoje ir darbo rinkoje aprašoma šiose srityse taikyta praktika ir įgyta patirtis. 

Skyriuose apie keitimąsi informacija ir gerąja patirtimi Europoje, visuomenės informavimo 

gerinimo bei didesnių teisių suteikimą imigrantams ir dialogo forumus nagrinėjama, kokios 

struktūros ir priemonės taikomos įgyvendinant veiksmingas integracijos strategijas visose 

politikos srityse. Trečiasis vadovo leidimas sudarytas naudojant specialių techninių semina- 

rų, kuriuos už integraciją atsakingos ministerijos surengė Vienoje (2007 m. lapkričio mėn.), 

Paryžiuje (2007 m. lapkričio mėn.), Atėnuose (2008 m. kovo mėn.), Dubline (2008 m. gegužės 

mėn.), Lisabonoje (2008 m. lapkričio mėn.) ir Taline (2009 m. vasario mėn.), medžiagą.

Klestinti Europa siekia užtikrinti ilgalaikę visų savo gyventojų, priklausančių labai įvairioms 

bendruomenėms, gerovę. Įvairių grupių imigrantai ir toliau vyks į Europą, kurios visuomenė 

taip pat keičiasi veikiama įvairių socialinių, ekonominių bei demografinių veiksnių, ir joje 

gyvens. 

Ilgalaikis integracijos politikos tikslas yra sukurti darnesnę visuomenę. Siekiant šio tikslo turi 

aktyviai dalyvauti visi piliečiai ir gyventojai, nesvarbu, ar jie yra imigrantų kilmės, ar ne. Savo 

įgūdžiais ir gabumais jie gali praturtinti visuomenės socialinį, ekonominį, kultūrinį ir pilietinį 

gyvenimą. 

Žmonės gali mokytis visą gyvenimą ir turi teisę keisti migrantus integruojančią visuomenę. 

Jei visų žmonių teisės ir atsakomybė bus panašios, o pagrindinės institucijos visiems  

atviros, – visi galės dalyvauti. 

Migrantų kilmės gyventojams gali būti sunku dėl savo kilmės, gyvenimo sąlygų ar diskrimi-

nacijos. Ne migrantų kilmės gyventojams gali būti sunku sugyventi su naujaisiais kaimynais, 

prisitaikyti prie juos supančios didesnės įvairovės, suvokti, ką pasikeitusiomis sąlygomis 

reiškia pilietiškumas ir dalyvavimas. 

Naujos kartos aktyvus pilietiškumas skatinamas šalinant kliūtis ir remiantis socialinės 

integracijos veiksniais. Valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir privačiojo sektoriaus 

atstovai tampa „besimokančiomis organizacijomis“ – tai naudinga jiems patiems ir 

skatina integraciją. Tokios besimokančios organizacijos įgyja žinių apie įvairias kultūras, 

aktyviai prisitaiko prie kintančių poreikių bei socialinės dinamikos ir padeda kurti gerovę 

visuomenėje, kuri tampa vis įvairesnė.



Integracijos vadovas 9

Pirmasis skyrius skiriasi nuo kitų: jame aprašyta, kaip šiuo metu Europos šalys keičiasi 

informacija ir gerąja patirtimi, bendradarbiaudamos integracijos srityje. Jame pateikta 

keletas ne nacionalinės praktikos, o ES lygmens veiklos pavyzdžių. Skyriuje minima, kaip  

nustatomi teisiniai standartai, ir pranešama apie jų įgyvendinimą, taip pat nustatomi Euro   -

   pos lygmens politiniai prioritetai ir glaustai aprašomi pagrindiniai Bendros integracijos 

darbotvarkės elementai, kaip antai Europos integracijos svetainė ir Europos integracijos 

forumas. Ypač išsamiai aprašyta su šiuo vadovu susijusi veikla, įskaitant tris techninius 

seminarus, kurių medžiaga panaudota rengiant visus tris vadovo politikos kūrėjams ir 

vykdytojams leidimus. 

Pagrindinė antrojo skyriaus tema yra žiniasklaidos vaidmuo, susijęs su imigrantų integ      - 

racija. Liberalios demokratijos šalyse, kuriose užtikrinama spaudos laisvė, žiniasklaidos vaidmuo  

yra informacinis, šviečiamasis ir pramoginis. Žiniasklaida veikia kaip forumas, kuriame gali 

vykti atvira ir nuoširdi diskusijai apie teigiamas ir neigiamas socialinių reiškinių, įskaitant 

migraciją, ypatybes. Savo galingomis priemonėmis ji gali paveikti visuomenės nuomonę 

ir teikti informaciją visiems jos nariams, taip pat imigrantams. Žiniasklaidos organizacijos 

mokosi suvokti vis įvairesnės auditorijos poreikius, šalinti kliūtis ir suteikti galimybę imi- 

grantų kilmės žmonėms tapti žiniasklaidos profesionalais ir dirbti jos organizacijose. Prie to 

turi prisidėti visi – žiniasklaidos profesionalai, vyriausybės, politikai, visuomenė, pilietinės 

visuomenės organizacijos ir privačios bendrovės. Šiame skyriuje aprašytos strategijos, 

kuriomis siekiama ugdyti integracija suinteresuotų šalių gebėjimus žiniasklaidos pasaulyje. 

Trečiajame skyriuje apie visuomenės informavimą ir didesnių teisių suteikimą migrantams 

kalbama kaip apie du vienas kitą papildančius principus, padedančius plėtoti mintį, kad 

socialinė integracija yra imigrantų ir plačiosios visuomenės abipusio prisitaikymo procesas. 

Geriau informuodami plačiąją visuomenę politikos kūrėjai ir vykdytojai suteikia jai daugiau 

žinių apie integraciją ir didina jos jautrumą bendrapiliečių poreikiams. Informavimas suteikia 

daugiau teisių, nes konkrečios tikslinės grupės susidaro pagrįstesnę nuomonę apie įvairovę 

ir sugeba aktyviau dalyvauti keičiant visuomenės požiūrį. Imigrantai, kuriems suteikiama 

daugiau teisių, sugeba padėti patys sau – žinodami savo poreikius, jie gali didinti turimus 

išteklius ir ugdyti reikiamus gebėjimus. Taip imigrantai ir jų organizacijos gali priimti 

pagrįstesnius sprendimus ir aktyviau prisidėti prie padėties, susijusios su imigracija, geri   -

  nimo. Kai imigrantai turi daugiau teisių, visuomenė geriau informuojama – įgyvendinant 

projektus pradedama pripažinti ir naudoti unikalius imigrantų įgūdžius informuoti 

visuomenę. Šiais dviem principais visi gyventojai skatinami dažnai tarpusavyje bendrauti 

kaip savanoriai, kuriems yra atviros pagrindinės institucijos bei naujos organizacijų 

partnerystės, ir kaip piliečiai, dalyvaujantys integracijos politikos kūrimo procese ir naujų 

formų vietinėje bei pilietinėje veikloje.

Ketvirtajame skyriuje pristatoma derybų dėl integracijos priemonė – dialogo forumai. Jais 

ugdomas ilgalaikis tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas, suteikiama galimybė užkirsti 

kelią konfliktams, kylantiems tarp imigrantų, gyventojų, imigrantų ir ne imigrantų kilmės 

piliečių, taip pat šiose įvairiose grupėse ir tarp jų bei vyriausybės, ir juos išspręsti. Šiame 
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skyriuje aprašytas kiekvienas ad hoc ir pastovesnių dialogo forumų rengimo ir įgyvendinimo 

etapas. Jame nagrinėjama, kokias praktines kliūtis dažnai turi įveikti politikos vykdytojai 

ir kokias tarpininkavimo funkcijas gali atlikti vadovaujanti valstybės institucija arba 

pilietinės visuomenės organizacija. Sėkmingas dialogo forumas suteikia galimybę atvirai 

keistis nuomonėmis, gerbiant savo pašnekovus; tinkamai dirbant, dalyviams padedama 

rasti bendrą pagrindą bendradarbiauti siekiant patenkinti savo bendruomenės poreikius. 

Tęsiant veiklą po forumo uždarymo, padedama kurti naujus vietinius žmonių ir organizacijų 

tinklus, stiprinti bendrą tapatybę ir rūpintis savo kaimynų gerove. 

Penktajame skyriuje nagrinėjamas pilietybės įgijimas taikant į piliečius orientuotą 

integracijos metodą. Imigrantai, siejantys savo ateitį su konkrečia šalimi, nori joje turėti 

vienodas teises bei atsakomybę ir lygias galimybes su tos šalies piliečiais. ES valstybės narės, 

tampančios imigracijos šalimis, yra suinteresuotos užtikrinti visišką socialinę, ekonominę ir 

politinę integraciją, didindamos šalyje nuolat gyvenančių pirmos kartos imigrantų natūra-

lizaciją ir užtikrindamos, kad šalyje gimę jų vaikai įgytų tos šalies pilietybę. Nustatomos 

ir pašalinamos tam tikros tradicinės nacionalinės teisės kliūtys, dėl kurių, kaip manoma, 

nespecialiai atmetami dabartinių kandidatų prašymai suteikti pilietybę arba kandidatai 

neskatinami teikti prašymų. Šalinami administracinės procedūros aspektai, dėl kurių 

labiausiai lėtinamas arba trikdomas šis procesas. Taip procesas tinkamiau įgyvendinamas, 

o būsimi piliečiai yra labiau patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis. Vienas iš procedūrų 

palengvinimo būdų, kuriam keliose valstybėse narėse teikiama didesnė pirmenybė, yra 

plačiosios visuomenės dalyvavimo ir domėjimosi skatinimas. Suteikus pilietybę skatinamas 

naujų ir esamų piliečių aktyvus pilietiškumas ir taip jiems sudaromos sąlygos kurti bendrą 

įvairiakultūrės visuomenės ateitį. Aktyviu pilietiškumu susiejamos įvairios visuomenės narių 

tapatybės ir suteikiama jiems galimybė dalyvauti ekonominiame, socialiniame, kultūri-

 niame, pilietiniame ir politiniame šalies gyvenime.

Šeštajame skyriuje aptariamos įvairios strategijos, kuriomis siekiama didinti jaunų imi     g - 

rantų pažangumą ir gerinti jų perspektyvas darbo rinkoje. Politikos vykdytojai sužinos, kad 

mokyklos sistemos tendencingumas arba individualūs socialiniai bei ekonominiai veiksniai 

ir kalbos nemokėjimas gali daryti didelį poveikį migrantų kilmės jaunimo galimybėms ir 

sunkumams kiekviename švietimo etape – nuo kūdikystės iki pilnametystės. Tam tikromis 

priemonėmis galima ugdyti jaunų imigrantų ir pagrindinių institucijų, kurioms pavesta 

tenkinti visų mokinių – tiek imigrantų, tiek vietinių gyventojų – mokymosi poreikius, 

gebėjimus. Toks požiūris kartu su intensyviu tarpkultūriniu švietimu skatina naujų ir 

geresnių formų dalyvavimą vis įvairesnių kultūros atžvilgiu mokyklų ir bendruomenių 

gyvenime. Gerinant imigrantų švietimo ir mokymo kokybę, didinant jų veiksmingumą ir 

prieinamumą, imigrantai įgyja daugiau ir geresnių karjeros galimybių, o tai didina šalies 

ekonomikos konkurencingumą ir socialinę sanglaudą.
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1 skyrius 
Europos informacijos  
ir gerosios patirties mainai
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Europos informacijos ir gerosios patirties mainai

Imigracijos ir integracijos temos, anksčiau rūpėjusios tik kelioms suinteresuoto- 
sioms šalims, ilgainiui tapo pagrindiniu daugybės įvairiausių organizacijų darbo- 
tvarkės klausimu. Daugelio integracijos sričių nacionalinė, regioninė ir vietinė 
politika yra vis labiau priklausoma nuo ES lygmens sprendimų. ES politika dažnai yra 
ilgas ir sudėtingas procesas, į kurį nevienodai įsitraukia nacionalinės vyriausybės, 
pilietinė visuomenė ir ES institucijos. Šiame procese pagrindinį vaidmenį atlieka 
Europos Komisija, ji neretai pradeda ir koordinuoja darbą. Norėdami geriau suprasti 
savo padėtį vietinio, regioninio ir nacionalinio lygmens politikos kūrėjai ir vykdytojai 
turi žinoti, kaip kuriama politika Europos lygmeniu, ir sugebėti dalyvauti Europos 
bendradarbiavimo sistemose.

Pirmojoje šio skyriaus dalyje trumpai aprašoma, kaip šiuo metu Europos lygmeniu ben- 

dradarbiaujama integracijos srityje. Imigrantų integracijai itin svarbios sritys reglamen- 

tuojamos Europos bendrijos teisės. Integracijos srityje plėtojamas teisinis bendradar- 

 biavimas, prisiimami nauji politiniai įsipareigojimai ir vykdomas techninis bendradarbiavi- 

mas. Pagal Europos Komisijos koordinuojamą sistemą organizuojamas keitimasis informacija 

tarp Nacionalinių integracijos informacijos centrų (NIIC) ir Komisijos. Europos Komisijos 

koordinuojami NIIC sistemingai dalijasi informacija, gauta medžiaga panaudojama už in    -

tegraciją atsakingų ministrų susitikimuose. Remiantis šių susitikimų išvadomis, nustatomi 

naujų Europos bendradarbiavimo sričių prioritetai, kuriuos savo projektais įgyvendins 

bei finansuos įvairiausios suinteresuotosios šalys ir visos Europos vietinės, regioninės bei 

nacionalinės valdžios institucijos.

Šiame skyriuje nekalbama apie bendrąsias integracijos aspekto įtraukimo į politiką ES 

lygmeniu aplinkybes – apie tai kalbėta 2005 m. Europos Komisijos komunikate „Bendra 

integracijos darbotvarkė“. Kitos Europos bendradarbiavimo sritys, kuriose siekiama 

atsižvelgti į įvairių kategorijų imigrantus, taip pat ir pabėgėlius, yra, pavyzdžiui, kultūra, 

švietimas, užimtumas, verslumas, lygios galimybės, sveikatos priežiūra, daugiakalbystė, 

visuomenės nuomonė, moksliniai tyrimai, socialinė aprėptis ir miestų politika. Be to, 

svarbų su imigrantų integracija susijusį darbą dirba dvi nepriklausomos ES agentūros: 

Vienoje įsikūrusi Europos pagrindinių teisių agentūra (FRA), pakeitusi Europos rasizmo ir 

ksenofobijos kontrolės centrą (EUMC), ir Dubline įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondas (EUROFOUND).

Antrojoje skyriaus dalyje aprašomi trys techninių seminarų ciklai, per kuriuos buvo parengti 

visi trys Europos integracijos vadovo politikos kūrėjams ir vykdytojams leidimai. Šis vado- 

vas, kuriame surinkta ir pateikta konkrečių pavyzdžių iš įvairių imigrantų integracijos  

sričių, įsilieja į platesnį – Europos integracijos sistemos kūrimo – procesą.
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1.1 Tikslinis Europos bendradarbiavimas integracijos  
srityje

Praėjusiame dešimtmetyje ES valstybių narių nacionalinės vyriausybės įsipareigojo pa    -

didinti ES institucijų kompetanciją ir parengti ES teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių 

integracijos darbo programas.

Standartų rengimas

1997 m. Amsterdamo sutartimi padidinta su laisve, saugumu ir teisingumu susijusi 

ES teisinė kompetencija. Šiai sutarčiai įsigaliojus 1999 m., valstybės narės, atsižvelgdamos 

į Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadas, susitarė, kad aktyvesne integracijos politika 

bus siekiama užtikrinti, jog būtų tinkamai elgiamasi su ES teisėtai gyvenančiais imigrantais 

iš trečiųjų šalių. Valstybės užtikrins, kad šių trečiųjų šalių piliečių teisės ir atsakomybė būtų 

kuo artimesnės ES piliečių teisėms ir atsakomybei. Be to, jie galės gauti savo gyvenamosios 

ES šalies pilietybę.

Tam tikrų integracijai svarbių sričių Europos standartai nustatyti Bendrijos teisės aktų.

Priimti du imigrantų integracijai svarbūs teisės aktai:

2003 m. rugsėjo 22 d. Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:LT:NOT

2003 m. lapkričio 25 d. Direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra 

ilgalaikiai gyventojai, statuso

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:lt:NOT

Akademinio pasaulio ekspertų tinklas „Odysseus“ Europos Komisijos vardu atliko šių 

direktyvų įgyvendinimo tyrimus, kurių ataskaitos viešai paskelbtos internete adresu:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Taip pat priimti du teisės aktai, kuriais kovojama su diskriminacija:

2000 m. birželio 29 d. Direktyva 2000/43/EB (Rasių lygybės direktyva)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:lt:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:lt:NOT
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:lt:HTML
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2000 m. lapkričio 27 d. Direktyva 2000/78/EB (Darbuotojų lygybės direktyva)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lt:HTML

Europos Komisijos nepriklausomų kovos su diskriminacija teisės ekspertų tinkle Komisijai ir 

valstybėms narėms teikiami patarimai bei parama, susiję su šių dviejų teisės aktų perkėlimu 

į nacionalinę teisę ir įgyvendinimu.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en

Prioritetų nustatymas

Europos lygmeniu bendradarbiaudamos nacionalinės vyriausybės susitarė dėl bendrųjų 

veiklos prioritetų ir nustatė politinius įsipareigojimus. Remdamosi 2004 m. Tarybos 

išvadomis valstybės narės patvirtino bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos 

politikos principus, kurie pateikiami 1 priede.

Bendraisiais pagrindiniais principais siekiama:

padėti valstybėms narėms formuoti integracijos politiką, parengiant joms skirtą paprastą •	

ir neprivalomą vadovą, kuriuo naudodamosi jos gali vertinti savo pastangas;

padėti valstybėms narėms sužinoti, kaip kuriant ir įgyvendinant integracijos politiką gali •	

bendradarbiauti Europos, nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos;

padėti Tarybai apsvarstyti ir ilgainiui suderinti ES lygmens mechanizmus bei politikos •	

kryptis, kuriais stiprinama nacionalinė ir vietinė integracijos politika.

Kiekvienoje už integraciją atsakingų Europos ministrų konferencijoje nustatoma vis naujų 

Europos bendradarbiavimo politinių įsipareigojimų ir prioritetų. Iki šiol surengtos trys 

konferencijos: Groningene (2004), Potsdame (2007) ir Viši (2008); kita konferencija įvyks 

pirmininkaujant Ispanijai (2010).

Techninis bendradarbiavimas

Techninis bendradarbiavimas integracijos srityje pradėtas pagal Hagos programą – penkerių 

metų darbo programą, kurioje ES valstybės narės susitarė glaudžiau bendradarbiauti, kad 

padėtų sukurti bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Šios srities darbas taip pat bus 

paskatintas 2010–2014 m. Stokholmo programa.

2005 m. komunikate „Bendra integracijos darbotvarkė“ Komisija pirmą kartą išdėstė 

savo požiūrį į darnios Europos sistemos sukūrimą. Jei būtų sukurti ES bendradarbiavimo 

mechanizmai, kuriais naudodamosi suinteresuotosios šalys galėtų dalytis patirtimi ir 

informacija, tai paskatintų valstybes nares įgyvendinti bendruosius pagrindinius principus 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lt:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en


Integracijos vadovas 17

Z

ir skirti daugiau pastangų integracijai. Šiame skirsnyje išvardyti mechanizmai sudaro šios 

sistemos pagrindą.

2002 m. Nacionaliniai integracijos informacijos centrai buvo sujungti į ES lygmens 

tarpvyriausybinį tinklą, kuriame informacija keičiasi už integraciją atsakingų nacionalinių 

ministerijų atstovai ir Europos Komisija. Tinklu siekiama pagerinti praktinį techninį 

bendradarbiavimą, iškelti bendruosius tikslus, nustatyti uždavinius arba kriterijus, geriau 

koordinuoti nacionalinę ir ES politiką.

Komisija susistemino keitimąsi informacija ir parengė kelis leidinius, kuriuose palygino  

įvairių ES šalių integracijos politiką ir praktiką. Trijose metinėse Komisijos ataskaitose 

dėl migracijos ir integracijos Europoje pateikta informacijos (daugiausia suteiktos NIIC) 

apie imigracijos politiką bei statistiką ir bendrųjų pagrindinių integracijos principų 

įgyvendi   nimą. NIIC koordinuojamą keitimąsi informacija ir patirtimi labiausiai paskatino  

integraci             jos vadovai politikos kūrėjams ir vykdytojams.

Sukūrus Europos integracijos interneto svetainę, sistemingas keitimasis informacija dar 

labiau sustiprėjo. Šioje svetainėje, kuri skirta visoms suinteresuotosioms šalims, visuomenei 

prieinama visų valstybių narių informacija ir praktika, susijusi su visais integracijos aspek - 

     tais. Svetainės tikslas – remti integracijos politiką ir praktiką, platinant sėkmingas strate- 

gijas ir remiant visos ES vyriausybių bei pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbia-

  vimą. Svetainė yra atvira visiems, jos lankytojai gali dalytis gerąja patirtimi, sužinoti apie 

finansavimo galimybes ir ieškoti projektų partnerių, sužinoti ES, nacionalinio bei vietinio 

lygmens naujienas ir palaikyti ryšį su integracijos Europos Sąjungoje proceso dalyviais. 

Europos integracijos svetainėje integracijos politikos vykdytojai susitinka su jos kūrėjais, 

informacija apie integraciją lengvai prieinama: aukštos kokybės svetainės turinys surinktas 

iš visos Europos, taip pat joje kuriasi integracijos politikos vykdytojų bendruomenė.

Svetainėje (www.integration.eu) rasite:

Aiškių ir palyginamų su integracija susijusios pažangios gerosios patirties pavyzdžių, - 

paimtų iš Europos ir nacionalinių projektų, vietinių valdžios institucijų ir pilietinės 

visuomenės organizacijų. Šie gerosios patirties pavyzdžiai atrinkti naudojant bendrą 

formą, todėl juos lengva palyginti.

Žinių apie ES lygmens įvykius, pavyzdžiui, naujas EB direktyvas, Tarybos išvadas, - 

Komisijos komunikatus.

Informacijos apie šalis, įskaitant naujausią informaciją apie jų teisės aktus ir politikos - 

programas.

Įvairių priemonių (pavyzdžiui, projekto partnerių paieškos priemonę, padedančią - 

kurti tinklus ir bendrus projektus), pradedant pagrindine informacija apie integracijos 

srityje dirbančias organizacijas ir baigiant svetainėje užsiregistravusių žmonių, viešai 

paskelbusių savo duomenis, sąrašu.

http://www.integration.eu/
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Informacijos apie finansavimo galimybes: galimiems svetainės naudotojams svarbu  - 

gauti naujausią informaciją, todėl čia kaupiama informacija apie įvairias integracijos 

politikos vykdytojų galimybes gauti Europos Komisijos lėšų ir pranešama apie valstybių 

narių bei privačių fondų finansavimo programas.

Didžiulę dokumentų biblioteką, kurią sudaro ataskaitos, politiniai dokumentai, teisės - 

aktai ir poveikio vertinimai.

Diskusijų forumų. Prižiūrimame interneto forume skelbiamos dalyvių pranešimų - 

santraukos, todėl abonentai gali peržiūrėti ankstesnius pranešimus ir greitai nuspręsti, 

ar nori į juos atsakyti.

Nuolat skelbiamų naujienų ir pranešimų apie renginius. Periodiniame el. biuletenyje - 

atkreipiamas dėmesys į naudingą informacinę medžiagą ir su naujausiais įvykiais 

susijusių atvejų tyrimus.

Nuorodų į išorės interneto svetaines.- 

Europos Komisija paskelbė apie šios interneto svetainės veiklos pradžią pirmajame Eu- 

 ropos integracijos forumo susitikime, vykusiame 2009 m. balandžio mėn. Kuriant šį forumą  

bendradarbiaujama su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, kuris parengė 

tiriamąją nuomonę dėl pilietinės visuomenės vaidmens remiant integracijos politikos kryptis.

Šiame forume pilietinė visuomenė konsultuojasi su Europos Komisija. Bendroje ES 

darbotvarkėje teigiama, kad, siekiant išsamios integracijos politikos, ES lygmens veikloje 

turi aktyviau dalyvauti visų valdžios lygmenų suinteresuotosios šalys. Forumas yra viena iš 

priemonių įtraukti į šį procesą pilietinės visuomenės veikėjus.

Miestų lygmeniu vyksta panašus miestų integravimo procesas, kuriame dalyvauja Europos 

Komisija ir didžiųjų Europos miestų tinklas „Eurocities“. Įvairių valdymo lygmenų atstovai 

turi galimybę susiburti kasmet rengiamose konferencijose ir jose pateikti naujų idėjų, kaip 

praktikoje įgyvendinti bendruosius pagrindinius principus.

www.inticities.eu/ 

http://www.inticities.eu/
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Europos integracijos forume pilietinės visuomenės atstovai galės pareikšti nuomonę 

integracijos klausimais, visų pirma susijusiais su ES integracijos darbotvarke, o Komisija  

galės aktyviai dalyvauti šiose diskusijose. Forumas bus naudingas ir kaip papildomas informacijos 

šaltinis bei konsultacijų centras, kuriame bus keičiamasi patirtimi ir teikiama rekomendacijų. 

Forumo veikloje bus vadovaujamasi bendraisiais pagrindiniais integracijos principais.

Potsdamo ir Viši ministrų konferencijose valstybės narės susitarė naudoti „Europos 

modulius“ – vieną iš naujų priemonių toliau plėtoti keitimąsi informacija ir gerąja patirtimi. 

Moduliai, kuriuose nagrinėjami aktualūs integracijos klausimai, yra politikos kūrėjams ir 

vykdytojams skirtos praktinės pagalbos priemonės. Pagal šiuos modulius politikos kūrėjams 

ir vykdytojams gali būti rengiami standartai ir etalonai, atliekami tarpusavio vertinimai ir 

naudojamos kitos priemonės, taip pat teikiama naudingų praktinių patarimų, kaip visa 

tai sėkmingai įgyvendinti. Šie moduliai padeda tęsti įvairaus pobūdžio darbą, jau dabar 

atliekamą Europos integracijos bendradarbiavimo srityje, įskaitant tris šio vadovo leidimus, 

ir juo pasinaudoti.

Vienas pagrindinių būsimo bendradarbiavimo integracijos politikos srityje prioritetų yra 

vertinimo ir lyginamosios analizės priemonių kūrimas. Atlikdami poveikio vertinimus, 

savęs vertinimus bei tarpusavio vertinimus, išklausydami visuomenės ir sunkiai pasiekiamų 

migrantų nuomonę, politikos kūrėjai gali užtikrinti, kad jų integracijos politika būtų pagrįsta 

praktika ir patikrintais duomenimis. Šiam tikslui galima naudoti rodiklius.

Pagal 11 bendrąjį pagrindinį principą raginama kurti vertinimo rodiklius ir mechanizmus, 

siekiant koreguoti politiką, įvertinti pažangą ir padidinti keitimosi informacija veiksmingumą. 

Šis bendrasis pagrindinis principas reiškia, kad reikia priemonių ir standartų, kuriais 

naudodamasi vyriausybė gebėtų geriau vertinti politikos ir praktikos svarbą, našumą, 

veiksmingumą, tvarumą bei poveikį. ES lygmeniu vis dažniau raginama atlikti rodikliais 

pagrįstus vertinimus todėl, kad yra naujų galimybių gauti lėšų lyginamiesiems rodikliams 

ir vertinimo sistemoms kurti. Per pastaruosius penkiolika metų Europos Komisija parėmė 

šešetą su įvairiais rodikliais susijusių mokslinių tyrimų projektų, taip pat bendros ES 

lyginamųjų analizių sistemos sukūrimo pagrįstumo tyrimus.
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Tikslinės finansinės priemonės

Į integracijos prioritetus atsižvelgta keliose bendrosiose finansavimo programose 

(pavyzdžiui, Europos socialinio fondo), taip pat miestų plėtros, švietimo ir kultūros srityse. 

Tikslinės ES teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos pirmame 

finansavimo etape daugiausia lėšų skirta tarpvalstybiniams veiksmams pagal INTI programą 

(2003–2006 m. 64 projektams skirta 18 mln. EUR). Šie projektai, kuriais buvo skatinamas 

dialogas su pilietine visuomene, vertinama praktika ir kuriami ES lygmens tinklai, padėjo 

plėtoti techninį bendradarbiavimą. Nuo 2007 m. iš Europos fondo trečiųjų šalių piliečių 

integracijai (2007–2013 m. – 825 mln. EUR) finansuojama valstybių narių metinės programos 

(joms skirta 93 % fondo biudžeto) ir Bendrijos veiksmai (7 %).

Bendrasis Integracijos fondo tikslas – remti valstybių narių pastangas padėti trečiųjų šalių 

piliečiams atitikti apsigyvenimo valstybėse narėse sąlygas ir palengvinti jų integraciją 

į Europos šalių visuomenę. Integracijos fondas šiuo tikslu padeda rengti ir įgyvendinti 

nacionalines integracijos strategijas, susijusias su visais visuomenės aspektais: visų pirma 

atsižvelgiama į principą, kad integracija yra dvipusis dinamiškas procesas, kuriame 

imigrantai ir valstybių narių piliečiai prisitaiko vieni prie kitų.

Pagal Sprendimo dėl Integracijos fondo įsteigimo 3 straipsnį Integracijos fondas prisideda 

prie šių konkrečių tikslų įgyvendinimo:

palengvinti trečiųjų šalių piliečių priėmimo procedūrų, susijusių su jų integracija ir •	

kuriomis remiamas šis procesas, rengimą ir įgyvendinimą;

plėtoti ir įgyvendinti į valstybes nares naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių integraciją;•	

didinti valstybių narių gebėjimus formuoti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti trečiųjų šalių •	

piliečių integracijos politiką ir priemones;

keistis valstybėms narėms informacija, geriausia patirtimi ir bendradarbiauti formuojant, •	

įgyvendinant, stebint ir vertinant trečiųjų šalių piliečių integracijos politiką ir priemones.
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1.2 Išsamiau apie vadovą

Sumanymas parengti Europos integracijos vadovą kilo po 2003 m. birželio mėn. Salonikų 

Europos Vadovų Tarybos, kurioje dalyvavę valstybių ir vyriausybių vadovai pabrėžė, kad, 

siekiant mokytis vieniems iš kitų, svarbu stiprinti bendradarbiavimą ir keistis informacija 

naujajame NIIC tinkle. Atsižvelgiant į jų raginimą, buvo parengtas vadovas, kad informacija 

būtų keičiamasi kryptingai ir sistemingai. Numatyta, kad šio vadovo rengimas bus 

nuolatinis, integralus ir gyvas procesas, kuris ilgainiui bus ne tik palaipsniui tobulinamas, 

bet ir tikslinamas, atsižvelgiant į pokyčius, naujus sprendimus ir vertinimų rezultatus.

Siekiama, kad rengdami ir populiarindami prioritetus arba iniciatyvas politikos kūrėjai ir 

vykdytojai remtųsi šiame vadove aprašyta praktika ir išvadomis. Paprastai politikos kūrėjai 

nustato savo valdžios lygmens bendrus integracijos tikslus, skiria išteklių, stebi įgyvendi   ni- 

mą ir vertina rezultatus. Politikos vykdytojai įvardija integracijos tikslus konkrečiose prog  - 

ramose, nustato uždavinius ir imasi priemonių jiems įgyvendinti. Šio vadovo tikslas nėra 

aprėpti bendro integracijos teisės ir politikos kūrimo. Jame taip pat nesiekiama išsamiai 

aprašyti konkrečių programų. Kiekviename šio vadovo, išleisto trimis leidimais, skyriuje 

daugiausia rašoma apie praktika pagrįstus svarbiausius sėkmės veiksnius, pateikiamas 

neišsamus įvairių ES šalių gerosios patirties pavyzdžių, atitinkančių vieną ar daugiau iš šių 

veiksnių, sąrašas ir išvados. Jei kalbant apie konkrečią veiklą užsimenama apie kurią nors 

šalį, tai nereiškia, kad ši veikla nevykdoma kitose ES šalyse. Vadovo prieduose aiškinama, 

kaip politiką galima įgyvendinti projektais, o projektus paversti politika, taip pat kaip 

politikos kūrėjai ir vykdytojai gali mokytis vieni iš kitų, siekdami pagerinti savo integracijos 

veiklos rezultatus.

Vadovo skyriai parengti remiantis keturiolikos techninių seminarų, kuriuos surengė valstybių 

narių nacionalinės institucijos, medžiaga. Kiekviena iš šių valstybių narių pasisiūlė surengti 

techninį seminarą kokiu nors integracijos politikos arba valdymo klausimu, o vėliau kartu su 

Europos Komisija bei NIIC pasirinko darbo grupių temas ir pakvietė pranešėjų iš visos ES.

Pirmajame vadovo leidime pasirinktos trys temos, atitinkančios Europos Komisijos 2003 m. 

Imigracijos, integracijos ir užimtumo komunikate nustatytus prioritetus. Remiantis 

Kopenhagos (2004 m. vasario mėn.), Lisabonos (2004 m. balandžio mėn.) ir Londono 

(2004 m. birželio mėn.) seminarų medžiaga, buvo parengti trys skyriai:

naujų imigrantų ir pabėgėliais pripažintų asmenų integravimo pradžia;•	

dalyvavimas visuomenės gyvenime;•	

rodikliai.•	
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Antrajame leidime buvo pradėtos svarstyti temos, susijusios su bendraisiais pagrindiniais 

principais ir ES bendra darbotvarke. Remiantis penkių seminarų, surengtų Taline (2005 m. 

gegužės mėn.), Romoje (2005 m. liepos mėn.), Dubline (2005 m. spalio mėn.), Berlyne 

(2005 m. gruodžio mėn.) ir Madride (2006 m. balandžio mėn.), medžiaga, buvo parengti 

keturi skyriai:

Imigrantų integracijos aspekto integravimas;•	

Būstas miesto aplinkoje;•	

Ekonominė integracija;•	

Integracijos valdymas.•	

Šiame, trečiajame, leidime taip pat pateikiamos svarstyti su esme ir metodika susijusios 

temos. Vienoje (2007 m. lapkričio mėn.), Paryžiuje (2007 m. lapkričio mėn.), Atėnuose 

(2008 m. kovo mėn.), Dubline (2008 m. gegužės mėn.), Lisabonoje (2008 m. lapkričio mėn.) 

ir Taline (2009 m. vasario mėn.) vykusių seminarų medžiaga panaudota rengiant šiuos 

skyrius:

Keitimasis informacija ir gerąja patirtimi Europoje;•	

Žiniasklaida ir integracija;•	

Visuomenės informuotumo didinimas ir didesnių teisių suteikimas migrantams;•	

Dialogo forumai;•	

Pilietybės įgijimas ir aktyvus pilietiškumas;•	

Imigrantų jaunimas, švietimas ir darbo rinka.•	

NIIC buvo paprašyta į kiekvieną seminarą nusiųsti po tris atstovus, kurie galėtų perteikti 

įvairiapusę šalies (jos regioninių ir vietinių valdžios institucijų, mokslininkų, ekspertų, 

nevyriausybinių organizacijų) patirtį ir kompetenciją, susijusias su seminaro tema. Seminarų 

dalyviai atvyko iš visų ES valstybių narių ir kitų šalių, tarp jų Australijos, Kanados, Norvegijos, 

Šveicarijos ir JAV. Kiekviename seminare dalyvavo apie šimtą žmonių iš visų ES kampelių, 

įskaitant įvairių lygmenų vidaus ir išorės valdžios atstovus. Juos visus galima laikyti šio 

vadovo autoriais, nes didelė jo skyriuose pateiktos informacijos ir pavyzdžių dalis paimta iš 

jų rašytinių ir žodinių pranešimų.

Komisiją, NIIC ir nepriklausomą konsultantę – Migracijos politikos grupę (MPG) – galima 

laikyti vadovo redaktoriais, nes jie parengė bendrą koncepciją, surinko kiekviename 

seminare pateiktą informaciją, sukūrė patirties pavyzdžių atrankos (vertinimo) sistemą ir 

atliko papildomus dokumentų tyrimus. Nepriklausoma konsultantė MPG parengė svarstyti 

dokumentus, skirtus pasirengti kiekvienam seminarui ir diskusijoms, ir baigiamuosius 

seminarų dokumentus. Šiuos dokumentus vėliau aptarė NIIC. Visi minėti elementai sudaro 

šio vadovo pagrindą.
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Pirmasis vadovo leidimas buvo pristatytas 2004 m. lapkričio 9–11 d. Groningene vykusioje 

Ministrų konferencijoje integracijos klausimais, kuriai pirmininkavo Nyderlandai. Antrasis jo 

leidimas buvo svarbi tema 2007 m. gegužės 10–11 d. Potsdame surengtame neoficialiame 

ES integracijos ministrų susitikime, kuriam pirmininkavo Vokietija. ES valstybės narės 

Tarybos išvadose ne kartą ragino NIIC ir Komisiją toliau tobulinti vadovą ir pasirūpinti, kad 

jis pasiektų platesnę ir tinkamesnę tikslinę auditoriją. Todėl buvo nuspręsta išversti vadovą 

į visas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Visi trys jo leidimai skelbiami internete adresu: 

www.integration.eu. Z

http://www.integration.eu
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2 skyrius 
Žiniasklaida ir integracija
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Žiniasklaida ir integracija

Liberaliose demokratinėse šalyse, kuriose užtikrinama spaudos laisvė, žiniasklaidos 
vaidmuo yra informacinis, šviečiamasis ir pramoginis. Žiniasklaida veikia kaip 
forumas, kuriame gali vykti atvira ir sąžininga diskusija apie teigiamas ir neigiamas 
socialinių reiškinių, įskaitant migraciją, puses. Ši galinga priemonė gali paveikti 
visuomenės nuomonę ir teikti viešą informaciją imigrantų bendruomenei bei 
platesnei visuomenei. Dėl imigracijos vis labiau didėja Europos šalių visuomenės 
kultūrų ir kalbų įvairovė, bet šie pokyčiai ne visada teisingai perteikiami žinia- 
sklaidoje – imigrantų vaizdavimas, jų įvaizdis ir imigrantų kilmės žiniasklaidos 
profesionalų dalis dažnai neatitinka tikrovės.

Iniciatyvomis kurti ir puoselėti tokią žiniasklaidą, kuri labiau remtų ir perteiktų Europos 

visuomenių kultūrų įvairovę, ne tik bus skatinama lygybė – jos taip pat palengvins integraciją 

ir rems visuomenės sanglaudą. Prie to gali prisidėti visi – žiniasklaidos organizacijos ir 

profesionalai, kaip antai žiniasklaidos savireguliacijos organizacijos, taip pat vyriausybės, 

politikai, visuomenė, pilietinės visuomenės organizacijos ir privačios bendrovės. Šiame 

skyriuje aprašytos integracijos proceso dalyvių gebėjimų ugdymo strategijos.

2.1 Žiniasklaidos aplinkoje slypinčios problemos  
ir galimybės

Globalizacija

Globalizacija ir technologinė pažanga iš esmės pakeitė žiniasklaidą. Žmonės gali gauti 

viso pasaulio šalių, taip pat savo šalies, jos regionų ir vietovių naujienas bei informaciją 

ir pramogines programas. Informaciją žmonės gauna įvairiais kanalais: per televiziją, iš 

laikraščių, žurnalų, per radiją ir internetu. Didesnė žiniasklaidos priemonių įvairovė yra 

viena iš priežasčių, kodėl atsiranda alternatyvių žiniasklaidos erdvių: Europoje gyvenantys 

imigrantai gali žiūrėti savo kilmės šalies ar regiono arba etninių Europos žiniasklaidos 

organizacijų kabelinę televiziją, klausytis jų radijo programų, skaityti interneto naujienas ir 

dalyvauti diskusijų forumuose. Imigrantai dažnai mano, kad informacija, kurią jie gauna iš 

savo šalies arba regiono, yra tikresnė ir patikimesnė už juos priėmusios šalies žiniasklaidoje 

skelbiamą informaciją. Dėl to gali kilti įvairių tos pačios visuomenės kultūrų nesusikalbėjimo 

problema, kuri savo ruožtu gali kliudyti integracijai.
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Konkurencija

Vykstant globalizacijai ir tobulėjant technologijoms, didėja žiniasklaidos organizacijų 

konkurencija. Norėdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, žiniasklaidos organizacijos 

turi užtikrinti, kad jų produktai atitiktų vartotojų poreikius ir norus. Ir visuomeniniai 

transliuotojai, ir privačios žiniasklaidos bendrovės vis dažniau turi į tai atsižvelgti. Šiuo 

atžvilgiu konkurencija gali būti naudinga integracijai arba jai kliudyti.

Dėl technologijų pokyčių ir šio sektoriaus nestabilumo žiniasklaidos darbuotojai yra 

mažiau užtikrinti dėl savo darbo vietos, mažiau investuojama į redakcinį turinį ir darbuotojų 

mokymą – tai neigiamai veikia žurnalistikos standartus bei kokybę. Kadangi trūksta laiko 

ir lėšų, žiniasklaidos profesionalams sunkiau ištirti įvykių aplinkybes ir kruopščiai patikrinti 

gautą informaciją. Be to, daug naujienų organizacijų galvoja, kad blogos naujienos yra gera 

prekė, todėl yra linkusios ieškoti sensacijų ir kelti paniką dėl imigracijos. Todėl televizijos 

programose ir spaudos straipsniuose imigrantų balsas mažiau girdimas ir dažnai diskredi-

tuojamas; imigrantai vaizduojami stereotipiškai; imigrantai retai įtraukiami į žiniasklaidos 

naujienų pranešimus, kurie nesusiję su imigracija; imigracijos reiškiniai vaizduojami 

epizodiškai, kaip atskiri įvykiai, o ne tematika, kai pateikiamas kontekstas ir paaiškinimai, 

būtini imigrantų problemoms labiau suprasti ir atjausti.

Kita vertus, imigrantai ir jų palikuonys yra vis didėjanti Europos vartotojų grupė. Imigrantai 

gali padidinti ir išplėsti žiniasklaidos organizacijų auditoriją. Žiniasklaidos organiza-

cijoms, norinčioms išlaikyti konkurencingumą, svarbu užtikrinti, kad jų produktai būtų 

pageidaujami rinkoje, kuriai būdinga vis didesnė kultūrų įvairovė. Jei bendroji žiniasklaida 

netenkins imigrantų poreikių ir norų, labiau išpopuliarės etninės žiniasklaidos priemonės, 

imigrantai dažniau žiūrės savo kilmės šalių ir regionų palydovinę televiziją, klausysis jų 

radijo programų, lankysis jų interneto naujienų svetainėse ir diskusijų forumuose.

Visuomenės vaizdavimas žiniasklaidoje

Žiniasklaida daro įtaką tam, kaip visuomenė suvokia imigrantus. Tačiau ji taip pat perteikia 

visuomenėje įsigalėjusius požiūrius ir nuomones – toleranciją, netoleranciją, atvirą 

priešiškumą arba abejingumą. Žiniasklaidos priemonėse reiškiamas požiūris į migraciją ir 

integraciją taip pat gali būti įvairus – nuo simpatijos iki aktyvios paramos, nuo atsitiktinio 

ir nesąmoningo nepalankumo iki sąmoningos ksenofobijos. Žiniasklaidos organizacijas 

galima skatinti teisingai ir nešališkai vaizduoti imigrantus. Tačiau nereikia tikėtis, kad 

žiniasklaida rems integracijos darbą, jei ji nebus suinteresuota tai daryti. 
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Žiniasklaidos reguliavimas

Diskusijose apie žiniasklaidą ir integraciją kalbama apie pagrindines teises ir laisves. Bet 

kurioje išties demokratinėje šalyje žodžio laisvė yra viena pagrindinių laisvių, kurios varžyti 

nederėtų. Ši laisvė, nustatyta Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnyje ir daugelio 

valstybių konstitucijose, reiškia, kad žiniasklaidoje galima reikšti skirtingas mintis ir diskutuoti 

prieštaringomis temomis, taip pat neigiamai vaizduoti imigrantus, nors tai gali kliudyti jų 

integracijai. Tačiau kita bet kurios išties demokratinės šalies pareiga yra apsaugoti žmones 

nuo neapykantą kurstančių rasistinių ir ksenofobinių išpuolių. Europos visuomenių uždavinys 

yra apsaugoti žmones nuo žodžiais reiškiamos neapykantos ir kartu ginti žodžio laisvę.

Nors žiniasklaida, ypač spauda, reguliuojasi iš vidaus, dažnai kritikuojama už tai, kad neuž   -

 kerta kelio neteisingiems pranešimams bei sensacijų vaikymuisi ir neapsaugo imigrantų 

nuo diskriminacijos. Visuomeninių transliuotojų veikla, kitaip nei spauda, kai kuriose šalyse 

griežčiau reguliuojama: gali būti nustatyta, kokią jų programų dalį turi sudaryti skirtingos 

kultūros, taip pat gali būti įgyvendinamos pozityviosios diskriminacijos priemonės. Europos 

transliuotojų reguliavimas yra ribotas ir priklauso nuo įvairovės, kuri gali būti nevienodai 

didelė, imigrantų gausos šalyje ir migracijos svarbos politinėje darbotvarkėje.

Žiniasklaidos atstovai paprastai mano, kad reguliavimas varžo spaudos laisvę ir nepri -

klausomą žurnalistiką. Tačiau vyriausybės ir pilietinės visuomenės organizacijos dažnai 

mano, kad griežtesniu reguliavimu pavyks išspręsti visas problemas. Nemažai ekspertų 

laikosi nuomonės, kad reguliavimo sistema, kuria užtikrinamas nešališkas ir įvairiapusis 

imigrantų vaizdavimas žiniasklaidoje, jau yra sukurta ir kad problemų kyla ne dėl įstatymų, 

kodeksų ir gairių trūkumo, o dėl netinkamo jų įgyvendinimo.

Žiniasklaidos veikėjų supratimas

Daug žmonių mano, kad žiniasklaida yra nedaloma visuma. Tačiau toks primityvus jos 

supratimas yra klaidingas ir žalingas. Žiniasklaidos aplinka yra nepaprastai įvairi, veikianti 

įvairiais lygmenimis (pasaulio, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu), yra įvairių formų (televi -

  zija, radijas, spauda ir internetas), skiriasi jos savininkai ir auditorijos.

Žiniasklaida – tai išties atskiras pasaulis, ir integracijos proceso dalyviams gali būti sunku 

įsiskverbti į žiniasklaidos organizacijų, kurių kiekviena turi savo paskirtį ir interesus, sistemą. 

Integracijos proceso dalyviai, norintys paveikti žiniasklaidą, turėtų suvokti struktūras ir 

mechanizmus, pagal kuriuos turi dirbti žiniasklaida ir jos profesionalai. Tai galima pasiekti 

sudarius vietinio, regioninio, nacionalinio ar Europos lygmens žiniasklaidos aplinkos schemą.

Žiniasklaidos sektorius labai sudėtingas, nes daugybė jos veikėjų ir subjektų yra 

priklausomi vieni nuo kitų, vieni kitus veikia ir bendradarbiauja tarpusavyje. Tai įstatymų 

leidėjai, žiniasklaidos bendrovių savininkai, žiniasklaidos valdymo bendrovės, gamybos 

bendrovės, paslaugų bendrovės, reklamos bendrovės, auditorijos tyrimo ir reitingavimo 

institutai, viešosios nuomonės apklausų rengėjai, įdarbinimo agentūros, mokymo įstaigos, 
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vartotojų organizacijos, mažumų organizacijos, darbuotojų profesinės sąjungos, mokytojų 

profesinės sąjungos, religinės organizacijos, politinės partijos, lobistinės grupės, žurnalistai, 

žmogiškųjų išteklių vadovai, programų kūrėjai ir visuomenės nuomonės lyderiai.

Veikėjai, norintys sudaryti žiniasklaidos aplinkos schemą, turi atsižvelgti į keturias 

svarbiausias sritis:

Kūrybinės ir transliuojančiosios žiniasklaidos organizacijos

Integracijos proceso dalyviai, norintys didinti žiniasklaidos turinio įvairovę arba siekti, kad 

imigrantai būtų teisingiau vaizduojami, pirmiausia turi nustatyti, su kokios rūšies žinia- 

sklaidos organizacija jiems geriausia bendradarbiauti – vietine, regionine, nacionaline ar 

pasauline, visuomenine ar komercine. Kaip ir kur ši organizacija transliuoja, kokie jos siekiai 

ir uždaviniai, kokie šios organizacijos ypatumai ir kaip ji susijusi su kitomis organizacijomis? 

Svarbu suprasti, kokioje aplinkoje dirba ši žiniasklaidos bendrovė ir kokios yra jos suintere-

suotosios šalys, pavyzdžiui, kam ji priklauso, kokia yra jos politika (komercijos, žurnalistikos, 

programų, darbuotojų, įvairovės, rėmėjų ir ryšių su visuomene, taip pat kokia jos politinė 

pakraipa); kokie tarpininkai kuria ir transliuoja jų programas? Taip pat svarbu suprasti, kokį 

vaidmenį joje atlieka įvairių žiniasklaidos profesijų atstovai ir organizacijos skyriai.

Žiniasklaidos veiklos sąlygas reglamentuojantys teisės aktai ir kontrolės įstaigos

Siekiant, kad visuomenė susidarytų teisingą nuomonę apie imigrantus, ir kovojant su 

rasizmu žiniasklaidoje, svarbu žinoti, kokie skundų teikimo mechanizmai yra taikomi pačios 

žiniasklaidos bei žurnalistų profesinių sąjungų ir nustatyti rasizmą draudžiančių teisės aktų. 

Jei kalbama apie kontrolės įstaigą, pirmiausia svarbu nustatyti jos statusą. Ar žiniasklaidos 

priemonės atskaitinga įstatymų įgaliotai vyriausybinei institucijai ar žiniasklaidos saviregu-

liacijos organizacijai? Kada ir apie ką žiniasklaida yra įpareigota pranešti? Ar visuomenė žino 

apie šiuos pranešimus? Kokia kontrolės įstaigos atsakomybė tuo atveju, jei žiniasklaidos 

priemonė nevykdo reikalavimų?

Žiniasklaidos vartotojai

Didėja žiniasklaidos vartotojų, kurie anksčiau buvo iš esmės pasyvi auditorija, sąveika 

su žiniasklaida. Žiniasklaidos vartotojai vis aktyviau dalyvauja programose, kuria savo 

interneto svetaines ir neoficialiai kontroliuoja žiniasklaidą, pavyzdžiui, sudarydami 

reitingus ir teikdami skundus. Integracijos proceso dalyviai, norintys paveikti žiniasklaidą, 

gali naudotis didėjančia jos vartotojų įtaka: pavyzdžiui, skatinti vartotojus dažniau teikti 

skundus, kurti savo žiniasklaidos priemones ir dalyvauti sąveikiose žiniasklaidos diskusijose, 

remti žiniasklaidos vartotojų švietimą mokyklose, siekiant didinti žiniasklaidos priemonių 

naudojimo raštingumą.
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Z

Z

Darbo rinka

Integracijos proceso dalyviai, siekiantys per trumpą ir ilgesnį laiką padidinti žiniasklaidos 

sektoriaus darbuotojų įvairovę, turėtų nustatyti suinteresuotąsias šalis ir pokyčių skatintojus, 

nuo kurių priklauso bendra padėtis darbo rinkoje, kaip antai profesinis mokymas ir 

orientavimas, darbuotojų instruktavimas ir užimtumo politika. Tai profesinės sąjungos, 

darbdavių asociacijos, profesinio mokymo įstaigos ir nacionaliniai žiniasklaidos darbuotojų 

profesinio konsultavimo centrai, nuo kurių priklauso, kokiomis aplinkybėmis į žiniasklaidos 

sektorių patenka nauji šios srities profesionalai, ir kurie skatina darbdavius siekti, kad jų 

darbuotojai įgytų naujų tarpkultūrinių gebėjimų ir įgūdžių.

Išsamesnių patarimų apie tai, kaip sudaryti žiniasklaidos aplinkos schemą, pateikta doku   -

 mente „Galvoti apie ateitį: žiniasklaidos įvairovės didinimas ir pokyčių skatintojų vaidmuo“:

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Taip pat žr. „Žiniasklaida už įvairovę: kaip įvairovę perteikti žiniasklaidoje“: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes

Žiniasklaidos aplinkos schemos rengimas gali ilgai trukti. Daugelis integracijos proceso 

dalyvių to daryti negali, nes neturi pakankamai išteklių. Todėl būtų naudinga nustatyti 

organizacijas, parengusias įvairios žiniasklaidos aplinkos schemas ir galinčias jomis 

pasidalyti su kitais.

Turėdami parengtą žiniasklaidos schemą, integracijos proceso dalyviai galės kur kas geriau 

suprasti, ar (ir jei taip – kodėl ir kaip) konkrečios žiniasklaidos organizacijos norėtų su jais 

bendradarbiauti. Integracijos proceso dalyvių ir žiniasklaidos organizacijų interesai gali būti 

bendri, iš dalies sutampantys arba priešingi. Rengdami žiniasklaidos schemą, integracijos 

proceso dalyviai geriau supranta, kaip apie savo siekius pranešti reikiamo lygmens 

reikiamiems asmenims.

Skirdami laiko žiniasklaidos aplinkos schemai parengti, t. y. nustatyti jos pagrindinius 

veikėjus, teisinį pagrindą, vartotojus ir darbo rinką, integracijos proceso dalyviai gali geriau 

suprasti, kodėl, kaip ir kurios žiniasklaidos organizacijos nori su jais bendradarbiauti, 

siekdamos tikslesnio įvairiapusio imigrantų vaizdavimo žiniasklaidoje ir didesnės etninės 

darbuotojų įvairovės.

*
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2.2 Veiksmingos žiniasklaidos strategijos rengimas

Daugeliui integracijos proceso dalyvių žiniasklaida gali būti pasyvi sąjungininkė arba 

priešininkė. Integracijos proceso dalyviai turėtų apsvarstyti galimybes parengti žiniasklaidos 

strategiją, suderintą su žiniasklaidos organizacijos (-ų) paskirtimi, suformuluoti savo siekį ir 

sudaryti strategines sąjungas.

Žiniasklaidos strategija gali būti veiksmingesnė, jei integracijos proceso dalyvis parengtų 

žiniasklaidos aplinkos schemą, nustatytų ir ištirtų suinteresuotąsias šalis. Taip pat reikėtų 

apsvarstyti galimybes parengti aktyvią ilgalaikę žiniasklaidos strategiją, nes žiniasklaidos 

turinys labiausiai keičia visuomenės nuomonę tada, kai jis yra pastovus.

Belgijos Karaliaus Bodueno fondo leidinyje „Kaip komunikuoti: strateginė komunikacija 

migracijos ir integracijos srityse“ pateikta praktinių patarimų pilietinės visuomenės organi-

zacijoms, norinčioms stiprinti ryšius su žiniasklaida:

www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Integracijos proceso dalyviai turėtų apsvarstyti, kaip jų darbotvarkė dera su žiniasklaidos 

organizacijos bei jos skyrių paskirtimi, ir prie jos pritaikyti savo žiniasklaidos strategiją. Keli 

žiniasklaidos organizacijos paskirtimi pagrįstų strategijų pavyzdžiai:

Žurnalistams teikti nuoseklią ir patikimą informaciją. Žurnalistų darbo krūvis didėja, •	

todėl jiems lieka vis mažiau laiko įvykių aplinkybėms ištirti. Gerai parengtas pranešimas 

spaudai labiau aptariamas žiniasklaidoje, o jei faktinė informacija pateikiama patogia 

forma (ir su geromis santraukomis), žurnalistai joje gali rasti tai, ką jiems reikia žinoti apie 

įvykių aplinkybes.

Užtikrinti, kad pačios žiniasklaidos priemonės interneto svetainėje būtų skelbiama nauja, •	

aktuali ir patogi naudoti informacija, kad žurnalistams joje būtų lengva rasti norimą 

informaciją, pranešimus spaudai ir leidinius.

Siekiant padėti žurnalistams rasti atstovų spaudai, ekspertų ir imigrantų, kurie galėtų •	

papasakoti apie savo individualią patirtį, sukurti įvairovės duomenų bazę.

Integracijos proceso dalyviai galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį vietinės žiniasklaidos 

aplinkoje, jei planuodami savo strategiją įtrauktų viešuosius ryšius ir suderintų savo požiūrį 

su bendraisiais žiniasklaidos organizacijų siekiais bei jų kokybės standartais.

Integracijos proceso dalyviai turi nustatyti aiškius savo žiniasklaidos strategijos tikslus ir 

uždavinius, įvardyti tikslinę auditoriją ir jai pritaikyti savo idėjinį turinį. Įvairiais valdžios 

lygmenimis dažnai pasitaiko prieštaringų atsiliepimų apie imigraciją ir jos pageidau-

jamumą. Vyriausybės ir kitos suinteresuotosios šalys gali ištaisyti šiuos prieštaringus 

atsiliepimus ir klaidingas žinias apie imigrantus, jei, naudodamosi žiniasklaida, šviestų 

*
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visuomenę imigracijos ir integracijos klausimais; jos taip pat gali finansuoti nepriklau- 

somus imigrantų vaidmens bei įnašo į juos priėmusią visuomenę tyrimus ir žiniasklaidoje 

paskelbti jų rezultatus.

Integracijos proceso dalyviai turi apsvarstyti, kaip geriausia paskatinti visuomenę domėtis 

imigracijos klausimais. Pavyzdžiui, jie gali atkreipti dėmesį į bendras vertybes ir žmonių 

interesus, pateikdami asmeninių istorijų ir konkrečių pavyzdžių. Jie gali skatinti žiniasklaidos 

veikėjus vengti kategoriškų pareiškimų, kurie sukeltų prieštaringą visuomenės reakciją. 

Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kokio stiliaus žiniasklaida užsiima konkreti organizacija. 

Pavyzdžiui, bulvarinė spauda mieliau renkasi istorijas, kurios veikia skaitytojų jausmus, todėl 

jiems tinkamesni pasakojimai apie asmeninę imigrantų patirtį, o prestižiniuose laikraščiuose 

daugiau dėmesio gali būti skiriama kiekybiniams duomenims ir aplinkybėms.

Strategijų, kuriomis užtikrinamas veiksmingas norimo idėjinio turinio perteikimas, 

pavyzdžiai:

Rengti kvalifikuotų atstovų spaudai, kurie galėtų teisėtai kalbėti imigrantų bendruo-•	

 menių vardu, aiškinti ir kelti joms aktualius klausimus žiniasklaidai priimtinais būdais, 

mokymus.

Ieškoti naujų narių. Daug pilietinės visuomenės organizacijų klaidingai mano, kad •	

pakanka turimų narių, ir nesistengia patraukti platesnės visuomenės dėmesio.

Naudotis vietine spauda, kuri yra labai įtakinga, nes vietinės bendruomenės savaitraš-•	

  čius skaito daug žmonių, o integracija iš tiesų vyksta ne nacionaliniu, o vietiniu lygmeniu. 

Nacionalinė žiniasklaida dažnai atkartoja vietinėje spaudoje paskelbtus straipsnius.

Palaikyti kūrybiškus darbinius santykius su redaktoriais ir žurnalistais – ne tik tais, kurie •	

remia imigraciją, bet ir tais, kurie jai prieštarauja.

Mokyti visuomenę kritiškiau vertinti žiniasklaidos informaciją, aiškinant jai, kokią įtaką •	

kultūrinė ir socialinė aplinka gali daryti informacijos pateikimui ir jos supratimui.

Stebėti žiniasklaidos informaciją ir aptarti pastebėtus reiškinius su žiniasklaidos organi-•	

zacijomis, žurnalistais bei redaktoriais, taip pat prireikus kreiptis į skundus nagrinėjančias 

įstaigas (ombudsmenus, lygybės organizacijas ir spaudos tarybas).

Integracijos proceso dalyviai iš savo vietinės aplinkos ir patirties turėtų semtis idėjų, kaip 

suformuluoti reikiamą idėjinį turinį ir jį pritaikyti tikslinei auditorijai.

2004 m. Jungtinės Karalystės Centrinė informacijos tarnyba parengė leidinį, kuriame 

išnagrinėjo, kokie socialiniai, kultūriniai ir su visuomenės požiūriu susiję veiksniai daro 

poveikį etninių mažumų bendruomenių bendravimo poreikiams, ir pateikė strateginių bei 

kūrybinių gairių, kaip bendrauti su etninių mažumų bendruomenėmis.

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf

*
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Žiniasklaidos aplinka išties yra per plati ir per daug įvairi, kad ją galėtų pakeisti kuris nors 

vienas integracijos proceso dalyvis. Integracijos proceso dalyviai, siekiantys perteikti 

nuoseklų ir įtaigų idėjinį turinį vietiniu, regioniniu, nacionaliniu arba ES lygmeniu, turėtų 

apsvarstyti galimybę bendradarbiauti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Pilietinės visuomenės organizacijos gali užmegzti ryšius su vyriausybės pareigūnais, 

siekdamos su jais suderinti savo idėjinį turinį, arba, jei pilietinių organizacijų idėjinis 

turinys skiriasi nuo vyriausybės požiūrio, užtikrinti, kad vyriausybė atsižvelgtų į pilietinės 

visuomenės nuomonę, o pilietinė visuomenė žinotų apie vyriausybei rūpimus klausimus.

Integracijos proceso dalyviai gali sudominti suinteresuotąsias šalis jau įgyvendinamomis 

iniciatyvomis, palengvinti ir remti bendruomeninės žiniasklaidos iniciatyvų įgyvendinimą. 

Vyriausybės, akademinių institucijų ir mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimas 

gali padėti sukaupti mokslinių tyrimų ir duomenų fondą, kuriuo būtų galima naudotis 

žiniasklaidos diskusijose integracijos tema.

Pilietinės visuomenės, vyriausybės, mokslinių tyrimų institutų ir žiniasklaidos profesinių 

organizacijų strateginės sąjungos gali padėti daryti poveikį net ir tokiai plačiai ir įvairiai 

sričiai kaip žiniasklaida.

Projektu MIGRACE, kuriam vadovavo nevyriausybinė organizacija „Žmonės, kuriems 

reikalinga pagalba“, turinti ryšių su Čekijos nacionaline televizija, buvo pasipriešinta 

stereotipams: migracijos klausimai buvo viešai svarstomi žiniasklaidoje (televizijoje, 

radijuje, laikraščiuose, žurnaluose, kultūros ir švietimo programose), o Čekijos visuomenė 

buvo informuojama apie migracijos problemas ir galimybes.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml

Jungtinės Karalystės vietinis laikraštis „Leicester Mercury“ yra Lesterio kultūrų dialogo 

patariamosios grupės partneris. Šiai grupei priklauso savivaldybių, bendruomenių, reli   -

  gijų, asociacijų ir akademinio pasaulio lyderiai. Laikraščio redaktorius su jais reguliariai 

diskutuoja: taip siekiama didesnio žiniasklaidos ir bendruomeninių grupių savitarpio supra  -

  timo. Ši partnerystė padėjo priimti pagrįstesnius sprendimus, susijusius su reportažais ir 

redagavimu, taip pat sukurta nauja kasdienė skiltis, kurioje rašo įvairūs vietiniai gyventojai, 

pagerėjo ryšys su skaitytojais, priklausančiais sunkiau pasiekiamoms imigrantų grupėms.

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html

Migracijos ir komunikacijos forume, kuriam vadovauja Dublino technologijos institutas, 

dalyvauja imigrantų ir ne imigrantų žiniasklaidos prodiuseriai, NVO paslaugų teikėjai 

(bendruomenių aktyvistai) ir socialinio gyvenimo bei politikos tyrėjai. Šio forumo veikla 

siekiama, kad būtų išgirsti imigrantų balsai ir išklausyti požiūriai, kurie iki tol buvo nutylimi, 

dramatizuojami arba ignoruojami daugelyje žiniasklaidos pranešimų. Šiuo tikslu rengiamas 

*
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žiniasklaidos vadovaujamų projektų ciklas, kurį įgyvendinant pasakojamos asmeninės ir 

kolektyvinės istorijos apie šeimų susivienijimą ir neteisėtą migraciją.

www.fomacs.org

Austrijos Tirolio provincijos valdžia bendradarbiavo su žiniasklaida įgyvendindama savo 

integracijos darbotvarkę. Imigrantų ir ne imigrantų kilmės žurnalistų rengiamais konkrečiais 

reportažais visuomenei pristatoma joje gyvenančių imigrantų kasdienis gyvenimas ir 

įnašas į visuomenę, pasakojama, kokį vaidmenį imigrantai atlieka darbo rinkoje ir kaip jie 

prie jos prisideda, kaip gyvena šeimos, kurių nariai priklauso dviems kultūroms, pristatomas 

imigrantų dalyvavimas sporto bei pramogų veikloje ir socialinė įvairių migrantų, pavyzdžiui, 

prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių, nuolat šalyje gyvenančių imigrantų, laikinųjų ir sezoninių 

darbuotojų, studentų ir kt., padėtis.

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

Žiniasklaidos organizacijų tarpkultūrinių gebėjimų ugdymas

Siekdami tinkamai dirbti įvairiakultūrėje aplinkoje, taip pat dirbti tiksliau, nešališkiau ir 

teisingiau, žniasklaidos profesionalai turi ugdyti tarpkultūrinius gebėjimus. Žurnalistų 

tarpkultūriniai gebėjimai nustatyti 2004 m. Romoje vykusiame šeštajame „EquaMedia“ 

tarpvalstybiniame susitikime:

žinios: žinoti svarbiausius visuomenės dalyvius, jų vaidmenį visuomenėje ir priešistorę •	

(religiją, kultūrinius papročius ir istoriją);

įgūdžiai ir patirtis: turėti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių, taip pat sugebėti surasti •	

ir plėsti informacijos šaltinius; sugebėti kurti įvairiakultūre tema; sukurti tarpkultūrinį 

tinklą;

požiūris: būti atviriems ir smalsiems (kreiptis ne į bendruomenės atstovą, o tiesiai į reikiamą •	

asmenį) ir norėti suteikti daugiau kontrolės žmonėms, iš kurių imamas interviu.

Tarpkultūrinių gebėjimų ugdymą galima įtraukti į žurnalistų mokymo programas. Kadangi 

daug žmonių pradeda dirbti žiniasklaidoje neturėdami oficialios žurnalisto kvalifikacijos 

ar išsilavinimo, mokymą dirbti daugiakultūrėje aplinkoje taip pat galima įtraukti į kvalifi-

kacijos kėlimo kursus ir mokymo darbo vietoje programas, organizuojamus žiniasklaidos 

organizacijų ir profesinių organizacijų bei sąjungų. Tarpkultūrinius gebėjimus būtina nuolat 

ugdyti, nes keičiasi visuomenės sudėtis ir visuomenės diskusijos apie imigraciją. Mokymo 

iniciatyvose turėtų dalyvauti redaktoriai, žurnalistai, mokymo personalas ir saviregu-

liacijos organizacijos. Integracijos proceso dalyviai gali padėti žiniasklaidai ir žurnalistikos 

mokykloms rengti kursus imigracijos ir kultūrų įvairovės temomis.

http://www.fomacs.org/
http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration
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Labai praktiškas būdas tiesiogiai dirbti su žiniasklaidos profesionalais per jų studijas ir visą 

profesinio tobulėjimo kelią – suteikti jiems medžiagos tarpkultūriniams gebėjimams ugdyti, 

rengti mokymo kursus ir sudaryti sąlygas dalyvauti dialogo forumuose. Tačiau pirmiausia 

reikia užsitikrinti žurnalistų mokytojų ir administratorių paramą.

Jungtinės Karalystės Redaktorių draugija kartu su Žiniasklaidos fondu, norėdami padėti 

žurnalistams teisingai perteikti imigrantų problemas, parengė vadovą „Reportažai apie 

įvairovę“, kuriame apžvelgta bendruomenių kaita, pabrėžti konkretūs klausimai, kuriuos 

turi spręsti žurnalistai, rengiantys reportažus apie bendruomenių problemas, ir remiamasi 

gerosios patirties pavyzdžiais iš įvairių žiniasklaidos sričių.

www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf

Keturiskart per metus leidžiamas Austrijos integracijos fondo teminis žurnalas Integration 
im Fokus yra specializuotas prieinamos informacijos šaltinis žurnalistams ir pagrindiniams 

subjektams, kuriems svarbūs ryšiai su visuomene, pavyzdžiui, politikams ir mokytojams. 

Žiniasklaida nepaprastai palankiai sutiko šį leidinį, kuris buvo išleistas 17 000 egzempliorių 

tiražu – tai rodo, kad jis užpildė specializuotos žiniasklaidos rinkoje buvusią spragą.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130

Kad mokymas būtų veiksmingas, prie to turi prisidėti visos suinteresuotosios šalys, 

aukščiausioji vadovybė turi pritarti jo tikslams, o mokymo programa turi būti glaudžiai 

susijusi su žiniasklaidos informacija. Vadovybės paramą galima gauti, jei mokymo rezultatai 

atitinka jos tarptautinio pripažinimo siekį, padeda laikytis teisės aktų, padeda tobulėti ir 

dalyvauti mokomosiose kelionėse į užsienį. Žurnalistai ir kiti žiniasklaidos profesionalai 

pritars mokymo programoms, jei bus tobulinami jų įgūdžiai ir gilinamos žinios, jie bus 

skatinami, pavyzdžiui, premijomis, mokomosiomis kelionėmis ir atestatais; jie galės 

dalyvauti tinklų veikloje ar tiesiog paįvairinti kasdienį darbą ir patirti gerų įspūdžių.

Tarpkultūrinis mokymas turėtų būti praktinis ir orientuotas į įgūdžių lavinimą, pavyzdžiui, 

mokymo procese reikėtų rengti reportažus apie migraciją. Taip pat reikėtų patarti, kaip 

sėkmingiau bendrauti su integracijos proceso dalyviais, tarp jų vyriausybės agentūromis, 

pilietinės visuomenės organizacijomis ir imigrantų bendruomenėmis. Reikėtų vertinti, ar 

toks mokymas yra veiksmingas. Geriausia tai daryti stebint žiniasklaidos pranešimus prieš 

mokymą ir baigus mokymą.

Europos transliuotojų komitetas kartu su Europos socialinio fondo Švedijos taryba ir  

ES pagrindinių teisių agentūra parengė „Visuomeninės televizijos informacinėms progra -

  moms skirtų įvairovės priemonių rinkinį“, kurio tikslas – padėti televizijos profesionalams 

propaguoti kultūrų įvairovės principus teikiant paslaugas. Šiame rinkinyje pateikta praktinės 

informacijos (kontrolinių sąrašų, nuorodų) ir gerąja patirtimi pagrįstų patarimų, kuriuos 

*
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galima panaudoti, pritaikyti ir iš jų mokytis. Kartu pateiktas universalusis skaitmeninis diskas 

(DVD), kuriame yra maždaug dvylikos Europos šalių naujienų ir aktualijų programų ištraukų, 

iš kurių matyti, kokius sunkumus tenka įveikti žurnalistams, rengiantiems reportažus apie 

mažumas.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf

Ispanijos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo tarnyba, bendradarbiaudama su pagrindinėmis 

migrantų ir ne migrantų žiniasklaidos priemonėmis, parengė „Žiniasklaidos profesionalų 

praktikos vadovą, skirtą migracijos klausimams aptarti žiniasklaidoje“. Jame pateikta svar  -

biausių rekomendacijų, kaip pateikti imigracijos temą, praktinių priemonių ir patarimų, kaip 

jas praktiškai įgyvendinti, taip pat žiniasklaidos profesionalams svarbių duomenų ryšiams ir 

interneto svetainių sąrašas.

www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf

Redaktoriai ir žurnalistai gali kurti savo tinklus, siekdami geriau suprasti imigrantų 

bendruomenę ir jai rūpimus klausimus, kad geriau tenkintų jos poreikius ir galėtų kreiptis 

į žmones, tiesiogiai dalyvavusius įvykyje susijusius su tam tikru įvykiu ar klausimu, arba į 

asmenis, galinčius teisingai ir teisėtai kalbėti tų žmonių vardu.

Siekiant geriau suprasti, kokį poveikį žiniasklaida daro integracijai, taip pat galima rengti 

diskusijų forumus. Konstruktyvūs dialogai su pasirinktomis žiniasklaidos suinteresuoto-

siomis šalimis taip pat padeda greitai reaguoti į įvykių raidą vietoje.

Pagal „Perslink“ – „Mira Media“, Nyderlandų visuomeninio transliuotojo ir Nyderlandų 

žurnalistų sąjungos iniciatyvą – buvo parengtos priemonės, tarp jų įvairovės duomenų bazė, 

kuriomis siekiama gerinti etninių mažumų bendruomenių ryšius su žiniasklaida, kad ši teiktų 

įvairiapusiškesnę informaciją apie daugiakultūrę visuomenę ir migrantus. Bendruomenių 

atstovai spaudai mokomi dirbti su žiniasklaida, tinklo rengiamuose susitikimuose susitinka 

su žurnalistais.

www.perslink.nl

Integracijos proceso dalyviai geriausiai pasinaudotų savo pripažinta kompetencija ir įtaka 

integracijai, jei pripažintų gerą žiniasklaidos praktiką ir skirtų apdovanojimus. Tai paskatintų 

redaktorius ir žurnalistus tinkamai vaizduoti migrantus žiniasklaidoje ir remti jų integraciją.

Žiniasklaidos organizacijos, vyriausybė ir pilietinė visuomenė gali skatinti gerą žiniasklaidos 

praktiką teikdamos premijas už kompetenciją.
*

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA MEDIOS ELECTRONICANIPO.pdf
http://www.perslink.nl
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Žiniasklaidos fondo teikiamos CIVIS premijos – tai Europos televizijos CIVIS premija ir 

Vokietijos televizijos CIVIS premija (informacinės programos), taip pat Vokietijos radijo CIVIS 

premijos (trumposios ir ilgosios programos).

www.civismedia.eu/tv/civis

Europos Sąjunga savo įsteigta žurnalistikos premija „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ 

apdovanoja žurnalistus, kurie savo darbu padeda visuomenei geriau suprasti įvairovės 

privalumus ir kovoti su diskriminacija.

http://journalistaward.stop-discrimination.info

Teigiamo pabėgėlių įvaizdžio kūrimo tinklas („Asylum Positive Images Network“), kuriam 

priklauso „Oxfam“, Nacionalinė žurnalistų sąjunga, „Amnesty International“, Jungtinės 

Karalystės Raudonojo Kryžiaus draugija ir Škotijos pabėgėlių taryba, skiria Pabėgėlių 

savaitės Škotijos žiniasklaidos apdovanojimus žurnalistams, prisidėjusiems prie išskirtinių 

nešališkų reportažų apie prieglobsčio prašytojus Škotijoje.

www.refugeeweek.org.uk/scotland

„Minderhedenforum“ organizacija „Trefmedia“ (Flandrija, Belgija) kasmet teikia 

„Daugiakultūrės televizijos“ apdovanojimą už programas, kuriose stengiamasi be stereotipų 

parodyti etninę kultūrinę įvairovę.

www.trefmedia.be

2.3 Įvairesnės žiniasklaidos kūrimas

Imigrantai rečiau siekia karjeros žiniasklaidoje dėl įvairių priežasčių, kurias patariama šalinti 

žiniasklaidos strategijomis: pavyzdžiui, bendruomenėje ir žiniasklaidoje trūksta teigiamų 

pavyzdžių; kai kuriose kultūrose neskatinama rinktis žiniasklaidos srities profesijos, nes 

labiau vertinamas stabilesnis darbas; imigrantų bendruomenėms trūksta žinių apie įvairias 

žiniasklaidos profesijas.

Europos visuomenės sudėtis keičiasi, todėl ateityje didelė darbo jėgos dalis bus jauni 

imigrantai. Žiniasklaidos organizacijos ir mokymo institucijos savo įdarbinimo strategijomis 

turėtų parodyti jauniems imigrantams ir jų tėvams, kad žiniasklaidos sektoriuje į juos bus 

žiūrima rimtai ir jiems bus suteiktos lygios galimybės (teisės aktais imigrantai jau dabar 

saugomi nuo diskriminacijos dėl rasės, tautybės ar religijos, bet yra neapsaugoti nuo diskri-

minacijos dėl to, kad yra imigrantai).

http://www.civismedia.eu/tv/civis/
http://journalistaward.stop-discrimination.info/
http://www.refugeeweek.org.uk/scotland
http://www.trefmedia.be
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Žiniasklaidos organizacijos gali rengti informavimo apie karjerą žiniasklaidoje dienas 

vidurinėse mokyklose, siūlyti dalyvauti specializuotuose darbo praktikos programose 

ir mokėti stipendijas. Profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir bendruomenių 

organizacijos taip pat gali labai prisidėti skatinant jaunus imigrantus siekti karjeros žinia -

sklaidoje. Antai bendruomenių organizacijos gali pakviesti jaunus imigrantus dalyvauti 

vietinės bendruomenės žiniasklaidos projektuose.

Siekiant, kad žurnalisto karjera taptų patrauklesnė jauniems imigrantams, galima remtis 

grupių, kurioms nepakankamai atstovaujama žiniasklaidoje, atsiliepimais rengiant tikslines 

įdarbinimo strategijas.

CREAM yra Europos projektas, kurį sudaro įvairi žiniasklaidos srities švietimo veikla ir 

profesinio orientavimo renginiai jaunimui, įgyvendinami bendradarbiaujant su žinia -

sklaidos sektoriumi. Šios veiklos ir renginių metu studentai, ypač etninių mažumų kilmės, 

turi galimybę atlikti praktiką žiniasklaidos organizacijose ir skatinami rinktis studijas,  

kurias baigę galėtų dirbti žiniasklaidoje.

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Suomijos projektas „Mundo“ yra imigrantų ir pabėgėlių grupėms skirtas žiniasklaidos 

srities švietimo ir profesinio mokymo projektas. Įgyvendinant šį projektą organizuojamas 

visapusiškas mokymas dirbti žiniasklaidoje, įskaitant darbo praktiką žiniasklaidos organi-

zacijose, ir siekiama rengti instruktorius, kurie individualiai padėtų mokytis imigrantų ir 

etninių mažumų kilmės žiniasklaidos studentams.

www.yle.fi/mundo

Projektu „DigiTales“ imigrantai skatinami pamąstyti apie galimybę dirbti žiniasklaidoje 

ir dalyvauti šiame trumpų skaitmeninių istorijų apie savo gyvenimą kūrimo projekte. Tai 

darydami jie sužino, kaip parašyti scenarijų, įgarsinti filmą, jame naudoti nuotraukas, vaizdo 

siužetus ir piešinius.

www.digi-tales.org

Kultūrų įvairovės srities instruktavimo programos ir tobulinimosi galimybės sudaro 

sąlygas kuo labiau jomis pasinaudoti. Tai įmanoma, jei profesinio tobulėjimo programos 

yra tikroviškos ir įgyvendinamos, žmonėms padedama įveikti paaukštinimui ir karjerai 

kliudančius organizacinius sunkumus, ugdomi jų gebėjimai ir didinama motyvacija. 

Imigrantų kilmės žiniasklaidos profesionalai taip pat gali būti skatinami kurti tinklus per 

profesines sąjungas ir darbo grupes, kad galėtų vieni kitiems teikti profesinę paramą, taip 

pat patarti dėl mokymosi, įsidarbinimo ir karjeros.

*

http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=10
http://www.yle.fi/mundo
http://www.digi-tales.org
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Etninės žiniasklaidos organizacijos gali skatinti integraciją ir kartu išsaugoti etninį bei 

kultūrinį tapatumą. Toks dvejopas požiūris padeda atverti galimybes alternatyviai ben    -

drauti su ne migrantų žiniasklaida ir kartu išsaugoti ryšį su savo kilmės šalimi ir kultūra. 

Etninė žiniasklaida gali labai padėti pakeisti tai, kaip plačioji visuomenė suvokia etnines 

grupes. Joje imigrantų grupės gali išreikšti savo nuomonę, pačios teisingai pasakoti apie 

save, pradėti dialogą su šalies, kurioje gyvena, visuomene ir kalbėti apie savo problemas. 

Todėl žiniasklaidos organizacijos ir integracijos proceso dalyviai turėtų apsvarstyti, kaip 

galėtų mokyti etninės žiniasklaidos profesionalus ir suteikti jiems galimybę tobulėti.

Pradedantiesiems ir patyrusiems imigrantų kilmės žiniasklaidos profesionalams suteikiant 

galimybę mokytis ir tobulėti, labai padedama stiprinti žiniasklaidos organizacijos įvairovės 

politiką, susijusią su žurnalistų įdarbinimu, paaukštinimu ir išlaikymu.

„Mediam'Rad“ yra trimetė Paryžiaus PANOS instituto rengiama Europos programa, kuria 

siekiama, kad žiniasklaidoje būtų išklausomos kuo įvairesnės nuomonės ir aktyviau reiškiami 

skirtingi požiūriai. Šiuo tikslu remiami ilgalaikiai etninės ir neetninės žiniasklaidos bendra-

darbiavimo ryšiai ir partnerystė. Veikla apima seminarus, kuriuose dalijamasi įgūdžiais, 

pasakojant apie savo profesinę patirtį ir įspūdžius, Europos žiniasklaidos susitikimus, 

turinio lyginamąsias analizes, kurias atliekant lyginami etninės ir neetninės žiniasklaidos 

pranešimai, ir partnerystės skatinimo fondą. Visa tai etninės žiniasklaidos profesionalams 

teikia galimybių tobulėti.

www.mediamrad.org

Nors trūksta etninės žiniasklaidos profesionalų, nepakankamai naudojamasi užsienyje 

studijavusių žiniasklaidos profesionalų paslaugomis. Darbdaviai ir profesinės sąjungos 

dažnai nepripažįsta jų kvalifikacijos ir patirties. Be to, žiniasklaidos sektoriuje apie 

galimybes įsidarbinti dažnai pranešama iš lūpų į lūpas, todėl žiniasklaidos profesionalai, 

kurie tuo metu nestudijuoja ir nedirba šiame sektoriuje, apie tai nesužino. Žiniasklaidos 

organizacijos, profesinės organizacijos bei sąjungos ir darbdavių organizacijos turėtų 

apsvarstyti, ar nevertėtų užsienyje studijavusiems profesionalams skirti dėmesio savo 

įdarbinimo strategijose ir organizuoti mokymo kursus, kuriuose dalyvaudami užsienyje 

studijavę profesionalai įgytų reikiamų įgūdžių ir žinių, kad galėtų sėkmingai dirbti priiman-

čiojoje šalyje.

Užsienio žurnalistai, persekiojami dėl savo darbo, gali būti priversti išvykti iš savo šalies ir 

dėl šių priežasčių kaip pabėgėliai priimti į Europos šalį. Šių profesionalų kvalifikaciją galima 

pripažinti ir padėti jiems toliau dirbti savo darbą Europoje. Šiuo tikslu galima sukurti įgūdžių 

vertinimo ir mokymo sistemą ar darbo praktikos programą, iš savo šalies ištremtiems 

žurnalistams skirti stipendijas moksliniams tyrimams atlikti ar dalyvauti mokymo kursuose, 

taip pat kurti tinklus, kuriuose ištremti žurnalistai galėtų dalytis informacija ir sužinoti apie 

galimybes mokytis ir įsidarbinti.

*

http://www.mediamrad.org/


40 Integracijos vadovas

Žiniasklaida ir integracija

$

Z

$

Dažnai nepakankamai naudojamasi užsienyje studijavusių žiniasklaidos profesionalų ir 

ištremtų žurnalistų paslaugomis, tačiau valstybės institucijos ir pilietinės visuomenės 

organizacijos gali jiems padėti įsidarbinti, pripažinti jų įgūdžius ir kvalifikaciją.

Ištremtų žurnalistų tinklas Jungtinėje Karalystėje („Exiled Journalists‘ Network“), remiamas 

Nacionalinės žurnalistų sąjungos ir organizacijos „MediaWise Trust“, padeda žurnalistams, 

kurie atvyko į Jungtinę Karalystę iš savo šalies, kad išvengtų persekiojimo dėl savo darbo 

žiniasklaidoje. Jo veiklos pagrindas – projektas RAM, pagal kurį ištremtiems žurnalistams 

buvo teikiama parama suteikiant jiems galimybę atlikti darbo praktiką, juos mokant ir 

informuojant apie Jungtinės Karalystės žiniasklaidos aplinką, padedant jiems pradėti savo 

žiniasklaidos veiklą bei karjerą ir rasti mokytojų. Nacionalinė žurnalistų sąjunga taip pat siūlo 

dalyvauti specializuotuose mokymo kursuose. Be to, įgyvendinant projektą RAM, siekiant 

paskatinti spaudos, televizijos ir radijo redaktorius pasiūlyti darbą arba duoti užsakymų 

ištremtiems žurnalistams, buvo sukurtas ištremtų žurnalistų žinynas.

www.exiledjournalists.net

Įvairovės strategijų įgyvendinimas

Paprastai veiksmingos yra tokios įvairovės strategijos:

pateikiamos kaip būtinas atsakas į besikeičiančią visuomenės ir darbo jėgos sudėtį;•	

integruojamos į visus žiniasklaidos organizacijos aspektus ir matomos organizacijos •	

direktorių bei vyresniųjų vadovų veikloje, jos įdarbinimo strategijose, darbovietėje,  

siužetų ir programų atrankoje, ryšiuose su bendruomenėmis, rinkodaroje ir komunikacijoje;

apimančios tvirtus įsipareigojimus ir uždavinius, kurių įgyvendinimo pažanga atidžiai •	

stebima ir išsamiai aprašoma metinėse ataskaitose;

parengtos kartu su konkrečiu įvairovei skirtu biudžetu.•	

Nyderlandų vyriausybė nuo 1996 m. vykdo įvairovės skatinimo žiniasklaidoje politiką, 

apimančią NVO, spaudos ir transliuotojų iniciatyvas, kuriai skirtas atskiras biudžetas. 

Nyderlandų visuomeninis transliuotojas sudarė sutartį su vyriausybe, kurioje įvardyti jos 

siekiai, įskaitant įvairovės tikslus; pavyzdžiui, pagal teisės aktus ji privalo 20 % televizijos 

transliacijos laiko ir 25 % radijo transliacijos laiko skirti daugiakultūrėms programoms.

Įvairovė ir vienodos galimybės įsidarbinti yra numatytos Jungtinės Karalystės Transliavimo 

įstatyme; taip pat yra atskirų įvairovės skatinimo vyriausybės politikos krypčių, skirtų įvai   -

 riems žiniasklaidos aspektams ir jos suinteresuotosioms šalims. BBC įsipareigojo perteikti 

*
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įvairovę Jungtinėje Karalystėje ir padaryti savo paslaugas prieinamas visiems piliečiams. 

BBC Įvairovės centras atlieka reguliarius mažumų vaizdavimo stebėjimo tyrimus, kuriais 

siekia įvertinti, kaip mažumos vaizduojamos pagrindiniu transliacijų laiku ir regioniniu bei 

nacionaliniu lygmeniu.

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml

2003 m. Belgijos transliuotojas VRT parengė Įvairovės chartiją, kuri tapo pagrindu įsteigti 

Įvairovės grupę. Ši grupė kuria bendrus tinklus su mažumų asociacijomis, jaunimo organiza-

cijomis ir įvairiakultūre žiniasklaida, siekdama dvejopo tikslo – atrasti talentų ir galimų radijo 

bei televizijos programų dalyvių; ji taip pat padeda didinti informuotumą ir mokytis suprasti 

įvairovę kartu su kolegomis, užmegzti ryšius su mažumų ekspertais ir gauti patarimų, kaip 

atsižvelgti į įvairovę rengiant bendrąsias programas.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.

shtml

2004 m. „France Télévisions“ pradėjo įgyvendinti Teigiamų integracijos veiksmų planą. 

Visuomeninis transliuotojas, bendradarbiaudamas su „Radio France International“, vykdo 

projektą „PlurielMedia“, pagal kurį tiriama „France Télévisions“ organizacijos įvairovė, 

vadovai mokomi įvairovės klausimais, ugdomi žurnalistų tarpkultūriniai įgūdžiai, mokomi 

Prancūzijos televizijoje dirbantys jauni žiniasklaidos profesionalai, priklausantys etninių 

mažumų grupėms.

www.francetelevisions.fr

Žiniasklaidos organizacijos, siekdamos pasimokyti vienos iš kitų, gali keistis informacija ir 

patirtimi.

Kad įvairovės strategijos būtų sėkmingos, reikia, kad žiniasklaidos organizacijos kurtų jų 

įgyvendinimo mechanizmus ir stebėtų jų veiksmingumą.

Svarbiausi Jungtinės Karalystės transliuotojai, siekdami, kad visų JK etninių grupių gyventojai 

būtų teisingai vaizduojami televizijos ekrane ir už jo, sukūrė Kultūrų įvairovės tinklą, kurio 

nariai remia įvairių sektorių iniciatyvas, dalijasi kompetencija, ištekliais ir gerosios patirties 

pavyzdžiais.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk

*
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Žiniasklaidos programų pritaikymas imigrantų grupių poreikiams

Žiniasklaidos organizacijos savo programose gali labiau atsižvelgti į savo auditorijos, kuri 

tampa etniškai vis įvairesnė, poreikius. Šiuo tikslu žiniasklaida gali visapusiškai naudotis 

įvairiais informacijos šaltiniais ir leisti kalbėti pačioms imigrantų bendruomenėms 

bei reportažų dalyviams, kurti siužetus, pritaikytus skirtingų bendruomenių nariams 

ir jų kasdieniam gyvenimui; populiariose programose pateikti įvairovę kaip normalią  

visuomenės savybę.

Pagal šeštąjį bendrąjį pagrindinį integracijos principą svarbu, kad imigrantai galėtų 

naudotis viešosiomis paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai ir 

nebūtų diskriminuojami. Visuomeninių transliuotojų, kuriuos finansuoja valstybė, pareiga 

yra tenkinti įvairių auditorijų, įskaitant imigrantus ir etnines mažumas, poreikius ir skatinti 

socialinę sanglaudą.

Reikėtų skatinti imigrantus dalyvauti programose kaip veikėjus, subjektus, dalyvius, 

žiūrovus ir ekspertus, kurti savo humoro ir pramogines laidas. Kad imigrantai būtų teisingai 

vaizduojami „muilo operose“ ir televizijos dramose, reikėtų pakviesti imigrantų aktorių ir 

scenaristų, kai yra kitas kultūras įtraukiančių siužeto linijų ir imigrantų personažų.

Pagal įvairovės strategijas, sprendžiant, kokie turėtų būti turinys ir programa, atsižvelgiama 

į imigrantų ir visų kitų tikslinės auditorijos grupių poreikius, pageidavimus ir įvaizdį.

Europos transliuotojų sąjungos kultūrų dialogo ir įvairovės grupė „Eurovision“ sudaro 

sąlygas tarpkultūriniams televizijos programų mainams, tad jos nariai gali keistis trumpais 

dokumentiniais filmais, kuriuose parodoma Europos visuomenių daugiakultūriškumas ir 

įvairovė, ir pritaikyti juos savo transliavimo poreikiams.

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf

Nyderlandų viešasis transliuotojas NOS naudoja „Monitor“: televizijos produkcija tiriama 

atliekant kiekybinę įvairių grupių, įskaitant etnines, vaizdavimo analizę. Tai – politikos 

kūrimo priemonė, padedanti atsakyti į tokius klausimus: ar Nyderlandų televizija teisingai 

vaizduoja socialinę įvairovę, ar skiriasi visuomeninių ir komercinių kanalų dėmesys  

vietiniams gyventojams ir migrantams, kaip yra susiję įvairių grupių televizijos žiūrėjimo 

įpročiai ir tam tikrose TV programose rodomi asmenys bei personažai?

*
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Veiksmingo reguliavimo užtikrinimas ir rėmimas

Kontrolės įstaigos – tai nepriklausomos transliuotojų institucijos, žurnalistų tarybos, 

skundų teikimo dėl spaudos sistemos, ombudsmenai, parlamentai ir spaudos ministerijos. 

Žiniasklaidos reguliavimą gali primesti vyriausybė (taip dažnai reguliuojamos radijo ir 

televizijos transliacijos) arba žiniasklaidos sektorius užsiima savanoriška savireguliacija 

(tai dažnai daro spauda). Žiniasklaidos veikla taip pat netiesiogiai reguliuojama įstatymų, 

kuriais uždrausta kurstyti neapykantą, skleisti melagingą informaciją ir šmeižtą. Žiniasklaida 

reguliuojama ne tik nacionaliniu, bet ir Europos bei tarptautiniu lygmenimis (tuo užsiima 

UNESCO, ES, Europos Taryba, ESBO). Pavyzdžiui, ES pamatiniame sprendime dėl rasizmo 

ir ksenofobijos uždrausta tyčia viešai kurstyti smurtą ar neapykantą žmonių grupei dėl tų 

žmonių rasės, odos spalvos, religijos, prigimties, nacionalinės ar etninės kilmės. Naujoji 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva turi būti perkelta į nacionalinę teisę iki 

2009 m. pabaigos. Joje, kaip ir ankstesnėje Televizijos be sienų direktyvoje, reikalaujama, 

kad transliuotojai kovotų su bet kokiu neapykantos dėl rasės, lyties, religijos ar tautybės 

kurstymu.

Nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis jau priimti teisės aktai, kuriais kovojama  

su diskriminacija ir remiama įvairovė, tačiau žiniasklaida ir integracijos proceso dalyviai 

galėtų veiksmingiau jais naudotis.

Pagrindinė Vokietijos spaudos tarybos ir jos skundų nagrinėjimo komitetų užduotis – 

nagrinėti privačių asmenų pateiktus skundus dėl spaudos straipsnių ar elgesio ir priimti 

sprendimus. Kadangi ši taryba yra didžiųjų spaudos asociacijų institucinis organas, kuriam 

taikoma privatinė teisė, ji turi galių vykdyti savanorišką savikontrolę kaip kompetentinga 

privati kritikė, į kurią gali kreiptis kiekvienas žmogus. Neseniai jos gairės kelis kartus 

buvo papildytos ir atnaujintos, pavyzdžiui, gairės dėl diskriminacijos draudimo, smurto 

propagavimo ir žmonių vardų bei pavardžių minėjimo kriminaliniuose reportažuose.

www.presserat.info

Jei reguliavimo nepakanka, valstybės narės gali remtis UNESCO Kultūrų įvairovės kon- 

vencija (2005 m.) ir Europos Tarybos Informacinės visuomenės viešųjų paslaugų teikėjų 

įgaliojimų deklaracija (2006 m.) bei jos Ministrų komiteto rekomendacija valstybėms  

narėms dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir turinio įvairovės (2007 m.).

Vien savireguliacijos nepakanka, kad būtų užkirstas kelias tendencingiems ir diskrimina-

ciniams pranešimams apie imigrantus ir imigrantų grupes; taip yra daugiausia todėl, kad:

skundus dėl rasės, etninės kilmės, tautybės, religijos ir tikėjimo dažnai gali teikti tik •	

konkrečiame siužete minimas asmuo arba asmenys, tačiau skųstis negali kiti žmonės, 

kuriuos įžeidė tas siužetas. Be to, kartais nedraudžiama diskriminuojančiai minėti tam 

tikrų grupių žmones, pavyzdžiui, imigrantus ir prieglobsčio prašytojus;

*
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teikiant skundus dėl faktų iškraipymo privaloma įrodyti, kad tas iškraipymas yra •	

reikšmingas. Tai dažniausiai vertinama pagal tai, kiek tas iškraipymas reikšmingas 

visam siužetui, bet neįvertinama reikšmė skundą pateikusiam asmeniui arba socialinei 

sanglaudai;

kartais netaikoma griežtų sankcijų už elgesio kodekso nesilaikymą; pavyzdžiui, •	

redaktorius gali būti tiesiog įpareigotas viešai paskelbti reguliavimo įstaigos kritiką, 

bet dažnai tai daroma praėjus nemažai mėnesių po pažeidimo – per vėlai, kad būtų 

padarytas koks nors poveikis ar sumažinta žala.

Siekiant įveikti šias kliūtis, žiniasklaidos sektoriaus ir organizacijų elgesio kodeksuose 

reikia atsižvelgti į tai, kokios yra faktų iškraipymo ir klaidingo informavimo apie imigrantų 

problemas priežastys.

Žiniasklaidos organizacijos gali susitarti taikyti naujas savireguliacijos priemones, pavyzdžiui, 

elgesio ar etikos kodeksą ir redakcijos tolerancijos politikos gaires.

Į kokias naujienų ypatybes reikia atsižvelgti, paaiškinta 2003 m. atliktoje rasizmo ir kultū  -

 rinės įvairovės Europos žiniasklaidoje tyrimo apžvalgoje:

šaltinių naudojimas: retai kreipiamasi į pačius imigrantus, net jei siužetas yra tiesiogiai su •	

jais susijęs; imigrantų balsas yra silpniau girdimas ir laikomas mažiau patikimu, imigrantų 

atsiliepimai dažnai cituojami atrankiniu būdu, kalbant apie neigiamus dalykus, ir (arba) 

imigrantai vaizduojami stereotipiškai; žiniasklaida neperteikia visos nuomonių įvairovės 

ir apsiriboja kelių atstovų nuomonėmis; imigrantai retai pasirodo žiniasklaidos naujienų 

pranešimuose, kurie nėra susiję su pačiais imigrantais;

nepakankamai paaiškinamos aplinkybės: apie aplinkybes pranešama retai, taigi •	

informacija apie imigraciją retai pateikiama reikiamame kontekste. Per mažai dėmesio 

skiriama imigrantų kasdieniam gyvenimui ir aplinkybėms arba jų priežastims. Pavyzdžiui, 

prieglobsčio prašytojus žiniasklaida vaizduoja kaip valstybės išlaikomus žmones, tačiau 

nepamini, kad dėl vyriausybės politikos jie negali legaliai dirbti;

pabrėžiama tai, kas neigiama: naujienų pranešimai kartais būna sensacingi ir tendencingi, •	

palaikoma visuomenės iš anksto susidaryta neigiama nuomonė. Jei imigrantai per dažnai 

minimi naujienų pranešimuose apie kriminalinius įvykius, tai gali stiprinti visuomenės 

įsitikinimą arba įspūdį, kad kriminalinė veikla yra glaudžiai susijusi su konkrečiomis 

imigrantų grupėmis. Tačiau gerų istorijų, ypač apie migrantų įnašą į ekonomiką, dažnai 

pateikiama rečiau;

žiniasklaidos ir politikos ryšiai: politinės darbotvarkės daro didelį poveikį imigrantų •	

vaizdavimui žiniasklaidoje. Ekstremistai gali įrodinėti, kad imigracija kelia grėsmę 

dabartiniam gyvenimo būdui – kultūros normoms ir vertybėms, nacionalinei tapatybei, 

gyvenimo lygiui, gerovei ir užimtumo galimybėms.

Be to, elgesio kodeksuose reikėtų uždrausti vartoti neteisingas (ir provokacines) formuluotes, 

kaip antai „nelegalūs prieglobsčio prašytojai“.

*
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Redaktoriai gali skatinti žurnalistus įvairiapusiškai ir kritiškai pranešti blogas naujienas ir 

taip remti kultūrų savitarpio supratimą. Tokie reportažai yra be provokacinių formuluočių 

ir stereotipų. Kadangi suteikiama informacijos apie aplinkybes, pasakojimai grindžiami 

ne prielaidomis, o faktais. Žurnalistai taip pat gali kovoti su išankstiniu nusistatymu prieš 

imigrantus, imdami iš jų interviu su imigracija nesusijusių naujienų pranešimams arba 

atrasdami naujų imigracijos temų, pavyzdžiui, imigrantų bendruomenių kulinarija, sportas, 

kultūra, muzika, kinas, maistas ir mada.

Siekiant užtikrinti informacijos aktualumą ir tikslumą, galima kartu su pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir bendruomenių vadovais parengti gairių. Į tokias gaires galima įtraukti:

teisingas ir tinkamas formuluotes imigrantų problemoms apibūdinti;•	

šalies, regiono ar bendruomenės, iš kurių atvykę imigrantai, etninę sudėtį ir šių imigrantų •	

bendruomenių kultūrą bei religiją;

galimus asmenis ryšiams imigrantų bendruomenėse ir etninėje žiniasklaidoje.•	

Žiniasklaidos organizacijos gali užtikrinti, kad elgesio kodekso pažeidimai būtų svarstomi 

kuo skubiau, pavyzdžiui, nedelsiant paskelbtas klaidų ištaisymas arba paskirtas redaktorius 

iš skaitytojų tarpo, kad atliktų tarpininko vaidmenį ir nereikėtų kreiptis į teismą.

Skundų nagrinėjimo tarybos ir žiniasklaidos ombudsmenai gali konstruktyviai prisidėti prie 

žiniasklaidos savireguliacijos – sugriežtinti etikos reikalavimus ir paremti integraciją:

stebėdami, kaip žiniasklaidoje vaizduojamos imigrantų problemos;•	

didindami savireguliacijos matomumą visuomenei;•	

taikydami nemokamas ir skaidrias skundų nagrinėjimo procedūras;•	

užtikrindami, kad sprendimai būtų patikimai ir greitai priimami ir vykdomi;•	

informuodami žurnalistus ir redaktorius apie galiojančius kodeksus ir etikos •	

reikalavimus.

Žiniasklaidos veiklos rezultatus gali stebėti nepriklausomos stebėjimo tarnybos, įtakingos 

spaudos tarybos ir kiti integracijos proceso dalyviai.

Savireguliaciją galima vertinti taikant veiksmingas skundų dėl žiniasklaidos teikimo 

procedūras ir stebint patikimoms suinteresuotosioms šalims.
*
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Portugalijos imigracijos ir kultūrų dialogo vyriausiasis komitetas (ACIDI) stebi, kaip žinia -

sklaidoje vaizduojama imigrantai ir imigracija. Pastebėtus faktus jis aptaria su žiniasklaida, 

siekdamas jos atstovams parodyti reportažų atotrūkį nuo tikrovės, ir skelbia viešus 

pareiškimus, kuriuose pateiktais oficialiais duomenimis paneigiami naujienų praneši-
 muose įsigalėję stereotipai.

www.acidi.gov.pt

Latvijos ekspertų grupės PROVIDUS metinėje stebėjimo ataskaitoje „Mažėjantis pilie- 

  tiškumas“ nagrinėjami spaudoje paskelbti tekstai, siekiant išsiaiškinti, kaip joje vaizduo- 

jami nauji imigrantai, pabėgėliai, nauji piliečiai ir kitos etninės bei mažumų grupės. Taip 

siekiama sustiprinti suinteresuotųjų šalių paramą mažumoms ir įtraukti NVO į viešas 

politines diskusijas.

www2.providus.lv/public/27124.html

Išvados

1. Jei integracijos proceso dalyviai skirtų laiko žiniasklaidos aplinkos schemai parengti, 

t. y. nustatytų jos pagrindinius veikėjus, teisinę sistemą, vartotojus ir darbo rinką, 

jie geriau suprastų, kodėl, kaip ir kurios žiniasklaidos organizacijos norėtų su jais 

bendradarbiauti, siekiant tikslesnio įvairiapusio imigrantų vaizdavimo žiniasklaidoje  

ir didesnės etninės darbuotojų įvairovės.

2. Integracijos proceso dalyviai galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį vietinės žiniasklaidos 

aplinkoje, jei į savo strategiją įtrauktų viešuosius ryšius ir suderintų savo požiūrį su 

bendraisiais žiniasklaidos organizacijų siekiais bei jų kokybės standartais.

 3. Integracijos proceso dalyviai iš savo vietovės aplinkos ir patirties turėtų semtis idėjų, 

kaip pritaikyti ir suformuluoti reikiamą idėjinį turinį tikslinei auditorijai.

4. Pilietinės visuomenės, vyriausybės, mokslinių tyrimų institutų ir žiniasklaidos 

profesinių organizacijų strateginės sąjungos gali padėti daryti poveikį net ir tokiai 

plačiai ir įvairiai sričiai kaip žiniasklaida.

5. Labai praktiškas būdas tiesiogiai dirbti su žiniasklaidos profesionalais per jų studijas 

ir visą profesinio tobulėjimo kelią – suteikti jiems medžiagos tarpkultūriniams 

gebėjimams ugdyti, rengti mokymo kursus ir sudaryti sąlygas dalyvauti dialogo 

forumuose. Tačiau pirmiausia reikia užsitikrinti žurnalistų mokytojų ir administratorių 

paramą.

6. Žiniasklaidos organizacijos, vyriausybė ir pilietinė visuomenė gali skatinti gerą 

žiniasklaidos praktiką teikdamos premijas už kompetenciją. 

http://www.acidi.gov.pt
http://www2.providus.lv/public/27124.html
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7. Siekiant, kad žurnalisto karjera taptų patrauklesnė jauniems imigrantams, galima 

remtis grupių, kurioms nepakankamai atstovaujama žiniasklaidoje, atsiliepimais 

rengiant tikslines įdarbinimo strategijas. 

8. Jei pradedantiems ir patyrusiems imigrantų kilmės žurnalistams suteikiama galimybė 

mokytis ir tobulėti, tai labai padeda stiprinti žiniasklaidos organizacijos įvairovės 

politiką, susijusią su darbuotojų įdarbinimu, paaukštinimu ir išlaikymu.

9. Dažnai nepakankamai naudojamasi užsienyje studijavusių žiniasklaidos profesionalų 

ir ištremtų žurnalistų paslaugomis – valstybės institucijos ir pilietinės visuomenės 

organizacijos gali jiems padėti įsidarbinti, pripažinti jų įgūdžius ir kvalifikaciją.

10. Kad įvairovės strategijos būtų sėkmingos, reikia, kad žiniasklaidos organizacijos kurtų 

jų įgyvendinimo mechanizmus ir stebėtų jų veiksmingumą.

11. Pagal įvairovės strategijas, sprendžiant, kokie turėtų būti turinys ir programa, 

atsižvelgiama į imigrantų poreikius bei pageidavimus ir į jų vaizdavimą šalia kitų 

tikslinės auditorijos grupių.

12. Nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis jau priimti teisės aktai, kuriais 

kovojama su diskriminacija ir remiama įvairovė, tačiau žiniasklaida ir integracijos 

proceso dalyviai galėtų veiksmingiau jais naudotis.

13. Žiniasklaidos organizacijos gali susitarti taikyti naujas savireguliacijos priemones, 

pavyzdžiui elgesio ar etikos kodeksą ir redakcijos tolerancijos politikos gaires.

14. Savireguliaciją galima vertinti taikant veiksmingas žiniasklaidos skundų teikimo 

procedūras ir stebint patikimoms suinteresuotosioms šalims.
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3 skyrius 
Visuomenės informuotumo didinimas  
ir didesnių teisių suteikimas migrantams
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Visuomenės informuotumo didinimas ir didesnių teisių suteikimas migrantams

   

Labiau informuojant visuomenę, žmonės daugiau sužino apie integraciją ir tampa 
dėmesingesni jos problemoms. Susijusios visuomenės grupės gali susidaryti 
labiau pagrįstą nuomonę apie įvairovę ir prasmingai dalyvauti integracijos 
procese, o imigrantai, kuriems suteikta daugiau teisių, įgyja daugiau išteklių ir 
gebėjimų, taigi gali priimti pagrįstesnius sprendimus ir imtis veiksmų integracijai 
skatinti.

Visuomenės informuotumo didinimo ir didesnių teisių suteikimo migrantams sąvokos 

atitinka 1, 6, 7 ir 9 bendruosius pagrindinius principus – taip palaikoma idėja, kad 

integracija yra dvipusis procesas, kurio metu imigrantai ir juos priėmusi visuomenė 

prisitaiko vieni prie kitų. Abi grupės gali suartėti, jų nariams nuolat bendraujant kaip 

šalies gyventojams, kaip savanoriams, kuriems yra atviros pagrindinės institucijos bei 

organizacijų partnerystės, ir kaip vietiniams piliečiams, dalyvaujantiems integracijos 

politikos kūrimo procese.

Dviejose šio skyriaus dalyse paaiškinta, kaip politikos vykdytojai gali pritaikyti šiuos 

principus ir siekti jų tikslų įvairiuose kokybiško projektų valdymo etapuose.

Visuomenės informuotumo didinimo santykis su didesnių teisių 
suteikimu migrantams

Pirmojoje šio skyriaus dalyje laipsniškai išdėstytas požiūris į visuomenės informuotumo 

didinimą. Visuomenės informuotumo didinimo priemonėmis, kurios dažnai apima 

informavimo kampanijas ir renginius, konkreti tikslinė grupė (plačioji visuomenė, politikos 

kūrėjai, imigrantai ir kt.) informuojama apie faktus ir patirtį, susijusią su tam tikra integra-

 cijos tema. Teikiant tikslinei grupei daugiau žinių ir ugdant jos dėmesingumą, šios grupės 

nariai gali susidaryti labiau pagrįstą nuomonę apie įvairovę, aktyviau dalyvauti integ- 

racijos procese ir taip daryti poveikį visų piliečių abipusiam prisitaikymui.

Antrojoje dalyje kalbama apie didesnių teisių suteikimą migrantams. Šiomis priemonėmis, 

kurios dažnai apima mokymo kursus, partnerystės ryšius ir darbo praktiką, pavieniams 

imigrantams ir imigrantų asociacijų atstovams suteikiama galimybė išreikšti ir patenkinti 

savo poreikius. Jei ugdomi imigrantų gebėjimai ir jiems suteikiama daugiau išteklių, 

imigrantai gali savarankiškai spręsti, kokia yra jų integracijos padėtis visuomenėje, ir siekti 

pagerinti šią padėtį, taigi aktyviau dalyvauti ir būti matomi visuomenės gyvenime.

Visuomenės informuotumo didinimas ir didesnių teisių suteikimas migrantams yra  

atskiros, bet viena kitos veikimą stiprinančios priemonės, kuriomis siekiama mažinti diskri-

minaciją ir atskirtį. Visuomenės informuotumo didinimo priemonėmis, pagrįstomis pavienių 

imigrantų patirtimi ir imigrantų asociacijų kompetencija, imigrantams suteikiama daugiau 

teisių, sudarant jiems palankesnes sąlygas reikšti savo nuomonę, plėsti savo veiklos sferą 

ir bendradarbiauti organizacijų lygmeniu. Priemonėmis, kuriomis migrantams siekiama 
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suteikti daugiau teisių, taip pat didinamas jų matomumas visuomenėje ir skatinama viešai 

svarstyti integracijos problemas. Daugiau gebėjimų ir išteklių turintys migrantai patys 

puikiai sugeba informuoti visuomenę apie save, o tai gali padėti ugdyti pagrįstesnį ir 

įvairiapusiškesnį visuomenės požiūrį į migraciją ir integraciją.

3.1 Visuomenės informuotumo didinimas: viešosios 
nuomonės pagrindimas faktais ir visuomenės 
aktyvumo skatinimas

Jei visuomenė klaidingai suvokia migrantų požiūrius, ypatybes ir buvimą šalyje (migracijos 

srautą, migrantų darbuotojų skaičių darbo rinkoje ir kt.), sudaromos palankios sąlygos 

gyventojų etnocentriniam mąstymui ir diskriminacijai, imigrantų segregacijai ir atskirčiai, 

politiniam neveiklumui ar regresijai. Pavyzdžiui, beveik 800 Europos įmonių, atsakiusių į 

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato 

2005 m. apklausos „Ekonominiai kultūrų įvairovės argumentai“ klausimus, nurodė, kad 

skatinti įvairovę ir mažinti diskriminaciją darbe labiausiai kliudo tikslios informacijos 

trūkumas ir nepakankamas imigrantus priimančios visuomenės informuotumas. Dauguma 

teigė, kad visuomenė nepakankamai informuojama imigracijos klausimais ir kad darbdavių 

organizacijos bei nacionalinės vyriausybės galėtų suteikti daugiau informacijos.

Per visuomenės informavimo kampanijas ir renginius visi piliečiai gali sužinoti konkrečių 

faktų apie migraciją bei integraciją ir suprasti, kaip jie patys gali dalyvauti integracijos procese. 

Be to, migrantai ir šalies piliečiai, dalyvaujantys šiose kampanijose ir renginiuose, turi progų 

nuolat bendrauti, taigi ir vieni, ir kiti ugdo gebėjimus bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis.

Europos Komisijos Europos politinių patarėjų biuro pranešime „Migracija ir visuomenės 

požiūris į ją“ rašoma, kad veiksmingos visuomenės informuotumo didinimo priemonės  

turėtų būti pritaikytos konkretiems poreikiams ir reikiamai auditorijai, turėtų būti 

atsižvelgiama į konkrečius socialinius veiksnius, istorijos faktus, vietinę, regionų ir nacionalinę 

tapatybę. Įgyvendinant šias priemones taip pat naudinga tinkamiau rinkti duomenis ir 

vykdyti išsamių visuomenės tyrimų projektus. Tinkamai informuojama visuomenė geriau 

supranta integracijos procesą ir gali daugiau prie jo prisidėti.

Visuomenės požiūrio keitimas remiantis faktais

Palyginus informaciją apie imigrantų grupes ir plačiąją visuomenę, galima sužinoti, kad 

informacijos apie integracijos problemas trūkumas ne visada yra vienodas. Atliekant  

tyrimus ir apklausas, taip pat galima pastebėti nacionalinės praktikos poveikį visuomenės 

požiūrio formavimui (ir atvirkščiai). Ilgalaikiai tyrimai ir apklausos gali padėti politikos 

kūrėjams ir moksliniams tyrėjams vertinti visuomenės informuotumo didinimo ir jos 

požiūrio gerinimo strategijų poveikį.

*



52 Integracijos vadovas

Visuomenės informuotumo didinimas ir didesnių teisių suteikimas migrantams

$

Z
 

Z 

Z

Jei informuojant visuomenę siekiama mažinti klaidingą migrantų suvokimą, taikant įvairias 

informacijos rinkimo priemones reikia nustatyti, įvertinti ir ištirti, ką visuomenė klaidingai 

suvokia. Viešosios nuomonės tyrimų rengėjai neturi bijoti užduoti visuomenei klausimų dėl 

to, kad atsakymai į juos gali būti neigiami. Tokių tyrimų rezultatus vėliau galima panaudoti 

mažinant tikras visuomenės baimes, klaidingą imigrantų suvokimą ir išankstinį neigiamą 

požiūrį į juos.

Projektų kūrėjai gali naudotis įvairiomis tyrimo metodikomis. Viena iš priemonių, 

padedančių vertinti kiekvienos šalies patirtį platesniame kontekste, yra Europos lygmeniu 

atliekami kiekybiniai tyrimai. Eurobarometro ir Eurostato tyrimai, Europos darbo jėgos 

tyrimas ir Europos socialinis tyrimas teikia palyginamų Europos lygmens duomenų apie 

imigraciją ir integraciją. Valstybių narių atliekamus kiekybinius reprezentatyvius tyrimus 

galima sėkmingai pritaikyti konkrečioms demografinėms problemoms ir klausimams, 

kurie padeda politikos kūrėjams ir suinteresuotosioms šalims įvairiais valdymo lygmenimis 

priimti gerai pagrįstus sprendimus. Visuomenės informuotumui didinti ir remti taip pat 

galima naudoti kokybines tyrimo priemones.

ES-MIDIS yra pirmasis ES lygmens tyrimas apie tai, kokią diskriminaciją ir persekiojimus 

kasdieniame gyvenime patiria imigrantų ir etninių mažumų grupės. Per šią ES pagrindinių 

teisių agentūros užsakytą apklausą klausta, ar konkrečios imigrantų ir etninių mažumų gru    -

   pės patiria diskriminaciją bei rasistinį smurtą, kodėl jos praneša arba nepraneša apie šiuos 

nusikaltimus, ar jos žino apie organizacijas bei pareigūnus, įpareigotus teikti joms pagalbą, 

ir jais pasitiki. Atliekant ES-MIDIS tyrimą, visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse 

buvo tiesiogiai apklausta 23 500 žmonių, priklausančių atrinktoms imigrantų ir etninių 

mažumų grupėms. Siekiant palyginti rezultatus, taip pat buvo apklausta 5 000 gyventojų 

daugumos atstovų.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm

Danijos tyrimų biuras „Catinét Research“ reguliariai apklausia apie 1 000 imigrantų ir jų 

palikuonių, siekdamas nustatyti, ar jie patiria diskriminaciją, kokie yra jų subjektyvūs požiūriai 

į integraciją ir nuomonės apie politinius pasiūlymus bei viešus debatus. Biuro nuomone, 

imigrantų tyrimai neatsiejami nuo jo pagrindinės veiklos, nes integracijos diskusijų dalyviams 

labai svarbu žinoti imigrantų nuomones ir įspūdžius, bet jie dažnai jų nežino.

www.catinet.dk

Kai kuriose šalyse, kaip antai Nyderlanduose ir Portugalijoje, atliekami reguliarūs pagrin- 

dinių grupių imigrantų integracijos tyrimai. Apie atliktus tyrimus daugiau sužinosite inter  -

  neto adresu: 

www.prominstat.eu.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm
http://www.catinet.dk/
http://www.prominstat.eu
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Remiantis konkrečiais faktais, įmanoma pagerinti vieną silpnesnių visuomenės informavimo 

kampanijų aspektų – vertinimą. Jei renkami ir nuolat atnaujinami pagrindiniai duomenys, 

įgyvendinant projektus galima stebėti, kaip per trumpą, vidutinės trukmės ir ilgą laikotarpį 

keičiasi tiriamos grupės nuomonė ir elgesys. Galima nustatyti bet kokius naujienų apie 

integraciją, žiniasklaidos informacijos ir visuomenės požiūrio pasikeitimų priežastinius 

ryšius. Naudojantis šia informacija, galima nuolat koreguoti kampanijos tikslus, stilių, idėjinį 

turinį ir tikslinę grupę.

Prieš Europos lygių galimybių metus (2007 m.) ir jiems pasibaigus buvo užsakyti specialūs 

Eurobarometro tyrimai diskriminacijos Europos Sąjungoje tema. Atlikus 263-ojo ir 296-ojo 

specialių Eurobarometro tyrimų lyginamąją analizę, Europos politikos kūrėjai sužinojo, kaip 

per tuos metus, per kuriuos buvo surengta 430 nacionalinių iniciatyvų ir 600 visuomenės 

informavimo renginių prieš diskriminaciją, pasikeitė visuomenės požiūriai ir nuomonės.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf

Škotijos vyriausybė savo ilgalaike kampanija „Viena Škotija. Daug kultūrų“ („One Scotland. 

Many cultures“), vykdoma nuo 2002 m., stengiasi labiau informuoti visuomenę apie rasisti-

   nių nuostatų žalą ir vertingą įvairių kultūrų žmonių įnašą į Škotijos visuomenę. Reguliariai 

įgyvendinami mokslinių tyrimų projektai, kuriais siekiama stebėti rasistines nuotaikas bei 

žmonių patiriamą rasizmą, vertinti kampanijos poveikį ir veiksmingumą tikslinei auditorijai. 

Atlikus šiuos vertinimus, galima palyginti, kaip, laikui bėgant, savaime ir dėl išorės poveikio 

didėja visuomenės informuotumas, įsimenamos kampanijos idėjos ir keičiasi požiūris. Viešai 

skelbiamuose metiniuose kampanijos vertinimuose įvertinamas biudžetas, informacija apie 

kampaniją žiniasklaidoje, jos matomumas ir poveikis visuomenės informuotumui.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250

Ispanijoje reguliariai atliekami tyrimai, siekiant nustatyti pagrindines visuomenės nuo - 

monės apie imigraciją tendencijas ir stebėti ksenofobinių bei rasistinių nuostatų kaitą. Vi- 

suomenės nuomonės apie integraciją tendencijas sužinosite iš Nacionalinio statistikos insti- 

tuto šalies mastu atliktos nacionalinės apklausos apie imigraciją, o naujausias viešas doku- 

mentas apie ksenofobiją ir rasizmą yra rasizmo ir ksenofobijos kaitos Ispanijoje 2008 m. 

tyrimas. Taip pat atliekami konkretesni nuomonių tyrimai: tiriama musulmonų kilmės 

migrantų bendruomenės padėtis Ispanijoje ir Ispanijos jaunimo nuomonė apie migraciją.

www.oberaxe.es

Mažoms grupėms ir pavieniams asmenims skiriamais projektais bendrų pažiūrų veikiau-

  siai nepavyks pakeisti. Tinkamesnis būdas vertinti poveikį trumpuoju laikotarpiu – atlikti 

išsamias projekto dalyvių apklausas ir tikslinius tyrimus, o vidutinės trukmės ir ilguoju 

laikotarpiais – stebėti darbotvarkių ir partnerystės ryšių pokyčius.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250
http://www.oberaxe.es/
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Pirmasis faktais grindžiamo visuomenės informuotumo didinimo etapas – patikimų 

pagrindinių duomenų apie migrantų ir plačiosios visuomenės požiūrius, kuriuos vėliau 

galima reguliariai vertinti, rinkimas.

Po šio etapo būtinai pradedamas atskiras analizavimo etapas: apsvarstomi vienas kitą 

papildantys, bet prieštaringi rezultatai (pavyzdžiui, migrantų ir visuomenės požiūrių 

skirtumai), rezultatai įvertinami nacionalinių diskusijų kontekste, nustatomos tikslinės 

grupės ir pasirenkamos tinkamiausios priemonės. Vien tik tyrimais ir apklausomis 

visuomenės nuomonės paaiškinti neįmanoma.

Atlikus tyrimus reikiamu valdymo lygmeniu, paaiškėja, nuo kokių veiksnių priklauso asmens 

arba grupės požiūris į migrantus ir jų integraciją.

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro, pakeisto ES Pagrindinių teisių agentūra, 

2005 m. ataskaitoje „Gyventojų daugumos požiūris į migrantus ir mažumas“ apžvelgtos 

visuomenės nuomonės apie imigraciją bei mažumas tendencijos ir aptarti veiksniai, 

padedantys jas paaiškinti.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf

Yra daug nepaaiškinamų veiksnių, dėl kurių žmonės vienaip ar kitaip mąsto apie imigraciją 

arba ją įsivaizduoja. Nepaisant to, politikos vykdytojai, naudodamiesi duomenų rinkimo 

etape gautais rezultatais, gali nustatyti svarbiausius veiksnius ir reikiamą tikslinę grupę, 

kuriai taikys savo informuotumo didinimo priemonę. Pavyzdžiui, įvairių tyrimų išvados 

parodė, kad palankiausiai ir tolerantiškiausiai imigrantus vertina:

jaunimas;•	

aukštesnės socialinės ir ekonominės padėties žmonės;•	

labiau išsilavinę žmonės;•	

įstaigų tarnautojai;•	

su imigrantais daugiau bendraujantys žmonės.•	

Įvairių valstybių gyventojų požiūris į imigrantus taip pat labai priklauso nuo įvairių sociali-

   nių, geografinių ir istorinių veiksnių. Parengiamieji tyrimai padeda ne tik surinkti duomenis 

ir ištirti esamą padėtį, bet ir labiau informuoti visuomenę ir atlikti komunikacinį vaidmenį. 

Pavyzdžiui, išanalizavus 263-iojo specialaus Eurobarometro tyrimo „Diskriminacija Europos 

Sąjungoje“ rezultatus, paaiškėjo, kad šalių, kuriose priimti griežti diskriminaciją drau- 

džiantys įstatymai, gyventojai dažniau žino savo teises, kuriomis galėtų pasinaudoti, jei 

taptų diskriminacijos aukomis, ir mano, kad diskriminacija yra labai paplitęs reiškinys.

Laiku atlikus visuomenės nuomonės tyrimus, galima atkreipti visuomenės ir žiniasklaidos 

dėmesį į svarbiausias problemas ir nustatyti, kaip vyks diskusijos apie būsimas iniciatyvas. 

*

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
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Todėl visuomenės informuotumo didinimo projektuose ir politikos kūrimo procese labai 

svarbu laiku paskelbti šiuos tyrimus. Kai visuomenė informuojama apie integraciją, paprastai 

taip pat didėja visuomenės lūkesčiai, kad bus imtasi atitinkamų politinių priemonių.

Išanalizavus tyrimų rezultatus, galima suprasti, kokie veiksniai lemia visuomenės požiūrius, 

taigi lengviau nustatyti reikiamą tikslinę grupę. Šiuos rezultatus taip pat galima panaudoti 

siekiant atkreipti žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį į informavimo kampanijos pradžią.

Viešų diskusijų poveikis

Viešų diskusijų forma ir turinys gali teigiamai arba neigiamai paveikti visuomenės nuo- 

monę apie migrantus ir jų integraciją. Kai kada politiniame gyvenime ir žiniasklaidoje  

disku  tuojama apie mažiau aktualius integracijos klausimus, o kai kada imigracija nepa- 

grįstai siejama su kitomis socialinėmis problemomis. Pavyzdžiui, visuomenės jaučiamas 

nesaugumas dažnai siejamas su imigrantais: nerimą gali kelti konkurencija dėl darbo vietų  

ir būsto, didėjantis socialinės apsaugos poreikis ir bendras nerimas dėl nacionalinio saugumo.

Nereikėtų pamiršti, kad palankesnis visuomenės požiūris į imigrantus netiesiogiai 

skatinamas politikos priemonėmis, kuriomis valdoma migracija, stiprinama išorės sienų 

kontrolė, kuriami patikimi prieglobsčio režimai, kovojama su diskriminacija ir skatinama 

veiksminga integracija. Lengviau palyginami migracijos ir integracijos reiškinių statistiniai 

duomenys taip pat yra naudingas informacijos šaltinis viešų debatų dalyviams ir politikos 

kūrėjams. Taigi visuomenės informuotumo didinimo priemonės yra svarbios, nes jas taikant 

sužinoma visuomenės nuomonė apie vykdomą politiką ir taip didinama parama įvairiems 

migracijos ir integracijos politikos patobulinimams.

Visuomenės informuotumo didinimo patikimumas ir veiksmingumas gali labai priklausyti 

nuo vyriausybės integracijos politikos ir idėjų nuoseklumo, ypač jei pati vyriausybė vykdo 

arba finansuoja kampanijas.

Vietinis lygmuo gali būti tinkamesnis partnerystės ryšiams užmegzti ir imlesnis informacijai 

tam tikriems miestams ir jų kvartalams aktualiais klausimais.

Austrijos Linco miesto informacine kampanija „Bendro gyvenimo ir darbo plėtros 

partnerystė“ pavyko paskatinti darbdavius, kuriems skirta ši kampanija (ypač MVĮ), ir 

vietinės politikos kūrėjus labiau domėtis tarptautinės darbo rinkos teikiama nauda ir plėtoti 

migrantų kilmės profsąjungų atstovų bei darbuotojų tarpkultūrinį mokymą.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Per 2008 m. sausio mėn. Graco (Austrija) vietinės valdžios rinkimus kovos su diskriminacija 

ekspertai sukūrė rinkimų stebėjimo sistemą, siekdami labiau informuoti visuomenę apie 

diskriminaciją ir paskatinti rinkimuose dalyvaujančias partijas pagerinti savo svarbiausius 

*
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rinkiminius šūkius. Naudojant šviesoforo šviesų sistemą (raudona, geltona, žalia) buvo 

įvertinta 650 tekstų. Vertinimo rezultatai vėliau buvo pristatyti keturiose spaudos konferen-

cijoje ir baigiamojoje politinėje diskusijoje. Dauguma partijų pritarė tokiam stebėjimui. Šią 

patirtį galima lengvai pritaikyti kituose miestuose ir regionuose.

http://wahlkampfbarometer-graz.at

Visuomenės veikėjų, kurie paprastai kalba apie integraciją – mokytojų, policininkų ir 

gydytojų – nuomonė gali būti svaresnė, siekiant informuoti apie problemas, su kuriomis 

susiduriama darbe.

Italijos sveikatos priežiūros sektoriuje nuolat rengiamos visuomenei skirtos kampanijos, 

kuriomis žmonės skatinami duoti kraujo. Italijos savanorių kraujo donorų asociacija (AVIS)  

jau 10 metų tikslinėmis kampanijomis skatina imigrantus duoti kraujo – taip visuome- 

nė raginama labiau vertinti imigrantų įnašą ir sudaromos sąlygos kultūrų dialogui. Pasinau  - 

dojus įgyta patirtimi, buvo įkurtas Kraujo donorystės stebėjimo centras, kuris pasirašė  

ben     dradarbiavimo protokolus su imigrantų kilmės šalių medicinos organizacijomis.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0

Glaudus bendradarbiavimas su vietinio lygmens veikėjais informavimo kampanijų metu 

labai padeda sudominti visuomenę. Kampanijos, per kurias nekreipiama dėmesio į vietinį 

lygmenį, gali būti laikomos primestomis ir pagrįstomis tik abstrakčiais politiniais šūkiais. 

Vietiniai partneriai taip pat gali informuoti kampanijos vykdytojus apie tai, kokių požiūrio 

pasikeitimų pastebėjo savo vietovėje, taigi padėti iš anksto pastebėti tokius pokyčius ir į 

juos reaguoti.

Jei politikai trūksta nuoseklumo arba reiškiamos painios ir prieštaringos politinės idėjos, 

visuomenės informuotumo didinimu taip pat galima siekti gerinti politinę darbotvarkę.

Kadangi kampanijos patikimumas ir veiksmingumas labai priklauso nuo vyriausybės 

politikos ir politinių idėjų, viena svarbiausių jos tikslinių grupių gali būti politikos kūrėjai ir 

visuomenės nuomonės formuotojai.

Slovakijos projektu „Tokie patys žmonės kaip mes“ siekiama, kad visuomenė ir profesionalūs 

migracijos politikos vykdytojai daugiau žinotų apie imigraciją ir taptų tolerantiškesni. 

Šalių, tapusių nauja migracijos paskirtimi, kurių imigrantų bendruomenės tebėra mažos, 

visuomenė turi išgirsti tikrų imigrantų gyvenimo istorijų ir sužinoti apie jų tikrą kasdienį    

įnašą į visuomenės gyvenimą. Kampanija vyko per televiziją, taip pat buvo rengiami susiti -

 kimai su mokyklomis, valdžios institucijomis ir pasienio pareigūnais.

www.ludiaakomy.sk

*
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Remdamasi naujais duomenimis apie Elzaso (Prancūzija) Aukštutinio Reino departa- 

mento naujakurius, Regioninė integracijos ir miestų politikos stebėjimo tarnyba (ORIV), 

susitiko su 160 vietinių pareigūnų ir suinteresuotųjų šalių, siekdama juos informuoti ir su 

jais aptarti rekomendacijas dėl kiekvieno miesto naujakurių priėmimo tvarkos ir sąlygų.

www.oriv-alsace.org

Austrijos integracijos fondas, daugiausia siekdamas suteikti faktinių žinių ir šiek tiek 

atvėsinti karštus politinius debatus integracijos tema, išleido antrąjį Migracijos ir 

integracijos statistikos metraščio numerį. Išleista 10 000 metraščio egzempliorių, kurie 

išsiųsti svarbiausiems Austrijos ryšių su visuomene subjektams, pavyzdžiui, žurnalistams, 

politikams ir merams.

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009

Reikiamos tikslinės grupės nustatymas ir nuomonių pagrindimas 
faktais

Tie, kurie daug tikisi iš plačiosios visuomenės informavimo ir jos nuomonės apie imi    g- 

rantus pagerinimo, turi suprasti, kad informavimo kampanijai reikės daug laiko ir pastangų. 

Ilgainiui reikės taikyti daug įvairių strategijų ir priemonių: organizuoti žiniasklaidos kam   -

panijas ir renginius, įgyvendinti projektus, keisti politiką ir kt.

Tie, kurie turi mažiau išteklių, gali pabandyti orientuotis į konkrečias grupes, ypač sprendimų 

priėmėjus ar viešosios nuomonės formuotojus. Darbdaviai, savininkai, bankai, valstybės 

pareigūnai ir įvairių paslaugų teikėjai gali nežinoti apie įvairių grupių imigrantų, pavyzdžiui, 

pabėgėlių, statusą ir teises, taigi dėl informacijos trūkumo nesuteikti jiems reikiamos pagalbos.

Nustatant reikiamą tikslinę grupę (t. y. keičiant plačiosios visuomenės, imigrantų, atrinktų 

suinteresuotųjų šalių arba gyventojų grupių nuomonę) aiškiai apibrėžiami kampanijos 

sėkmės rodikliai.

Vokietijos Berlyno žemės 2006 m. informacine kampanija „Berlynui reikia Tavęs!“ buvo 

sprendžiamos dvi problemos – per mažas jaunų imigrantų užimtumas ir konservatyvus 

viešojo sektoriaus požiūris. Todėl šios kampanijos sėkmės rodiklis buvo migrantų kilmės 

stažuotojų, dirbančių viešajame sektoriuje, santykinė dalis. Nuo 2006 iki 2008 m. jų dalis 

padidėjo nuo 8 iki 14,5 %. Vertinimo tyrimuose buvo pastebėta, kad imigrantų jaunimas, 

kuriam ši skirta kampanija, pradėjo labiau domėtis darbu, o viešų diskusijų dalyviai ir viešojo 

sektoriaus darbuotojai tapo atviresni kultūrų įvairovei.

www.berlin-braucht-dich.de

*

http://www.oriv-alsace.org
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2001 m. Oslo merija pradėjo ilgalaikę kampaniją „Oslas XL“ – tai buvo jos atsakas į įvykdytą 

rasistinę žmogžudystę. Kampanijos tikslai – labiau informuoti visuomenę ir didinti viešųjų 

paslaugų prieinamumą – daugiausia buvo orientuoti į mokyklas, vaikų dienos centrus ir 

sveikatos priežiūros klinikas. Iki 2005 m. iš įvairių šalių kilusių darbuotojų mieste padaugėjo 

beveik 30 %.

www.oslo.kommune.no

Graikijos migracijos politikos institutas savo priemones taiko moksleiviams (projektas 

„Išvirkščiai“) ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kaip antai Graikijos atlečių asociacijai.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

Iškeliamas tikslas, parenkamos reikiamos priemonės

Iš įvairių strategijų menas ir kultūra išsiskiria kaip priemonės, kurios padeda ugdyti tikslinės 

grupės gebėjimą priimti pagrįstus sprendimus ir informuoti visuomenę. Menas, suteik -

 damas balsą tiems, kurių niekas negirdi, ir rodydamas tai, kas be jo būtų nematoma, gali 

sudaryti sąlygas diskusijoms apie įvairias tapatybes ir apie tai, kaip įveikti skirtumus.

Tikroviškas imigrantų ir įvairių bendruomenių vaizdavimas

Atotrūkis tarp integracijos suvokimo ir tikrovės yra labai didelis. Imigracijos sampratą, 

pavyzdžiui, iškreipia tai, kad žiniasklaidoje ar viešuose debatuose kalbama vien apie 

konkrečias grupes, kaip antai prieglobsčio prašytojus, nelegalius migrantus, taip pat 

migrantus, kurie aiškiai skiriasi nuo vietinių gyventojų savo išvaizda, kultūra, kalba arba 

religija. Atrinktose Europos šalyse ištyrus visuomenės nuomonę apie tai, kokią šalies 

gyventojų dalį sudaro užsienyje gimę žmonės, paaiškėjo, kad ši dalis įsivaizduojama 

perdėtai didelė: 60–70 % didesnė (Danijoje, Norvegijoje, Vokietijoje ir Švedijoje) ar net 

150–200 % didesnė (Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje), negu iš tiesų yra. Jungtinės 

Karalystės tyrimai parodė, jog žmonės įsivaizduoja, kad imigrantų Jungtinėje Karalystėje 

yra vidutiniškai keturis kartus daugiau negu iš tiesų. Šiuo atveju dar svarbiau tai, jog daugiau 

kaip ketvirtadalis žmonių manė, kad daugiau kaip pusė Jungtinės Karalystės gyventojų 

yra imigrantai. Jungtinėje Karalystėje atlikti tyrimai parodė, jog žmonės mano, kad šalies 

socialinės paramos sistemos finansinė pagalba prieglobsčio prašytojams yra labai didelė ir 

kad Jungtinėje Karalystėje, palyginti su kitomis pasaulio šalimis, kur kas daugiau pabėgėlių 

(apie dešimt kartų daugiau).

Visuomenės informavimo kampanijomis galima atskleisti tikrąją migrantų patirtį ir 

gyvenimo sąlygas, visuomenės pokyčius ir imigrantų naudą jų gyvenamam miestui, 

regionui ar visai šaliai. Daugiausia dėmesio galima skirti padėčiai konkrečioje vietovėje, nes 

http://www.oslo.kommune.no
http://www.imepo.gr/imepo-mission-en.html
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visuomenė geriau įsivaizduoja abstrakčius reiškinius, tokius kaip imigracija ir integracija, 

jei savo išankstines prielaidas gali palyginti su bendruomenės, kurią geriausiai pažįsta, 

duomenimis ir faktais.

Škotijos vyriausybės „Naujų talentų iniciatyva“ iš dalies grindžiama prielaida, kad Škotija 

gali tapti patrauklesniu kraštu gyventi, dirbti ir mokytis, jei į ją galintys atvykti migrantai 

tiksliai žinotų apie tai, kokių joje yra galimybių ir kokios gyvenimo sąlygos. Kas šeši mėnesiai 

(nuo 2005 iki 2007 m.) buvo atliekamas viešas projekto vertinimas pagal atsakymus į 

neprivalomų klausimynų klausimus. Iš šių atsakymų sužinota, kokios yra pagal šią iniciatyvą 

įdarbintų Škotijoje gyvenančių migrantų galimybės ir problemos.

www.scotlandistheplace.com

2007 m. Ispanijos vyriausybė pradėjo plataus masto visuomenės informavimo kampaniją, 

kurios metu skelbti trumpi TV ir radijo pranešimai ir reklama spaudoje bei viešose erdvėse. 

Kampanijos, kurios metu atkreiptas dėmesys į įvairius socialinių imigrantų poreikius, šūkis 

buvo „Imigrantų integracija naudinga mums visiems“, o devizas – „Visi skirtingi – visi 

reikalingi“.

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm

Iniciatyvomis gali būti laužomi stereotipai apie migrantų grupes, kovojama su jų 

persekiojimu arba niekinimu, stengiamasi atkreipti dėmesį į migrantų gyvenimo istorijas, 

šeimas ir bendruomenes. Siekiant, kad visuomenė susidarytų tikrovišką nuomonę apie 

imigrantus, reikia:

nustatyti aiškius, tikslius bei įgyvendinamus tikslus ir juos paskelbti;•	

nustatyti tikslines grupes ir taikyti atitinkamus metodus;•	

tikslus ir metodus pagrįsti mokslinių tyrimų duomenimis ir požiūrio kitimo teorijomis;•	

kruopščiai apsvarstyti tinkamą iniciatyvos įgyvendinimo tvarkaraštį ir geografinę •	

aprėptį;

palaikyti gerus darbinius santykius su žiniasklaida;•	

parengti strategijas ir skirti pakankamai išteklių iniciatyvos poveikiui vertinti.•	

„Mitų griovimo“ iniciatyvomis gerinama visuomenės nuomonė, padedant jai susidaryti 

tikrovišką, faktais ir individualiais pasakojimais paremtą nuomonę apie imigraciją. Šiomis 

iniciatyvomis visuomenė skatinama būti dėmesingesnė įvairių migrantų grupių, ypač tų, 

kurios yra labiausiai pažeidžiamos ir apie kurias kuriama daugiausia stereotipų, pavyzdžiui, 

nelegalių migrantų, prieglobsčio prašytojų ir imigrančių, ypatumams ir poreikiams.

*

http://www.scotlandistheplace.com/
http://www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm
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Per Airijos kultūrų dialogo ir kovos su rasizmu savaitę, kuriai skirta lėšų pagal Nacionalinį 

kovos su rasizmu veiksmų planą, buvo platinamas leidinys „Mitų griovimas ir klaidingos 

informacijos apie darbuotojus migrantus ir jų šeimas ištaisymas“ ir organizuojami 

visuomenės informuotumo didinimo renginiai, siekiant, kad etninių mažumų grupėms 

būtų teikiamos geresnės paslaugos daugelyje gyvenimo sričių.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf

2008 m. Belgijos lygių galimybių centro surengta kampanija „Ar aš – migrantas?“ buvo 

siekiama skatinti visuomenės narius pažinti savo kilmę. Per šią kampaniją, siekiant paneigti 

visuomenės stereotipus apie migraciją ir integraciją, apie savo kilmę pasakojo įžymūs 

žmonės, kuriuos nedaugelis galėtų palaikyti „migrantais“.

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be

2002 m. Vokietijos federalinis kultūros fondas pradėjo „Migracijos projektą“, kuriuo padėjo 

atkreipti dėmesį į daugiau kaip 120 renginių ir projektų, kuriuose parodyti visuomenės 

pokyčiai dėl migracijos. Informacija neapsiribojo viena kuria nors sritimi: buvo išryškintas 

ryšys tarp socialinių mokslinių, dokumentinių bei meninių atradimų ir įvairių partnerių 

veiklos Vokietijoje ir Europoje. Įgyvendinant projektą migrantų kilmės žmonės buvo ypač 

skatinami rengti migracijos projektus.

www.projektmigration.de

Valstybiniai muziejai, ypač tie, kurių veiklos temos yra įvairovė, emigracijos ir imigracijos 

istorija, yra labai tinkamos vietinėms parodoms, renginiams, švietimo programoms, 

moksliniams tyrimams, diskusijoms ir tarptautiniams mainams rengti. Užduotis muziejaus 

darbuotojams į bendrą nacionalinę istoriją įtraukti pasakojimus apie imigraciją, kurie dažnai 

stumiami į paribį, yra sudėtinga ir kai kada prieštaringa. 2008 m. konferencijoje „Migracija 

muziejuose: pasakojimai apie Europos įvairovę“ buvo pastebėta, kad reikia ugdyti muziejų 

tiriamuosius gebėjimus, susijusius su pasaulio istorija, atrasti naujoviškų metodų kultūros 

kaitai perteikti, rinkti ir dokumentuoti subjektyvius ir labai asmeniškus imigrantų ir jų 

bendruomenių pasakojimus, liudijančius apie jų įvairovę. Muziejai, naudodami dinamišką 

archyvinę medžiagą, rengdami parodas ir taikydami daugiadalykį metodą, stiprina ryšius  

su įvairiais integracijos proceso dalyviais ir valstybėmis, iš kurių kilę imigrantai.

http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf
http://www.journeedesmigrants.be
http://www.dagvandemigrant.be
http://www.projektmigration.de/
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Paryžiaus Cité nationale de l’histoire de l’immigration pasakojama Prancūzijos, kaip tradicinės 

imigracijos šalies, kurią sukūrė ir suformavo įvairiais laikotarpiais atvykę ir įsikūrę imigrantai, 

istorija. Didžiąją kolekcijos dalį sudaro asmeniniai pasakojimai ir daiktai. Nuo 2007 m. 

birželio mėn. apie Cité nemažai kalbama žiniasklaidoje, muziejus aktyviai lankomas, palaiko 

ryšius su mokyklomis, mokslininkais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

www.histoire-immigration.fr

Jei nėra specialių migracijos temai skirtų erdvių, kaip antai migracijos muziejų, panašų 

vaidmenį gali atlikti parodos.

Dėl Liuksemburgo, 2007 m. tapusio Europos kultūros sostine, unikalaus pasienio bendradar-

biavimo su Belgija, Prancūzija ir Vokietija pagrindine metų tema tapo migracija – vienintelė 

iš penkių temų, kuria susidomėjo privatūs rėmėjai. 80 % Liuksemburgo gyventojų nuo    -

  mone, migracijos parodos buvo įdomios. Be to, suaktyvėjo dvi naujos kultūros vartotojų 

grupės – jaunimas ir ankstesni imigrantai. 43 % Liuksemburge gyvenančių Portugalijos 

piliečių 2007 m. apsilankė daugiau negu paprastai kultūros renginių.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_

final_anglais.pdf

2005 m. Berlyno Frydrichshaino-Kroitzbergo rajono Vietinės istorijos muziejus pristatė 

naują nuolatinės ekspozicijos dalį „Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre Migrationsgeschichte 

in Kreuzberg“. Ji skirta vietinei istorijai, todėl lankytojai domisi šia tema ir jai pritaria. 

Ekspozicijoje parodyta, kaip laikui bėgant susikūrė ir plėtėsi Kroitzbergo rajonas ir kaip šis 

procesas susijęs migracija.

www.kreuzbergmuseum.de

Bibliotekos taip pat yra svarbios informavimo apie kultūrų įvairovę ir įvairių vietinių 

gyventojų susitikimo vietos.

Nuo 2002 m. pagal iniciatyvą „Kultūrų įvairovė bibliotekose“ 500 Čekijos, Danijos, Vokie  -

 tijos ir Nyderlandų bibliotekų platinami knygų apie vietinių imigrantų ir etninių mažumų 

grupių istoriją, tradicijas ir padėtį rinkiniai. Interaktyviuose seminaruose buvo ugdomi 

bibliotekų vadovų tarpkultūriniai gebėjimai. Antrajame etape INTI finansuojama iniciatyva 

„Bibliotekos – vartai į visuomenę“ siekiama plėtoti įgyvendinimo strategijas, rengti daugiau 

gairių ir daugiau užsiimti populiarinimo veikla.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html

http://www.histoire-immigration.fr/
www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.kreuzbergmuseum.de
http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html
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Prieglobsčio prašytojai

Nors prieglobsčio prašytojų mažėja, o šiuo metu jų skaičius yra mažiausias per pastaruo- 

sius kelerius metus, visuomenė dažnai mano, kad prieglobsčio suteikimo procesas tapo 

nebevaldomas. Prieglobsčio prašytojai taip pat painiojami su nelegaliais imigrantais, 

atvykstančiais į šalį dirbti. Vienas iš būdų gerinti visuomenės nuomonę apie prieglobsčio 

prašytojus – finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant būtų kuriamos ir platinamos 

istorijos, padedančios suprasti prieglobsčio prašytojus kaip žmones ir atpažinti, iš kokių 

konfliktų zonų jie atvyko.

Jungtinės Karalystės Informacijos apie prieglobstį ir pabėgėlius centro vadove „Suprasti 

svetimšalį: megzti ryšius tarp bendruomenių“ nagrinėjamas 21 projektas, kuriuo bandyta 

sumažinti įtampą ir padėti vietiniams gyventojams užmegzti ryšius su prieglobsčio  

prašytojais ir pabėgėliais. Iš šių projektų matyti, kad jei procesas būtų kruopščiai 

planuojamas, vietinė bendruomenė nuolat gautų informacijos ir galėtų susitikti su 

prieglobsčio prašytojais, ji gali būti jiems pakanti ir draugiška, nors kitu atveju sutiktų juos 

priešiškai, su išankstiniu neigiamu požiūriu ir baime.

www.icar.org.uk/uts 

Įgyvendinant Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos (ECRE) projektą „Pabėgėlių istorijos“ 

buvo renkamos asmeninės istorijos, kurias papasakojo 120 žmonių, dalyvaujančių įvairiuose 

12 ES valstybių prieglobsčio suteikimo procedūros etapuose. Jų istorijų galima susirasti 

pagal kilmės regioną, juos priėmusią šalį ir gyvenimo temą. Šiomis istorijomis siekiama 

grįžti prie pagrindų, kad politinėse diskusijose vėl būtų skiriama dėmesio žmonių, kurie 

prašo prieglobsčio ir gyvena Europoje, lūkesčiams, poreikiams ir patirčiai.

www.ecre.org/refugeestories

2005–2008 m. įgyvendinant Informavimo apie pabėgėlius projektą Bristolyje, Notingeme 

ir Liverpulyje buvo surengti 192 interaktyvūs, specializuoti seminarai, kuriuose dalyvavo 

4 772 piliečiai. Daugiau kaip pusė jų sakė, kad po seminarų daug geriau suprato pabėgėlių 

ir prieglobsčio prašytojų padėtį. Nemažai grupių dalyvavo ir tolesnėje veikloje, siekdamos 

padėti pabėgėliams geriau jaustis jų bendruomenėje.

www.refugee-action.org.uk

Projektu „Geriausia pabėgėlio istorija“, kurį įgyvendinant Slovakijos UNHCR bendradarbiavo 

su Komenijaus universiteto žurnalistikos fakultetu, buvo skatinama daugiau ir išsamiau 

informuoti apie pabėgėlių problemas tuo metu, kai šioje pabėgėliams naujoje šalyje jos 

buvo beveik nežinomos. Buvo teikiami apdovanojimai už įdomiausias gyvenimo istorijas, 

didžiausią įnašą į integracijos procesą ir gyvenimo sąlygų gerinimą. Ši informacija ne tik 

http://www.icar.org.uk/uts
http://www.ecre.org/refugeestories/
http://www.refugee-action.org.uk
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tiesiogiai pasiekė plačiąją visuomenę per TV bei radijo transliacijas ir spaudą – taip pat buvo 

siekiama didinti valstybės pareigūnų informuotumą, jie skaitė istorijas ir diskutavo apie jas 

kaip vertinimo komisijos nariai.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf

Kelios tarptautinės ir pilietinės visuomenės organizacijos parengė švietimo įstaigoms  

skirtų pedagoginių priemonių, knygų, žaidimų ir brošiūrų, įskaitant vaidmenų žaidimus, 

kuriuos žaisdami mokiniai geriau supranta prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir kitų imi    -

grantų grupių patirtį.

UNHCR „Passages“ yra situacijų modeliavimo žaidimas, kuris turėtų padėti geriau suprasti 

pabėgėlių problemas. Žaidimo dalyviai keliais etapais modeliuoja pabėgėlių patirtį 

nuo pabėgimo iš savo šalies iki atvykimo į pabėgėlių stovyklą, jų patiriamus integracijos 

sunkumus ir repatriaciją.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/ 

Passages.pdf

„Enséñame, Africa“ – Kanarų salose vienus metus (2005 m.) trukusi kampanija, kuria buvo 

siekiama ugdyti visuomenės dėmesingumą. Kampanijos tikslai buvo pasiekti: seminaruose, 

kuriuose dalyvavo 1 000 mokinių, buvo aptarta migracijos iš Senegalo motyvai ir pagrin -

 dinės priežastys, kad mokiniai patys galėtų parengti visuomenės informavimo medžiagos, 

kuria galėtų naudotis kiti Ispanijos mokytojai, ir dovanoti mokymo priemonių Senegalo 

kaimo mokykloms.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359

Imigrantės

Stereotipas, kad imigrantės yra priklausomos ir išnaudojamos namų šeimininkės, ne 

tik neatitinka dabartinių imigracijos srautų feminizacijos tendencijų, bet ir gali kliudyti 

imigrantėms dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime.

Galima rinkti ir platinti informaciją apie skirtingą imigrančių padėtį bei statusą, taip pat 

apie lyčių santykių pokyčius migrantų bendruomenėse. Pirmiausia reikia teikti išsamesnių 

statistinių duomenų, susijusių su lytimi. Tolesnė užduotis – pasiekti, kad migrantės būtų 

matomos ir girdimos – ir tos, kurios yra savarankiškos, ir tos, kurios yra išnaudojamos.

http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf
www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359
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Per Europos lobisčių asociacijos 2001 m. surengtą kampaniją, skirtą prieglobsčio  

prašytojoms, buvo sukurta 20 000 atvirukų ir speciali  interneto svetainė, siekiant padėti  

visuomenei geriau suprasti prieglobsčio prašančių moterų padėtį – ypač tų, kurios patyrė 

ypač  žiaurų smurtą dėl to, kad yra moterys, pavyzdžiui, lytinę prievartą ir išnaudojimą. 

Nuo tada asociacija padėjo sukurti Europos migrančių tinklą. Vienas ilgalaikių tinklo tikslų 

yra viešai skelbti apie moterų integracijos problemas ir atkreipti į jas nacionalinės bei ES 

politikos kūrėjų dėmesį.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html

Visuomenės informuotumo didinimas, skatinant priimančiąją 
visuomenę aktyviau dalyvauti

Politikos vykdytojai turėtų žinoti, kad tikroviško vaizdavimo metodas, kaip pagrindinis 

visuomenės informuotumo didinimo mechanizmas, yra ribotas. Net jei žmonėms sutei- 

kiama teisingos informacijos, kuria paneigiama klaidinga informacija, jų požiūris ne visada 

pasikeičia. Pateikiant faktų, įmanoma pakeisti pažiūras žmonių, kurie yra gana abejingi 

imigracijai. Tačiau taip paprastai nepavyksta pagerinti priešiškiausiai nusiteikusių gyven- 

tojų nuomonės (jų priešiškumas gali net dar labiau padidėti). Pavyzdžiui, įgyvendinant 

„Vienos Škotijos iniciatyvą“ buvo nustatyta, kad praėjus šešeriems veiklos metams visuo- 

menė įgijo daugiau žinių, bet rasistiškai nusiteikusių žmonių procentas nesumažėjo.

Vis dėlto informuoti piliečiai gali pasyviai dalyvauti integracijos procese, jei nežino apie 

galimybes dalyvauti integracijos programose ir kultūrų dialoge daugelyje savo gyvenimo 

sričių: darbe, kaimynystėje, asociacijų ar religinių grupių veikloje ir kt.

Visuomenės informavimo kampanijomis galima skatinti ją dalyvauti veiksmuose, kurie 

padėtų užmegzti prasmingus imigrantų ir vietinių bendruomenių ryšius. Organizuojant 

specialius renginius ir festivalius, galima atskleisti migrantų įnašą į juos priėmusios 

šalies gyvenimą ir kultūrą, be to, juose organizacijos gali siūlyti mokytis arba dalyvauti 

savanoriškoje veikloje. Tokie renginiai gali padėti visuomenei pradėti palankiau vertinti 

imigrantus ir ugdyti savo tarpkultūrinius gebėjimus.

Per 2009 m. vykusį 26-ąjį kasmetinį Liuksemburgo migracijos, kultūrų ir pilietiškumo  

festivalį savo stendus pristatė beveik 250 organizacijų, dirbančių integracijos srityje.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html
http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html
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Kipro „Vaivorykštės festivalis“ – tai daugiakultūris festivalis, kurio tikslas yra atkreipti 

Kipro visuomenės dėmesį į žmonijos kultūrų ir civilizacijų gausą, skatinti įvairovę 

ir pagarbą migrantų, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir visų į Kiprą atvykusių 

žmonių teisėms.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html

Siekiant, kad kultūros renginiai būtų labiau matomi plačiajai visuomenei, galima į juos 

pakviesti imigrantų menininkų ir atlikėjų. Jie gali pasirinkti atstovauti savo kilmės šalių 

tradicinėms kultūroms arba pristatyti naujas, gyvenamojoje šalyje susiformavusias tarp  -

kultūrines raiškos formas.

Ispanijos fondo „Directa“ rengiamas daugiametis projektas „Entre 2 Orillas“ laikomas kultūrų 

mainų erdve; jį įgyvendinant visuomenė supažindinama su migrantų kilmės menininkų 

muzikos, teatro, tapybos, kino, šokio, skulptūros, fotografijos bei kitų sričių kūryba ir taip 

padedama didinti migrantų menininkų įnašo matomumą.

www.entredosorillas.org

Helsinkio daugiakultūrio meno asociacija „Kassandra“ rengia menų seminarus ir teatro 

projektus, siekdama informuoti visuomenę ir suteikti vietiniams bei imigrantams akto                      -

 riams progų bendradarbiauti ir kurti tinklus, taip pat atkreipti žiniasklaidos dėmesį į 

imi     grantų talentą.

www.kassand.net/english

„Zakk—Zentrum für action, kommunikation und kultur“ tapo Diuseldorfo integracijai 

skirtų renginių centru. Jame rengiamų tarpkultūrinių renginių labai padaugėjo, padidėjo jų 

auditorija, jais susidomėjo iš užsienio kilę Vokietijos gyventojai.

www.zakk.de

Daugiau dėmesio imigrantams ir kultūrų įvairovei galima skirti per valstybines šventes ir 

sporto renginius. Jungtinės Tautos, siekdamos remti ir koordinuoti nacionalinius forumus 

ir priemones, paskelbė tarptautines dienas, pavyzdžiui, Pasaulio pabėgėlių dieną ir 

Tarptautinę migrantų dieną.

Per valstybines šventes ir kultūros renginius plačioji visuomenė labiau pastebi imigrantų 

įnašą ir įvairovės privalumus, o integracijos organizacijos gali rasti savanorių.
*

http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html
http://www.entredosorillas.org
http://www.kassand.net/english/
http://www.zakk.de
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Per Europos kultūrų dialogo metus (2008 m.) buvo surengta daug tokių renginių visoje 

Europoje ir jos valstybėse narėse.

www.interculturaldialogue2008.eu

Europos Tarybos kultūrų dialogo interneto portale taip pat yra nuorodų į kelias duomenų 

bazes, kuriose aprašyta panaši praktika.

 www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp

„Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ – penkerius metus trukusi ir 2007 m. užbaigta Europos 

informacinė kampanija. Jos metu plačioji visuomenė buvo informuojama apie teisės aktus, 

kuriais kovojama su diskriminacija, ir apie įvairovės privalumus. Konkrečių šalių tikslinėms 

grupėms buvo skirta nacionalinių ir regioninių priemonių, kurios buvo toliau plėtojamos, 

glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis vyriausybėmis, socialiniais partneriais ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis.

www.stop-discrimination.info

Per antrąją kasmet rengiamą Belgijos Flandrijos bendruomenės integracijos dieną 

(2008 m.) buvo pagerbti integracijos programą baigę imigrantai. Šio specialaus renginio  

ir plataus masto nacionalinės bei regioninės žiniasklaidos kampanijos tikslas – parodyti,  

kad visuomenė vertina naujųjų piliečių pasiryžimą ir pastangas.

 www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm

Pagal INTI projektą „Integracija sporte“ parengtas gerosios patirties vadovas buvo plati  -

 namas tūkstančiuose Austrijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Vokietijos ir Slovėnijos 

sporto klubų, jaunimo grupių ir mokyklų.

www.united-by-sports.net/en

Kolektyviniai veiksmai: didesnių teisių suteikimo visuomenei 
principas

Veiksmingiausios visuomenės informuotumo didinimo priemonės yra tos, kurias taikant 

asmenims ir organizacijoms suteikiama progų palaikyti prasmingus ir tvarius tarpusavio  

ryšius. Tokia veikla labiausiai susijusi su didesnių teisių suteikimu. Jungtinės Karalystės Integ                 - 

racijos ir sanglaudos komisijai parengtoje ataskaitoje „Nuomonių ir požiūrių keitimas ir mitų  

griovimas“ buvo padaryta išvada, kad trumpalaikio arba paviršutiniško ryšio be tikros atsa  -

komybės nepakanka pagarbai skatinti ir kad tai gali dar labiau sustiprinti neigiamą požiūrį.

http://www.interculturaldialogue2008.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp
http://www.stop-discrimination.info/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm
http://www.united-by-sports.net/en/
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Kolektyviniais veiksmais galima pagerinti visuomenės požiūrį ir integracijos procesą, jei:

stiprinamas kiekvieno žmogaus tapatybės suvokimas;•	

įvardijamos konkrečios neigiamos išankstinės nuostatos bei poelgiai ir jiems •	

priešinamasi;

padedama įsigilinti į kitų žmonių patirtį ir skatinama juos atjausti;•	

padedama suprasti skirtumus;•	

kuriama bendro gyvenimo pagrindai, bendros vertybės ir interesai;•	

nepaisant skirtumų, žmonės skatinami užmegzti bendradarbiavimo ryšius, kurie taptų •	

ilgalaikiais abipusiais įsipareigojimais.

Tokiems ryšiams skirtos erdvės gali būti virtualios, kaip antai vieši interneto forumai, arba 

realios, tokios kaip pilietinės iniciatyvos. Manoma, kad projektai, kuriais siekiama bendrų 

praktinių tikslų, yra veiksmingesnė priemonė įveikti stereotipus ir skatinti konstruktyviau 

vertinti integracijos procesą.

Kai informuojant visuomenę vadovaujamasi didesnių teisių suteikimo jai principu, 

informacijos teikimas tiesiogiai susiejamas su erdvėmis, kuriose pavieniai imigrantai gali 

palaikyti prasmingus ir tvarius ryšius su visuomenės nariais.

Pagal Turino 2000–2002 m. projektą „Turistas savo namuose“ buvo surengtos ekskursijos, 

per kurias 600 vietinių gyventojų galėjo pažinti miesto parduotuvių ir restoranų įvairovę.  

Per vietinį laikraštį buvo išplatinta 200 000 žemėlapių, kuriuose pažymėtos lankytinos  

įvairių kvartalų daugiakultūrės vietos. Tai sudarė sąlygas plėstis vienam kvartalui, kurio 

didžiąją dalį sudarė imigrantai, nes projekte aktyviai dalyvavo imigrantų kilmės vietiniai 

verslininkai, kuriems pavyko išplėsti savo klientų ratą.

Lesterio (Jungtinė Karalystė) „muzikos instrumentų biblioteka“ yra unikali bendruomenės 

iniciatyva, padėjusi sukurti naują įvairių kultūrų muzikantų tinklą. Per BBC visuomenės 

prašoma padovanoti naudotų muzikos instrumentų, kuriuos vietinė biblioteka paskolina 

regione prašantiems prieglobsčio ir pabėgėliams muzikantams. Dalyvaudami projekte, jie 

gali rengti pasirodymus ir gauna lėšų patekti į vietinės muzikos sceną.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf

*

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20CASE%20STUDY_INFO.pdf
www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20CASE%20STUDY_INFO.pdf
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3.2 Gebėjimų ugdymas ir priemonių pasirinkimas

Asmeninėmis ir organizacinėmis priemonėmis migrantams ir jų asociacijoms suteikiama 

didesnių teisių, siekiama ugdyti jų gebėjimus bendradarbiauti su plačiosios visuomenės 

organizacijomis, dalyvauti visuomenės veikloje bei viešajame gyvenime.

Nauji imigrantai turi įvairių gebėjimų; daugelis jų tikisi integracijos procese įgyti daugiau 

įgūdžių ir taip padidinti savo kapitalą, žinias ir išteklius. Ilgesnį laiką šalyje gyvenantys 

migrantai taip pat dažnai nori pagerinti savo padėtį – įveikti asmenines ar institucines 

kliūtis, trukdančias naudotis ištekliais ir teisėmis, dalyvauti visuomenės gyvenime arba 

gyventi savarankiškai ir oriai, priimdami nepriklausomus sprendimus.

Aktyvus ir lygiateisis dalyvavimas – nuo sprendimų priėmimo iki 
įgyvendinimo

Jei pavieniams migrantams arba migrantų asociacijų atstovams leidžiama patiems spręsti, 

kaip jie norėtų pakeisti savo padėtį arba dalyvauti visuomenės gyvenime, taip galima įveikti 

tariamą migrantų nesavarankiškumą ir globėjišką požiūrį į juos.

Projektuose, kuriais siekiama migrantams suteikti didesnių teisių, jie vertinami kaip rimti 

politinių diskusijų dalyviai. Daugeliu didesnių teisių suteikimo priemonių aiškiai siekiama 

padėti migrantams reikšti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti formuojant politiką. 

Pagrindinės didesnių teisių suteikimo migrantams priemonės yra informavimas, tinklų 

kūrimas ir forumai. Tikslinės grupės nariai supažindinami su pagrindiniais klausimais ir 

sprendimų priėmimo procesais, o sprendimų priėmėjai paskatinami mokytis iš migrantų 

patirties ir į ją atsižvelgti. Taip didesnių teisių suteikimo priemonėmis gali būti tenkinami 

galutinių naudos gavėjų poreikiai bei siekiai ir tiesiogiai gerinama jų padėtis. Norint 

užtikrinti, kad savanoriška veikla būtų veiksmingas socialinės integracijos mechanizmas, 

reikia išspręsti teisinius klausimus dėl sutarčių, savanoriško bei mokamo darbo skirtumo ir 

savanoriško tokios veiklos pobūdžio.

Norint, kad bet kokia didesnių teisių suteikimo priemonė būtų sėkminga, migrantai turi 

vadovautis principu – dalyvauti visoje veikloje, kuri jiems skirta. Šiuo tikslu galutiniai naudos 

gavėjai turi būti pagrindiniai planavimo, įgyvendinimo ir stebėjimo etapų dalyviai.

Imigrantų atliekamas poreikių vertinimas ir analizė

Norint suteikti imigrantams didesnių teisių, pirmiausia atliekamas tyrimas ir įvertinami 

poreikiai; šiame etape sužinoma, ar imigrantai dėl savo padėties patiria problemų ir kokios 

tos problemos. Šie tyrimai padeda informuoti projektuose dalyvaujančius asmenis arba 

organizacijas apie svarbiausias problemines sritis ir paskatina svarstyti, kokius veiksmus 

reikėtų įgyvendinti atsižvelgiant į atliktus vertinimus.

*



Integracijos vadovas 69

$

Z
 

Z 

Z

Z

Z

Pagal Nyderlandų EQUAL projektą „Vrijbaan“ buvo parengtas diagnostikos priemonių 

rinkinys „Asmeninės integracijos valdymas“. Vertindami patys save, žmonės gali suprasti, 

kiek jie patys lemia savo padėtį gyvenamojoje aplinkoje.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf

Airijos migrantų teisių centro nuomone, jo bendruomeninis darbas yra veiksmingiausias 

tada, kai dalyviai sugeba žvelgti plačiau ir, nepaisydami pavienių atvejų, sistemingai tirti 

nelygybę, jėgų pasiskirstymą ir pagrindines priežastis. Taip galima gauti visai visuomenei 

naudingų bendrų rezultatų, kuriais skatinamas konkrečių grupių (pavyzdžiui, namų 

darbininkų, grybų rinkėjų ir migrančių) solidarumas.

www.mrci.ie/activities/index.htm

Pagal Jungtinės Karalystės Migrantų ir pabėgėlių bendruomenių forumo projektą 

„Didesnių teisių suteikimas bendruomenei“ vertinami migrantų organizacijų poreikiai.  

Po to organizacijos priderina teikiamas paslaugas poreikiams, taip siekdamos pagerinti 

paslaugų ir paramos savo nariams teikimą.

www.mrcf.org.uk/#cep 

Pagal Vokietijos Manheimo miesto Vakarų Nekarštato rajono „Didesnių teisių suteikimo 

jaunimui partnerystės programą“ (YEPP) panašus principas taikomas informuojant apie 

vietines struktūrines integracijos kliūtis ir pritaikant paramą pavienių socialiai remtinų 

jaunuolių poreikiams.

www.yepp-community.org/yepp/cms

47 juodaodžių ir etninių mažumų grupės dalyvavo mokymo kursuose ir vėliau įgyvendino 

Jungtinės Karalystės Sveikatos departamento 2003 m. „Juodaodžių ir etninių mažumų 

piktnaudžiavimo narkotikais poreikių vertinimo projektą“. Jų atlikti tyrimai parodė, kad 

visos įvairių kartų bendruomenės mažai informuojamos apie narkotikų vartojimą (ypač tarp 

kartų), tada dalyvių grupės pateikė savo konkrečių pasiūlymų, kaip pagerinti integraciją 

ir paslaugų kokybę. Projekte dalyvaujančios grupės aktyviau įsitraukė į vietinės politikos 

kūrimo procesą, atsižvelgus į jų rekomendacijas pagerintos konkrečios paslaugos.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf

Poreikių vertinimai, kaip naujoviškas dalyvaujamasis tyrimo metodas, yra vienas iš būdų 

įgyvendinant projektus tyrėjus susieti su politikos vykdytojais ir pačiais imigrantais.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf
http://www.mrci.ie/activities/index.htm
http://www.mrcf.org.uk/#cep
http://www.yepp-community.org/yepp/cms/
http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf
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Priemonės, kuria siekiama suteikti didesnių teisių, tiesioginių naudos gavėjų atlikti poveikių 

vertinimas ir analizė padeda vertinti jų asmeninę, bendruomeninę arba organizacinę padėtį.

Pagal mokslinių tyrimų projektą „POLITIS“ 76 ES pilietybės neturintys diplomuoti studentai 

apklausė 176 visuomeniškai aktyvius imigrantų veikėjus. Sužinota, kad vienas svarbiausių da    -

lyvavimą visuomenės gyvenime lemiančių veiksnių yra paprasčiausias organizacijos prašy         mas 

tai daryti – tai paskatino pradėti tolesnį projektą „WinAct: imigrantų skatinimas tapti akty   -

 viais nariais“. Suaugusiųjų švietimo darbuotojai, kurių daugelis buvo imigrantų kilmės, buvo 

mokomi organizuoti vietinius seminarus politinėms partijoms ir profesinėms sąjungoms apie 

tai, kaip įgyvendinti sėkmingas imigrantų sudominimo ir įtraukimo į organizaciją strategijas.

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

2003 ir 2005 m. Suomijos socialinių reikalų ir sveikatos ministerija finansavo du Tamperės 
universiteto migrantų bendruomenių tyrimų projektų ciklus. Migrantų socialinio darbo tyrėjai 

apibrėžė savo tyrimo koncepciją ir tikslą. Jie pasirinko ataskaitose svarstyti tokius klausimus 

kaip vartotojų nuomonė apie psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, bendruomenės 

nuomonė apie pirmosios pagalbos paslaugas ir antrosios kartos imigrantų karjeros siekiai.

www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf

Reikiamos tikslinės grupės nustatymas ir jos padėties gerinimas

Per pokalbius su migrantais ir jų organizacijomis tiriant ir vertinant poreikius galima sužinoti, 

kad migrantai turi labai skirtingų poreikių, kuriuos lemia įvairiausi veiksniai: amžius, lytis, 

išsilavinimas, teisinis statusas, padėtis darbo rinkoje, įgūdžiai ir kvalifikacijos, motyvacija ir 

kt. Pavyzdžiui, pabėgėlių priėmimo konsultacinės sistemos teikia galimybių prieglobsčio 

prašytojams ir pabėgėliams pareikšti savo nuomonę apie įvairius priėmimo bei integracijos 

aspektus ir patiems dalyvauti jiems skirtos infrastruktūros darbe. Norint, kad didesnių teisių 

suteikimo priemonės būtų sėkmingos, dažnai reikia labai tiksliai nustatyti tikslinę grupę.

Brandenburgo (Vokietija) iniciatyva „Kommit: didesnių teisių suteikimas migrantų organi-

zacijoms“ buvo siekiama ugdyti dalyvaujančių migrantų organizacijų norimus įgūdžius ir 

gebėjimus. 30 migrantų organizacijų vadovų dalyvavo 80 valandų trukusiuose tiesiogi - 

niuose mokymo kursuose įvairiomis temomis, o 1 000 dalyvių dalyvavo bendruomenės 

semi       naruose ir kuriant tinklus. Projekto sėkmė buvo vertinama pagal dalyvių pasitenkinimą 

pasirinktomis temomis, metodais ir kokybe. Projekto vadove buvo paskelbti labai geri būsimų 

migrantų organizacijų suaugusiųjų švietimo programų vertinimo rezultatai ir kokybės standartai.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de

*

http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de
http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf
http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de
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Strategija, kuria siekiama suteikti didesnių teisių konkrečioms tikslinėms grupėms gali būti 

tinkama sunkiai pasiekiamoms grupėms, pavyzdžiui, imigrantėms. Įgyvendinant projektus 

reikėtų atsižvelgti į tai, kad dalyviai gali prie jų prisidėti įvairiais, kai kada mažiau aktyviais 

būdais. Valdžios institucijos ir kiti rėmėjai gali padengti projektų išlaidas arba sumažinti 

dalyvavimo juose kliūtis.

„Lanksčios“, konkretiems paramos gavėjų poreikiams pritaikytos priemonės atitinka dalyvių 

lūkesčius ir padeda pasiekti didesnių teisių suteikimo galutinį tikslą – pagerinti jų padėtį.

Roterdamo moterų centrui „Delfshaven“ vadovauja tik imigrantės. Centre stengiamasi 

sukurti aplinką, kurioje gerai jaustųsi įvairaus amžiaus ir įvairių tautybių moterys (taip pat 

ir olandės). Šis centras savo neoficialia veikla padėjo daugybei moterų įveikti atskirtį; jame 

šimtai žmonių dalyvauja kalbų ir kūrybos kursuose, rengiamus atsižvelgiant į jų galimybes 

patekti į darbo rinką.

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html

Kai tik pacientų ir klientų interesų grupei „Clientenbelang Utrecht“ kyla klausimų apie 

politiką imigrančių motinų atžvilgiu, ji šį klausimą tiesiogiai užduoda imigrančių motinų, 

auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, tinklui „Immigrant Wmo Watchers“. Šios moterys 

reikiamą informaciją gauna savo plačiame socialinių ryšių tinkle ir teikia neoficialių 

rekomendacijų, kaip kurti geresnę politiką.

www.senia.nl

Pagal programą „E.L.S.A.“, siekiant pagerinti Italijos Forli-Čezenos provincijos rajonų vietinę 

socialinę politiką, buvo atliekami dalyvaujamieji veiklos tyrimai. Įgyvendinant šį projektą, 

slaugytojomis dirbančios imigrantės buvo informuojamos, mokomos ir konsultuojamos. 

Projektas padėjo užmegzti ryšius su vietine valdžia ir profesine sąjunga. Pagal jį taip pat 

buvo rengiamos paramos slaugomiems žmonėms ir jų šeimoms iniciatyvos, kuriomis siekta 

padėti jų slaugytojoms dalyvauti visuomenėje ir įteisinti jų padėtį.

www.palliative.lv/45/70

Tikslo iškėlimas ir reikiamų didesnių teisių suteikimo priemonių 
suradimas

Siekiant įvairiomis priemonėmis suteikti didesnių teisių migrantams ir jų organizacijoms, 

taikomas dinamiškas požiūris į lygias galimybes, atsižvelgiant į norimus rezultatus. 

Organizatoriai turi nustatyti, kokiomis priemonėmis būtų pasiekti aiškiai įvardyti tikslinės 

*

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
http://www.senia.nl
http://www.palliative.lv/45/70/
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grupės tikslai, leisdami savo nuožiūra pasirinkti veiksmingų priemonių formą. Taip didesnių 

teisių suteikimo priemonėmis ugdomas migranto arba organizacijos gebėjimas keistis ir 

suteikiama galimybė naudotis šiuo gebėjimu. Dirbant, priimant sprendimus arba pradedant 

naujas tikslines programas tokia galimybė gali būti organizacijose ar valdžios institucijose.

Pagrindinės koncepcijos, kuriomis remiamasi taikant visas šias priemones, yra imigrantų ir 

plačiosios visuomenės organizacijų galimybės palaikyti ryšius ir priimti sprendimus. Vienas 

iš pavyzdžių – meno ir kultūros sričių darbo praktikos programos.

Didesnių teisių suteikimo priemonę nuo daugelio kitų švietimo programų, skirtų imigrantų 

integracijai, skiria tai, kad pagal ją švietimas derinamas su konkrečiais veiksmais – taip 

tikslinės grupės turi unikalią progą veikloje panaudoti įgytas žinias.

Pagrindinė Britų tarybos projekto „Dalyvavimas ir įvairovė švietime“ idėja – leisti įvairių 

etninių grupių ir kultūrų mokyklų mokiniams vadovauti rengiant darbotvarkes, sudarant 

susitarimus ir kuriant integruotų mokyklų mokinių chartiją. Mokinių lyderių grupės 

vadovauja įgyvendinimo projektams, pagal kuriuos suteikiama didesnių teisių platesnėms 

mokinių grupėms, tėvams ir bendruomenei plačiąja prasme.

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm

Kultūros srities darbo praktikos programa „Prisijunk!“ siekiama, kad Nyderlandų kultūros 

organizacijos geriau atstovautų jauniems etninių mažumų kilmės menininkams ir stu   -

dentams. Pagal šią kultūrų dialogo vietinę priemonę priimančiosios šalies organizacijos 

užmezga tiesioginius ryšius su įvairių bendruomenių menininkais, o patys menininkai įgyja 

tiesioginės patirties, padedančios jiems tobulėti. Jos pagrindas yra bandomieji projektai, 

kaip antai Roterdamo teatro „Zuidplein“ kultūrų dialogo komitetas, nuo 1998 m. darantis 

didelę įtaką teatro žiūrovų įvairovei.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in

Tinkamiausia priemonė imigrantų ir jų organizacijų mainams ir veiksmams yra visuomenės 

informavimo kampanija.

EQUAL Graikijoje finansuojamas radijo projektas „Commedia.Net“ žiniasklaida besido-

mintiems migrantams, pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams suteikė galimybę patiems 

rinktis programas, geriau suprasti savo bei kitas bendruomenes ir per radiją perteikti įgytas 

žinias. Dalyvaudami profesiniame mokyme ir atlikdami darbo praktiką, jie tapo įtakingais 

visuomenės informuotojais ir pakeitė informacijos apie migraciją teikimo visuomenei 

pobūdį.

www.commedia.net.gr/default.en.asp

*

http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm
http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in/
http://www.commedia.net.gr/default.en.asp


Integracijos vadovas 73

$

Z

Z

Pagal 2003–2008 m. projektą „MiMi – migrantai migrantams“ 35 Vokietijos miestuose 

600 imigrantų buvo mokomi atlikti kultūrinių tarpininkų vaidmenį. Jie surengė 900 renginių 

32 kalbomis, kuriuose apie 10 000 migrantų kilmės žmonių aiškino Vokietijos sveikatos 

priežiūros sistemą ir susijusias temas; dar 100 000 žmonių gavo lankstinukus ir sveikatos 

vadovą.

www.aids-migration.de

Pagal projektą „SEIS – Suomijos ateitis be diskriminacijos“ (STOP) rengti kursai imigrantams 

bei etninių mažumų atstovams, o mokykloms bei nacionalinėms valdžios institucijoms – 

visuomenės informavimo seminarai. Imigrantai buvo pagrindiniai bandomojo valdymo 

komiteto, planavimo etapo, projekto įgyvendinimo ir vertinimo dalyviai. Gauti teigiami 

atsiliepimai ir viešumas padėjo mokyti būsimus mokytojus ir policijos pareigūnus kovoti 

su diskriminacija.

www.stop-discrimination.info/134.0.html

Migrantų ir jų asociacijų dalyvavimas plačiosios visuomenės 
organizacijose naudingas visiems

Kartais didesnių teisių suteikimo priemonės pradedamos taikyti vietiniu lygmeniu pačių 

migrantų, o vėliau lėšomis paremiamos plačiosios visuomenės organizacijų – valstybės 

institucijų, socialinių partnerių, privačiojo sektoriaus ar pilietinės visuomenės atstovų. 

Kartais plačiosios visuomenės organizacijos pradeda taikyti šias priemones, o vėliau 

bendradarbiauja su migrantais (vadovaudamosi principu: nieko nedarykite už mus – viską 

darykite kartu su mumis). Jos gali siekti suteikti daugiau teisių pavieniams migrantams, 

teikdamos paslaugas, dalyvavimo skatinimo programomis plėsdamos savo narių ratą arba 

leisdamos migrantams dalyvauti visuomenės gyvenime.

Nereikėtų pamiršti, kad didesnių teisių suteikimo priemonės naudingos ir migrantams, ir 

plačiosios visuomenės organizacijoms, nes jas taikant imigrantai ne tik prisitaiko prie juos 

priėmusios visuomenės, bet ir dalyvauja jos gyvenime. Plačiosios visuomenės organizacijos 

tikisi, kad šie partnerystės ryšiai padės išspręsti konkrečią integracijos problemą arba geriau 

valdyti integraciją. Dėl šios galimos naudos jos turi išties pagrįstų interesų suteikti daugiau 

teisių migrantams ir imtis veiksmų pačioms gauti iš to naudos. Galima parengti kokybės 

standartus, skirtus vertinti, ar visuomenės organizacijos savo procedūromis suteikia 

migrantams didesnių teisių ir ar šios procedūros pastebimai pakeitė pačios organizacijos 

politiką ir paskirtį.

http://www.aids-migration.de
http://www.stop-discrimination.info/134.0.html
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Taikydamos didesnių teisių suteikimo migrantams priemones, plačiosios visuomenės 

organizacijos pačios įgyja daugiau teisių. Ugdydamos savo gebėjimus, didindamos išteklius 

ir gerindamos tarpkultūrinius gebėjimus, jos priima geresnius sprendimus ir teikia 

aukštesnės kokybės paslaugas platesniam gavėjų ratui.

Europos kultūros fondo rengiamo „Svetimšalių festivalio“ tikslas – gauti abipusės naudos, 

remiantis prielaida, kad ugdant įvairios kilmės jaunimo gebėjimus naudotis naujosiomis 

interneto žiniasklaidos priemonėmis vėliau sustiprėtų jų auditorijos (Europos nevyriau   - 

sybinių organizacijų, kultūros įstaigų, žiniasklaidos ir vyriausybių) gebėjimai bendradar - 

biauti su jaunimu įgyvendinant kultūrų dialogo projektus.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival

INVOLVE – INTI finansuotas dalyvaujamasis tyrimų projektas, pagal kurį buvo siekiama 

nustatyti, kaip galima paskatinti savanorius dirbti dvipusės integracijos procese. Buvo 

parengta šešiolika konkrečių rekomendacijų įvairių valdymo lygmenų politikos kūrėjams  

ir plačiosios visuomenės bei migrantų organizacijų politikos vykdytojams.

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf

Jungtinės Karalystės Bendruomenių ir vietinės valdžios departamento 2005 m. leidiniu 

„Etninių grupių stebėjimo gairės: dalyvavimas“ siekiama skatinti juodaodžių ir etninių 

mažumų bendruomenes dalyvauti „Kaimynystės atnaujinimo“ iniciatyvos veikloje, skati  -

  nant vietinio lygmens partnerystę su bendruomenės asociacijomis.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771

Ispanijos Kastilijos ir La Mančos regiono plėtros partnerystėje „Pangea“ dalyvauja 

migrantų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos ir vietinės bei regioninės valdžios 

institucijos. Kultūrų ryšininkai, arba tarpininkai, palaiko ryšius su daugiau kaip puse šioje 

kaimo vietovėje gyvenančių imigrantų, padeda jiems gauti visapusiškų ir specializuotų 

mokymo bei konsultavimo paslaugų ir dalyvauti nuolatinės paramos darbuotojams 

programose. Kartu su visuomenės informuotumo didinimo priemonėmis naudojamas 

„Kultūrų barometras“ – tyrimas, kokia yra imigrantų socialinė, ekonominė ir kultūrinė nauda 

konkrečiai savivaldybei.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm

*

http://www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival/
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm


Integracijos vadovas 75

Išvados

1. Per visuomenės informavimo kampanijas ir tam skirtuose renginiuose visi piliečiai gali 

sužinoti konkrečių faktų apie migraciją bei integraciją ir suprasti, kaip jie patys gali 

dalyvauti integracijos procese. Be to, šiose kampanijose ir renginiuose dalyvaujantys 

migrantai ir šalies piliečiai turi progų nuolat bendrauti, taigi ir vieni, ir kiti ugdo 

gebėjimus bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis. 

2. Siekiant visuomenės informuotumo didinimo veiklą pagrįsti faktais, pradžioje 

atliekamas duomenų rinkimo etapas: iš tyrimų ir apklausų gaunama patikimų 

pagrindinių duomenų apie migrantų ir plačiosios visuomenės požiūrius, kuriuos vėliau 

galima reguliariai vertinti.

3. Išanalizavus tyrimų rezultatus, galima suprasti, kokie veiksniai lemia visuomenės 

požiūrius, taigi lengviau nustatyti reikiamą tikslinę grupę. Šiuos rezultatus taip pat 

galima panaudoti siekiant atkreipti žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį į informavimo 

kampanijos pradžią.

4. Kadangi kampanijos patikimumas ir veiksmingumas labai priklauso nuo vyriausybės 

politikos ir idėjų, viena svarbiausių jos tikslinių grupių gali būti politikai ir visuomenės 

nuomonės formuotojai.

5. Nustatant reikiamą tikslinę grupę (t. y. ar bus keičiama plačiosios visuomenės, 

imigrantų, atrinktų suinteresuotųjų šalių arba gyventojų grupių nuomonė) aiškiai 

apibrėžiami kampanijos sėkmės rodikliai.

6. Mitų griovimo iniciatyvomis gerinama visuomenės nuomonė, padedant jai susidaryti 

tikrovišką, faktais ir individualiais pasakojimais paremtą nuomonę apie imigraciją. 

Šiomis iniciatyvomis visuomenė skatinama būti dėmesingesnė tam tikrų migrantų 

grupių, ypač tų, kurios yra labiausiai pažeidžiamos ir apie kurias kuriama daugiausia 

stereotipų, pavyzdžiui, nelegalių migrantų, prieglobsčio prašytojų ir imigrančių, 

konkretiems ypatumams ir poreikiams. 

7. Per valstybines šventes ir kultūros renginius plačioji visuomenė labiau pastebi 

imigrantų įnašą ir kultūrų įvairovės privalumus, o integracijos organizacijos gali rasti 

savanorių.

8. Kai informuojant visuomenę vadovaujamasi didesnių teisių suteikimo jai principu, 

informacijos teikimas tiesiogiai siejamas su vietomis, kuriose pavieniai imigrantai gali 

palaikyti prasmingus ir tvarius ryšius su visuomenės nariais.

9. Norint, kad bet kokia didesnių teisių suteikimo priemonė būtų sėkminga, migrantai 

turi vadovautis principu – dalyvauti visoje veikloje, kuri jiems skirta. Šiuo tikslu 

galutiniai naudos gavėjai turi būti pagrindiniai planavimo, įgyvendinimo ir stebėjimo 

etapų dalyviai.
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10. Priemonės, kuria siekiama suteikti didesnių teisių, tiesioginių naudos gavėjų atlikti 

poveikių vertinimas ir analizė padeda vertinti jų asmeninę, bendruomeninę arba 

organizacinę padėtį.

11. Lanksčios, konkretiems paramos gavėjų poreikiams pritaikytos priemonės atitinka 

dalyvių lūkesčius ir padeda pasiekti galutinį didesnių teisių suteikimo tikslą – pagerinti 

jų padėtį. 

12. Didesnių teisių suteikimo priemonę nuo daugelio kitų imigrantų integracijai skirtų 

švietimo programų skiria tai, kad pagal ją švietimas derinamas su konkrečiais veiks  -

  mais, taigi tikslinė grupė turi unikalią progą veikloje panaudoti įgytas žinias.

13. Taikydamos didesnių teisių suteikimo migrantams priemones, plačiosios visuomenės 

organizacijos pačios įgyja daugiau teisių. Ugdydamos savo gebėjimus, didindamos 

išteklius ir gerindamos tarpkultūrinius gebėjimus, jos priima geresnius sprendimus ir 

teikia aukštesnės kokybės paslaugas platesniam gavėjų ratui.
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4 skyrius 
Dialogo forumai
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Dialogo forumai

  

Pagal įvairias kultūrines tradicijas dialogu siekiama ugdyti tarpusavio supratimą 
ir pasitikėjimą, vengti konfliktų ir juos spręsti. Specialiais ir nuolatiniais dialogo 
forumais gali būti siekiama skatinti integraciją, panaikinant tarpusavio supratimo ir 
pasitikėjimo kliūtis tarp migrantų ir jų grupių, gyventojų, imigrantų ir ne imigrantų 
kilmės piliečių, taip pat tarp visų šių grupių ir visų lygmenų valdžios.

Sėkmingas dialogo forumas suteikia galimybę atvirai keistis nuomonėmis, gerbiant savo 

pašnekovą; tinkamai dirbant, dalyviai dažnai randa progų bendradarbiauti. Vykstant 

dialogui, galima derinti prieštaringus interesus ir rasti bendrų sprendimų. Pasibaigus 

dialogo forumui, pradedama tolesnė veikla, galinti stiprinti bendruomenės socialinius bei 

asociacijų tinklus ir ugdyti įvairios visuomenės bendrą tapatybę.

Šis skyrius pagrįstas pirmuoju bendruoju pagrindiniu principu, pagal kurį integracija 

apibrėžiama kaip dvipusis procesas, kurio metu visi imigrantai ir valstybių narių gyventojai 

prisitaiko vieni prie kitų. Vyriausybės skatinamos abi gyventojų grupes įtraukti į integracijos 

politiką ir aiškiai pranešti jų bendras teises bei atsakomybę. Pagal septintąjį bendrąjį 

pagrindinį principą vienas svarbiausių mechanizmų yra dažnas ir prasmingas imigrantų  

ir ne imigrantų kilmės vietinių gyventojų bendravimas vietiniu lygmeniu.

Šiame skyriuje aprašomas kiekvienas dialogo forumo rengimo ir įgyvendinimo etapas, 

dažnai pasitaikančios praktinės kliūtys. Pirmiausia aptariama tinkama teisinė sistema, 

problemos ir poreikiai, dėl kurių pradedamas dialogo forumas, jo dalyviai, reikiami 

pagrindiniai įgūdžiai ir dalyvavimo taisyklės. Paaiškinta, kaip dialogo dalyvių tarpusavio 

supratimas ir pasitikėjimas gali paskatinti bendradarbiauti visą bendruomenę. Įtakinga 

valdžios institucija arba pilietinės visuomenės organizacija gali koordinuoti dialogo forumą, 

atlikdama įvairius vaidmenis, siekdama sukurti veiksmingesnių darbo metodų bei tolesnių 

veiksmų ir padidinti jų poveikį visuomenei. Šiame skyriuje paaiškinta, kokius vaidmenis gali 

atlikti dialogą organizuojanti valstybės institucija arba pilietinės visuomenės organizacija 

kiekviename dialogo forumo etape. Įgyta patirtis gali paskatinti pradėti naujus dialogo 

forumus vietiniu, savivaldybių, regioniniu, nacionaliniu ar net Europos lygmeniu, pvz., 

2009 m. balandžio mėn. pradėjo veikti Europos integracijos forumas.

Dėl tarptautinės migracijos padidėjo Europos tautų, kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė, 

ateityje ši įvairovė toliau didės. Per 2007 m. atliktą 217-ąjį Eurobarometro tyrimą „Flash“ 

dauguma apklaustų ES piliečių teigė, kad neseniai teigiamai bendravo su kitokios etninės 

kilmės, religijų ir tautybių žmonėmis. Nors apklausos dalyviams buvo sunku apibrėžti, 

kas yra kultūrų dialogas, jie su juo siejo daugybę teigiamų aspektų, pradedant skirtingų 

bendruomenių tarpusavio bendravimu ir baigiant tarpvalstybiniu judumu, kultūros 

atvirumu ir kalbų įvairove. Ilgainiui paaiškės visa šios įvairovės nauda Europos ekonomikai, 

konkurencingumui, kūrybiškumui ir vietai pasaulyje.
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Kadangi gyventojų įvairovė didėja, prie naujųjų įvairesnių sąlygų būtina pritaikyti viešą- 

sias paslaugas ir kitas visuomenės struktūras. Tai, kaip tam tikros vietovės gyventojai (tiek 

visa tauta, tiek artimiausi kaimynai) prisitaiko prie įvairovės per trumpąjį ir vidutinės trukmės 

laikotarpius, gali padidinti arba sumažinti bendrą visuomenės tarpusavio pasitikėjimą ir 

supratimą. Pavyzdžiui, neseniai atlikti tyrimai leidžia daryti prielaidą, kad didelė įvairovė 

(t. y. kai bendruomenėje gyvena daug skirtingų žmonių) gali paskatinti žmones „užsisklęsti 

savyje“ ir skatinti jų „susvetimėjimą“. Palyginti su vidutiniu žmogumi, nevienalytėse 

bendruomenėse gyvenantys žmonės dažnai:

mažiau pažįsta savo kaimynus ir mažiau jais pasitiki, nesvarbu, ar juos pažįsta iš tos •	

pačios, ar iš kitos aplinkos;

mažiau pasitiki vietine politika, lyderiais ir žiniasklaida (nors nebūtinai menkiau apie tai •	

išmano);

dalyvauja politikoje skirtingais būdais, pavyzdžiui, gatvių protestuose ir socialinių •	

reformų grupėse;

yra mažiau patenkinti savo gerove;•	

mano, kad nuo jų mažiau priklauso politiniai sprendimai ir kad jų bendruomenės yra •	

mažiau linkusios bendradarbiauti, spręsdamos bendras problemas.

Šios išvados perspėja, kad bendruomenių kaitos procesui tapus nevaldomu, laikinai 

sumažėtų gyventojų daugumos ir mažumų grupių tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas, 

taip pat pasitikėjimas vietine valdžia.

Menkesnis tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas dažnai siejami su mažesniu socialiniu 

kapitalu (t. y. menkiau išvystytais socialiniais ir organizacijų tinklais). Palaikydami asmeninius 

draugiškus ryšius ir dalyvaudami pilietinės visuomenės veikloje, žmonės gali prasmingai 

bendrauti ir palaikyti tarpusavio santykius savo vietovėje. Nuo socialinių ir asociacijų tinklų 

stiprumo priklauso bendruomenės tarpusavio pasitikėjimas ir vienybė, jos gyventojų 

asmeninė ir ekonominė gerovė. Įvairovės didėjimas yra tik vienas iš daugelio veiksnių, 

lemiančių bendrą daugelio Vakarų šalių visuomenių socialinio kapitalo mažėjimą, mažesnį 

žmonių socialinį ir pilietinį aktyvumą.

Socialinei integracijai kliudo socialinių ir asociacijų tinklų silpnėjimas, kuris gali paskatinti 

kraštutinį individualizmą ir abejingumą kitų gerovei, abipusį stereotipų kūrimą ir „atpirkimo 

ožių“ ieškojimą, pažeidžiamų grupių bebalsiškumą, vengimą spręsti tikrąsias bendruome-

   nės problemas, konfliktus dėl išteklių pasidalijimo ir visų įmanomų formų diskriminaciją  

bei ekstremizmą.

Silpnėjant šiems ryšiams, taip pat stabdoma naujų imigrantų integracija – šie žmonės 

nukenčia labiausiai. Įsikurdami nauji imigrantai paprastai labiau remiasi jau sukurtais 

socialiniais ir asociacijų tinklais negu vietiniais gyventojais ar grupėmis – taip jie siekia 

kompensuoti savo socialinio kapitalo naujojoje šalyje trūkumą.
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Tvarūs ir prasmingi kultūrų santykiai padeda vietiniams gyventojams suprasti, kaip kitus 

žmones, kilusius iš tokios pačios ir kitokios aplinkos, keičia didėjanti visuomenės įvairovė. 

Taip jie geriau supranta vieni kitus, labiau vieni kitais pasitiki ir pasijunta visateisiais bendrą 

tapatybę turinčios bendruomenės nariais, besirūpinančiais vieni kitų gerove.

4.1 Dialogo forumo pradžia ir įgyvendinimas:  
kaip įveikti kliūtis

Politikos kūrėjai dažnai pradeda dialogą, siekdami nuraminti gyventojus, kai visuomenė 

sužino apie didelius socialinius konfliktus. Šie konfliktai gali būti ženklas, kad įvairesnėje 

visuomenėje yra didesnių problemų, susijusių su nelygybe ir nepalankia padėtimi 

(t. y. atskyrimu nuo darbo rinkos, skurdžiomis miesto zonomis, rasizmu). Kilus tokiai įtampai, 

konkrečią problemą reikia spręsti pasitelkus tinkamą integracijos politiką.

Dialogo forumą galima laikyti šio tinkamo politinio atsako paieškos pradžia. Šis pirmas 

ryšys gali būti užmegztas siekiant įveikti tarpusavio nesusipratimus ir nepasitikėjimą. 

Pradedama kalbėtis apie konkrečią problemą, sukūrus viešą erdvę, kurioje galima atvirai 

keistis nuomonėmis, gerbiant savo pašnekovus. Priklausomai nuo to, kokioje srityje trūksta 

tarpusavio supratimo ir pasitikėjimo, tokie mainai gali vykti tarp pačių imigrantų, imigrantų 

ir kitų gyventojų arba imigrantų ir vyriausybės. Jų dalyviai pradeda mokytis vieni iš kitų. Jų 

išdėstyti skirtingi požiūriai padeda bendrai suprasti problemą, ugdomas būtinas tarpusavio 

pasitikėjimas ir pradedama bendradarbiauti sprendžiant problemą.

Dialogo forume sukuriama vieša erdvė, kurioje imigrantai su kitais imigrantais, gyventojais 

ir (arba) vyriausybe pradeda atvirai keistis nuomonėmis, gerbdami savo pašnekovus. 

Siekiama, kad dialogo dalyviai ugdytų bendrą supratimą ir pasitikėjimą vieni kitais ir, 

spręsdami konkrečią problemą, rastų pagrindą bendradarbiauti.

Siekiami dialogo forumo rezultatai ir poveikis

Sėkmingais dialogo forumais pradedami dalyvių darbiniai santykiai – bendra visuomeninė 

veikla, partnerystės ryšiai ir nauji nuolatinio konsultavimosi mechanizmai. Tęsiant šią veiklą, 

atrandama naujų progų prasmingai bendrauti, įtraukiant ir platesnę visuomenę. Vidutinės 

trukmės laikotarpiu skatinama kurti naujus ir tvirtesnius socialinius bei asociacijų tinklus 

ir konsultuotis su vyriausybe. Dialogo partneriai sukuria naują organizaciją arba įtraukia 

bendradarbiavimą į savo organizacijos pagrindinę veiklą. Abiem atvejais toliau bendradar-

biauti reikėtų savarankiškai, be paramos, atsižvelgiant į ankstesnį dialogo forumą.

Procesas, prasidėjęs parengus dialogo forumą, ilgainiui gali sumažinti visuomenės 

susvetimėjimą, padidinti visų gyventojų bendrą socialinį kapitalą ir gerovę. Jis gali padėti 

sustiprinti arba pakeisti žmonių tapatybes toje pačioje bendrijoje, mieste, galbūt regione, 
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šalyje ar net visoje Europoje. Politikai ir pilietinės visuomenės lyderiai, naudodamiesi šiomis 

viešomis erdvėmis, gali pasiekti, kad dėl įvairovės sustiprėtų ir padidėtų bendra tapatybė ir 

būtų demokratiškiau sprendžiamos bendros problemos.

Vykstant imigracijai, gali kilti vidaus ir užsienio politikos klausimų dėl bendrųjų vis įvairesnės 

Europos vertybių. ES šūkis, išreikštas ES sutarties preambulėje, yra „vienybė įvairovėje“, 

kurios siekiame „norėdami stiprinti savo tautų solidarumą, kartu gerbdami jų istoriją, kultūrą 

ir tradicijas“. Šiai minčiai pritariama Europos Tarybos kultūrų dialogo baltojoje knygoje, ji 

laikoma svarbia imigrantų ir visos Europos integracijai: „Jei nevyksta dialogas, tai reiškia, 

kad nesimokome iš Europos kultūrinio ir politinio paveldo. Taikūs ir kūrybiški Europos 

istorijos etapai prasidėdavo, kai būdavo iš tiesų stengiamasi rasti bendrą kalbą su kaimynais 

ir bendradarbiauti nepaisant sienų… Žmonės gali būti vieningi įvairovėje tik palaikydami 

dialogą.“

Daugiau minčių ir pavyzdžių apie kultūrų dialogą ir praktines jo programas galima rasti 

toliau nurodytose interneto svetainėse.

Europos kultūrų dialogo metų (2008) veikla:

www.interculturaldialogue2008.eu

„Rainbow Paper“ kultūrų dialogas: nuo praktikos iki politikos ir atgal, parengtas pagal 

Daugiakultūrės Europos programą:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

Europos Tarybos Kultūrų dialogo baltoji knyga: bendro gyvenimo lygybė ir orumas:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

Dialogą palengvinanti teisinė sistema

Dialogo forumai gali būti pradedami konkrečiomis aplinkybėmis: darbe, mokykloje, kultū  -

   ros srityje, teikiant viešąsias paslaugas, religiniame gyvenime, kaimynystės santykiuose, 

užsienio reikaluose ir kt. Visomis šiomis aplinkybėmis įmanoma keistis nuomonėmis ir kartu 

priimti sprendimus. Politikos kūrėjai turėtų užtikrinti, kad šalies piliečiai ir trečiųjų šalių 

piliečiai turėtų lygias galimybes dalyvauti tokiuose forumuose. Atsižvelgiant į dalyvavimo 

politikoje strategijas, tai apima teisę burtis į asociacijas, steigti politines partijas arba darbo 

organizacijas, gauti lėšų gebėjimams ugdyti, balsuoti rinkimuose ar reguliariai konsultuoti 

vyriausybę.

http://www.interculturaldialogue2008.eu
http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp
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Taikant šias strategijas, išaiškėja įvairūs išrinktieji atstovai ir kiti veikėjai, galintys dalyvauti 

dialogo forumuose. Tokį pilietinės visuomenės dalyvavimą galima laikyti infrastruktūra, 

suteikiančia galimybę visuomenėje pradėti dialogo forumus.

2006 m. Čekijos vidaus reikalų ministerija patvirtino platesnį Įstatymo Nr. 83/1990 aiškinimą, 

kad burtis į asociacijas gali ne tik šalies piliečiai, bet ir visi fiziniai asmenys. Anksčiau žmonės, 

kurie nebuvo šalies piliečiai, galėjo sudaryti asociaciją tik tuo atveju, jei dalyvaudavo bent 

trys Čekijos piliečiai.

Ispanijos Konstitucinio teismo sprendimu Nr. 236/2007 nustatyta, kad kiekvienas žmogus 

turi tam tikras pagrindines teises, nepriklausomas nuo jo administracinio statuso, įskaitant 

teisę burtis į asociacijas, teisę į šeimos susijungimą, demonstracijas ir išsilavinimą.

Austrija 2006 m. Įstatymu dėl Darbo rūmų ir Įstatymu dėl darbo vietų institucinės 

sąrangos visiems trečiųjų šalių piliečiams suteikė teisę būti išrinktiems profesinių sąjungų 

atstovais (profesinės sąjungos nariais, kurie atstovauja bendradarbiams, palaikydami 

ryšius su vadovybe) ir Darbo rūmų (kuriuose atstovaujama visiems privačiojo sektoriaus 

darbuotojams) delegatais.

Pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai nacionalines programas galima skirti 

lėšų nacionaliniams, regioniniams bei vietiniams konsultaciniams organams kurti, taip pat 

programoms, pagal kurias būtų ugdomi trečiųjų šalių piliečių ir jų asociacijų gebėjimai 

dalyvauti demokratiniame procese.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

Nacionalinė arba vietinė valdžios institucija, įrodžiusi, kad yra pasirengusi sistemingai bei 

nuolat konsultuotis, ir sustiprinusi tarpusavio pasitikėjimą bei supratimą, gali naudotis šiais 

įgūdžiais, vadovaudama kuriant naują dialogo forumą ir pereidama prie sudėtingesnių 

temų svarstymo.

Pašalinus teisinės sistemos kliūtis imigrantams dalyvauti visuomenės gyvenime, gali vystytis 

pilietinė visuomenė ir konsultaciniai organai, kurie vėliau taps pagrindiniais dialogo forumo 

dalyviais.

Danijos etninių mažumų taryba yra nacionalinis konsultacinis organas, kurį sudaro vietiniu 

lygmeniu renkamos integracijos tarybos. Kai atliktas televizijos tyrimas atskleidė, kad 

vietinėmis tarybomis yra nepatenkinti jų nariai, o vietiniai politikai menkai jomis pasitiki, 

Taryba, pasinaudojusi savo struktūra, parengė penkis regioninio dialogo forumus, kurių 

dalyviai tarėsi, kaip geriausia palaikyti dialogą ateityje. Vietinių tarybų nariai buvo svarbiausi 

koordinatoriai, sugebantys sutelkti įvairių etninių grupių tinklus, įtraukti savivaldos ir 

žiniasklaidos dalyvius.

www.rem.dk

*

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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„Minderheden Forum“ yra nepriklausoma jungtinė organizacija, sudaryta iš 15 federacijų, 

vienijančių daugiau kaip 1 000 Flandrijos ir Briuselio migrantų vietinių asociacijų. Jos 

finansavimas ir oficialus pripažinimas Flandrijos bendruomenėje suteikė forumui galimybę 

dalyvauti išorės veikloje – naujuose vyriausybės dialoguose – ir parengti darbotvarkę. 

Forumo nariai dalyvauja įvairiose vidaus darbo grupėse ir programose. Taip vyriausybė gali 

pasiekti įvairias mažumų grupes, nerizikuodama dirbtinai išrinkti vienos grupės atstovauti 

visoms kitoms. Forumo nariai jame gali reikšti savo mintis ir, naudodamiesi jo sistemomis, 

ugdyti savo organizacijos gebėjimus.

www.minderhedenforum.be

Konkrečios problemos sprendimas atsižvelgiant į visuomenės 
poreikius

Rengiant dialogo forumus, reikėtų vengti plačios tematikos, apimančios bendrą integracijos 

sampratą – vietoj to reikėtų svarstyti konkrečius poreikius ir problemas, pavyzdžiui, 

susijusius su sveikata, darbu, švietimu, persekiojimu ir kt. Kai dialogo forumas grindžiamas 

konkrečiais poreikiais, juo siekiama spręsti problemas, su kuriomis tam tikroje srityje 

dažniausiai susiduria ir imigrantai, ir vietiniai gyventojai. Grįžtant prie konkrečių poreikių 

ir problemų svarstymo kaip bendro išeities taško, galima išvengti kai kada nereikalingo 

skirstymo, pavyzdžiui, į atskiras bendruomenes. Norint, kad poreikiais pagrįstas dialogo 

forumas, kuriuo siekiama spręsti konkrečią integracijos problemą, būtų sėkmingas, ne 

tik planuojant, bet ir įgyvendinant dialogą labai svarbu išklausyti vietinių gyventojų ir 

migrantų bendruomenes. Taigi reikia skirti pakankamai laiko konsultacijoms, pastaboms ir 

atsiliepimams teikti.

Ar reikia dialogo forumo, vertinama paprašius atitinkamos bendruomenės narių nurodyti, 

kokios yra svarbiausios problemos, ar kiti žino apie jų problemą ir ar bendradarbiaujant su 

kitais galima ją išspręsti.

Mančesterio Pabėgėlių ir migrantų forumas siekia suteikti didesnių teisių pabėgėliams ir 

prieglobsčio prašytojams, kad jie galėtų išreikšti savo konkrečius poreikius ir siekius, taigi 

vietiniu ir nacionaliniu lygmenimis būtų galima priimti pagrįstesnius sprendimus. Forumu 

skatinama Mančesterio pabėgėlių ir migrantų bendruomenės tarpusavio pagarba ir 

bendradarbiavimas, suteikiama galimybė dalytis įgūdžiais, informacija ir ištekliais. Forumas 

įkurtas 2006 m. pagal Mančesterio pabėgėlių chartiją – pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų 

parengtą teisių ir prievolių deklaraciją, kuriai pritarė 100 Mančesterio politikos kūrėjų ir 

viešosios nuomonės formuotojų, įskaitant miesto tarybą.

www.mrsn.org.uk/forum

*
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Konsultuojantis prieš kuriant dialogo forumą sužinoma, dėl kokių pagrindinių dalykų 

atsiranda nuomonių skirtumai ir įtarumas, kliudantys bendruomenėms bendradarbiauti. 

Todėl reikia užmegzti ryšius su įvairiataučiais tinklais, įtraukti nepriklausomus koordina-

torius ir naudoti naujas technologijas, siekiant paremti nuolatinį dialogą už forumo ribų.

„Naujų kaimynų bendrasis forumas“ yra Barselonos savivaldybės forumas, kuriame daly- 

      vauja paslaugų teikėjai, valdžios institucijos ir nevyriausybinės organizacijos ir kuriuo sie       - 

kiama padėti susijungti imigrantų šeimoms. Planavimo etape buvo nustatyti konkretūs 

poreikiai ir apibrėžta programos sritis, telefonu apklausiant asmenis, neseniai pateikusius 

prašymus leisti susijungti su šeimomis, sudarant darbo grupes su anksčiau tokius prašymus 

pateikusiais asmenimis bei jų šeimomis, rengiant susitikimus su Priėmimo į mokyklas 

tarnyba dėl švietimo sistemoje patiriamų sunkumų.

Pagal INTI projektą „Integracijos mainai“, kuriam vadovauja Europos vietovių atkūrimo 

tinklas „Quartiers en Crise“, buvo sudarytos aštuonios vietinės veiklos grupės, kuriose 

dalyvavo suinteresuotosios šalys, ir daugiakalbiai interneto forumai, siekiant ugdyti 

vietinę ir regionų kompetenciją atlikti tarpvalstybinius tarpusavio vertinimus, kaip vietiniu 

lygmeniu įgyvendinami bendrieji pagrindiniai principai ir apie juos informuojama. Šios 

grupės abipusiu mokymusi ir mainais ugdytų jose dalyvaujančių valstybės agentūrų, 

bendruomenių organizacijų, kovos su diskriminacija vietinių organizacijų, darbdavių, 

profesinių sąjungų ir tyrėjų gebėjimus ir gerintų jų darbinius santykius.

www.qec-eran.org

Poreikius reikėtų išaiškinti lengvai suprantama kalba, siekiant gauti didelę visų suintere-

suotųjų šalių paramą. Bendrą pagrindą lengviau surasti tada, kai problemos formuluojamos 

siekiant mažinti įvairių mažumų grupių socialinę atskirtį, gerinti darbo sąlygas arba tėvų 

ir mokytojų santykius. Poreikius taip pat reikėtų koreguoti, atsižvelgiant į besikeičiančias 

vietines aplinkybes – tai leistų išplėsti esamą politinį požiūrį.

Nustačius dialogo forumo sritį, jos dalyviams lengviau rasti bendrą kalbą, jei problema 

suformuluota dalyvauti skatinančiais žodžiais, kurie yra aktualūs visiems gyventojams.

Spręsdami, kas turėtų dalyvauti dialogo forume, organizatoriai gali taikyti demokratinį 

metodą (rinkti atstovus) arba techniškesnį (rinkti dalyvius). Reikia pasirinkti tokį metodą, 

kuris būtų tinkamas konkrečiai problemai spręsti, suinteresuotosios šalys juo pasitikėtų ir 

būtų atsižvelgiama į nevienodą galios santykį tarp valstybės institucijų, valstybės piliečių ir 

pilietybės neturinčių žmonių, ypač naujų imigrantų, kurių galimybės dalyvauti politiniame 

gyvenime ribotos.

Atstovavimu pagrįsto dialogo forumo kūrimas yra demokratinis procesas. Šią procedūrą 

taip pat taiko oficialūs konsultavimosi organai. Tokių šalių kaip Austrija, Danija, Vokietija, 

Liuksemburgas, Portugalija ir Švedija vietiniai konsultavimosi organai, besilaikantys šios 

*
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rekomendacijos, teigia, kad jų nariai atstovauja visai vietinių gyventojų, kilusių iš trečiųjų 

šalių, įvairovei.

1992 m. Europos Tarybos konvencijos dėl svetimšalių dalyvavimo viešajame vietiniame 

gyvenime 5.2 straipsnyje struktūriniams konsultavimosi organams rekomenduojama 

užtikrinti, „kad iš užsienio kilusių gyventojų atstovai… būtų renkami iš vietinių gyventojų 

užsieniečių arba paskiriami atskirų iš užsienio kilusių gyventojų asociacijų“.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm

Daugumoje dialogo su Europos imigrantais forumų pasirenkamas techniškesnis metodas. 

Organizatoriai nori, kad forume dalyvautų tinkamiausi dalyviai, kurių dalyvavimas būtų 

veiksmingiausias. Dalyvio tinkamumas nustatomas pagal jo kompetenciją svarstyti 

pasirinktą problemą, jo bendrą atvirumą dialogui, taip pat dalyvių tarpusavio ryšius. 

Veiksmingumas nustatomas pagal tai, kaip dalyviai sugeba patys skatinti pokyčius. Taikant 

tokį metodą, svarbu ne tai, ar dialogo forumas bus reprezentatyvus, o tai, ar jame dalyvaus 

tinkamiausi ir veiksmingiausiai galintys prisidėti asmenys ir organizacijos.

Forumo narių taip pat gali būti įvairių: tiesiogiai išrinkti atstovai gali perteikti savo rinkėjų 

pažiūras ir vadovauti dialogui bei sprendimų priėmimui, o specialiai pakviesti dalyviai gali 

remti tolesnius veiksmus savo kompetencija ir gebėjimais.

Jei forumo dalyviai yra laisvai išrinkti, jie yra „atstovai“, o jei išrinkti už jų sąsajas su 

sprendžiama problema arba gebėjimus ją veiksmingai spręsti – „dalyviai“. Dialogo organi-

zatoriai turi įvertinti, ar, norint, kad visuomenė jį laikytų patikima viešąja erdve, jų forumui 

reikia taikyti demokratinį ar techninį dalyvių atrankos metodą.

Dalyvavimo kriterijai turėtų būti objektyvūs, skaidrūs ir vienodai taikomi visiems galimiems 

dalyviams. Pagal dialogo principus dalyvavimas turi būti savanoriškas ir neprivalomas. 

Specialūs paskyrimai jame dalyvauti arba organizatorių (ypač valdžios institucijų) kišimasis 

gali pakenkti dialogo forumų patikimumui ir veiksmingumui, jų rezultatai gali būti laikomi 

tendencingais arba atitinkančiais tam tikrų grupių interesus.

Gali būti naudinga leisti forume dalyvauti visiems, netaikant tinkamumo kriterijų ir atrankos 

procedūros. Daugybė dialogo forumų skirti labai konkrečioms sritims ir sektoriams (pvz., 

tam tikro miesto ligoninių administracijoms) arba yra baigtiniai (vienkartiniai, trumpalaikiai, 

pradėti pagal specialius poreikius). Tinkamiausių dalyvių atranka vyksta savaime, ją lemia 

forumo mastas ir tikslai.

*
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ES prieglobsčio ir migracijos politikos NVO programoje gali dalyvauti visos Briuselyje 

įsisteigusios NVO – jos europiniame tinkle diskutuojama apie prieglobstį, pabėgėlius ir 

migracijos politikos raidą ES. Programa buvo pradėta UNHCR, „Amnesty International“ 

ir Bažnyčių komisijos migrantams Europoje iniciatyva, pagal ją sukurta atvira, neoficiali ir 

politiškai neutrali erdvė, skirta dalytis įvairių sričių dalykine informacija, koordinuoti paramos 

strategijoms ir bendradarbiauti su nacionalinėmis organizacijomis narėmis, skirtomis 

pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ar migrantų bendruomenėms arba veikiančiomis 

jų kilmės šalyse.

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

Nyderlandų Diasporų vystymosi forume (DFD) dalyvauja 21 nacionalinės diasporos 

organizacija, atstovaujanti iš 16 šalių atvykusiems migrantams ir pabėgėliams. Ši koordi-

nuojanti organizacija plečia joje dalyvaujančių organizacijų narystę, stiprindama strategines 

horizontalias jų tarpusavio sąjungas ir didindama jų įtaką migracijos ir vystymosi politikai. 

Migrantų lyderių tinkamumas dalyvauti buvo vertinamas pagal jų gebėjimą apibendrinti 

praktinę patirtį ir paversti ją pavyzdžiais, pagal kuriuos būtų galima kurti politines 

priemones. Buvo stengiamasi, kad susitikimuose iš įvairios aplinkos kilę žmonės galėtų 

nevaržomai diskutuoti.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf

Daugelio forumų dalyviai atrenkami taikant tinkamumo kriterijus. Dažniausiai siekiama, 

kad tarp imigrantų ir juos priėmusios šalies visuomenės grupių būtų pusiausvyra. Kituose 

forumuose siekiama atsižvelgti į kuo įvairesnius – tiek imigrantų, tiek juos priėmusios 

visuomenės grupių – požiūrius. Abiejų lyčių dalyvių pusiausvyra dažnai svarbi šalyse, kurios 

yra teisės aktų įpareigotos į tai atsižvelgti arba yra stipri vienodo abiejų lyčių dalyvavimo 

priimant sprendimus tradicija. Svarbus požiūrių įvairovę lemiantis veiksnys yra imigrantus 

priimančiosios visuomenės narių amžius, o imigrantams svarbus kriterijus gali būti karta 

(t. y. pirma, antra, trečia imigrantų karta). Atsižvelgiant į svarstomą temą, organizatoriams 

gali būti svarbu užtikrinti religinių, kultūrinių arba etninių organizacijų pusiausvyrą, kad 

nebūtų užmirštos naujesnės, mažesnės ar labiau susiskaidžiusios grupės.

Nuo 1997 m. Nacionalinė dialogo su etninių mažumų grupėmis sistema yra tvirtas finansinis 

ir teisinis Nyderlandų vyriausybės konsultavimosi su etninėmis mažumomis pagrindas, 

papildantis įtvirtintus demokratijos principus. Bet kokius dialogo dalyvių ir vyriausybės 

ginčus sprendžia Nyderlandų parlamentas. Vienas iš keturių oficialių sistemos tikslų yra 

socialinės įtampos mažinimas. Sistemos finansavimo ir dalyvavimo joje kriterijai yra 

nustatyti įstatymų. Joje dalyvauja tos mažumų organizacijos, kurios veikia visoje šalyje, 

kuriose vadovaujančias pareigas eina moterys ir antrosios kartos imigrantai, kurių valdybos 

turi įgūdžių ir kompetencijos įvairiose pagrindinėse (kaip antai būsto, darbo rinkos ir 

http://www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf
http://www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf
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švietimo) politikos srityse. Mažumų organizacijų reprezentatyvumas pagal visus kriterijus 

buvo įvertintas 2004 ir 2005 m. ir galiausiai iš sistemos pašalinta viena kriterijų neatitikusi 

organizacija.

www.minderheden.org/lom.html

Europos integracijos fondo nacionalinėmis programomis taip pat galima naudotis siekiant 

didinti itin sunkiai pasiekiamų arba tradiciškai atskirtų grupių, kaip antai nuo asmenų, 

išrinktų dalyvauti priėmimo programose, priklausomų asmenų, vaikų, moterų, pagyve - 

nusių, neraštingų arba neįgalių žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

Taikant šiuos įvairius kriterijus, dialogo forumo metu skiriama dėmesio vidaus prieštaravimams 

ir imigrantų bei priimančiųjų bendruomenių vidaus konfliktams spręsti. Šios bendruomenės 

turi daugiau galimybių susiburti, užmegzti glaudesnius ryšius ir bendradarbiauti.

Trumpalaikiai dialogo forumai konkrečiuose sektoriuose gali būti atviri įvairiausiems 

dalyviams. Kituose forumuose gali būti taikomi tinkamumo kriterijai – vertinamas dalyvių 

tinkamumas ir jų dalyvavimo veiksmingumas, rūpinamasi, kad tarp įvairių dalyvių būtų 

pusiausvyra. Šiais kriterijais siekiama atrinkti suinteresuotąsias šalis, turinčias didžiausią 

kompetenciją ir poveikį įvairioms bendruomenės dalims.

Dalyvavimo taisyklės: dalyvių lygybė ir abipusė pagarba

Visi dalyviai turi susitarti laikytis lygybės ir abipusės pagarbos principų, gerbti visuotines 

žmogaus teises ir įstatymo viršenybę. Nė vienas dalyvis, priklausantis priimančiajai 

visuomenei, imigrantams ar vyriausybei, negali tvirtinti, kad jis vienintelis turi arba saugo 

šias pagrindines vertybes. Ar laikomasi šio įsipareigojimo, matyti iš dalyvių tarpusavio 

bendravimo atvirumo.

Lygių galimybių principas praktikoje reiškia, kad visi dalyviai gali dalyvauti rengiant forumo 

darbotvarkę ir vienodomis teisėmis reikšti savo nuomonę. Dalyviai neturi tikėtis diktuoti 

dialogo eigą ar nuginčyti kitus, nes dialogo tikslas yra skatinti savitarpio supratimą ir 

pasitikėjimą, kad būtų lengviau sudaryti sąjungas ir praktiškai bendradarbiauti.

Procese, kuriame gerbiamos lygios dalyvių galimybės, turi būti atsižvelgiama į esmines 

viešojo, privačiojo ir NVO sektoriaus partnerių nelygybes ir į daugumos bei mažumos da - 

lyvių galios santykį. Priimančiosios visuomenės NVO gali atlikti oficialias valstybines  

funkcijas ir palankesnėmis sąlygomis naudotis ištekliais, taigi dalyvauti geresnėmis sąlygo- 

mis negu mažesnės imigrantų NVO. Iš tiesų įtampa, kurią tikimasi sušvelninti dialogu, gali  

kilti kaip tik dėl nevienodų galimybių naudotis ištekliais, nevienodo religijų ir kultūrų pri- 

pažinimo. Jei nepaisoma galimo neproporcingo jėgų pasiskirstymo, dialogo forumai gali 

*

http://www.minderheden.org/lom.html
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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tapti tos pačios problemos, kurią jais siekiama spręsti, simptomu. Dalyviai gali atkreipti 

dėmesį į šiuos jėgų santykius ir apsvarstyti galimybę taikyti priemones, kuriomis užtikri- 

nama, kad migrantų atstovų įnašai būtų ne mažiau vertingi ir vertinami.

„Initiative Minderheiten“, taip pat vadinama „Austrijos mažumų programa“, remiamos 

diskriminaciją dėl etninės, socialinės ar religinės priklausomybės, lytinės orientacijos ar 

negalios patiriančių mažumų lygios galimybės ir teisės. Vartojamas mažumų apibrėžimas 

pagrįstas ne grupės dydžiu, o nepakankamomis galiomis teisingai ir lygiomis teisėmis 

gyventi pagal savo gyvenimo sampratą. Šios nevyriausybinės organizacijos tikslas yra 

sudaryti šių įvairioms grupėms atstovaujančių asociacijų, organizacijų ir pavienių asmenų 

sąjungas, siekiant remti jų konkrečius socialinius ir politinius tikslus.

www.initiative.minderheiten.at

Finansavimas: lygybe ir pagarba pagrįsta partnerystė

NVO ir imigrantų asociacijoms vadovauja savanoriai, jos dirba su įvairiomis sunkiai 

pasiekiamomis bendruomenėmis, todėl dialogo forumus galima laikyti „partnerystės“ 

idėja, siekiant šalinti svarbias veiklos kliūtis, kaip antai lėšų trūkumą. Partnerystė gali būti 

tinkamesnė bendradarbiavimo forma pilietinės visuomenės ir mažumų organizacijoms, 

kurios dalyvauja pagal kitokius modelius ir dirba kitokiomis finansinėmis sąlygomis negu 

valstybės subjektai, socialiniai partneriai ar kitos įsitvirtinusios suinteresuotosios šalys. 

Sprendimų dėl išteklių paskirstymo priėmimas netrukdo dialogo procesui, jei jis yra 

decentralizuotas, pagrįstas faktais ir visiškai skaidrus, taigi organizacijos gali gauti reikiamų 

techninių priemonių dalyvauti dialoge, nepažeisdamos ar neatrodydamos pažeidusios  

savo pagrindinės atsakomybės demokratiškai atstovauti savo rinkėjams arba nariams.

Organizatoriai pagal partnerystės principą lėšomis remia dalyvaujančias NVO ir savanorių 

organizacijas mainais už jų kompetenciją ir ryšius.

Portugalijos Techninės paramos imigrantų asociacijoms biuras (GATAI) bendradarbiauja 

su Imigrantų reikalų konsultacine taryba, priimdamas sprendimus dėl imigrantų asociacijų 

pripažinimo ir teikdamas techninę paramą įvairių imigrantų bendruomenių tinklui. Šis 

bendradarbiavimas grindžiamas tuo, kad imigrantų asociacijos yra teisėtos atstovės, 

geriausiai pasirengusios bendradarbiauti kultūrinėje veikloje. GATAI suteikia reikiamą 

erdvę, priemones ir techninę kompetenciją, dalyvauja projektuose, juos vertina ir stebi, 

rengia reguliarius susitikimus su imigrantų asociacijomis. Nuo 2002 m. liepos iki 2005 m. 

vasario mėn. buvo patenkinti 88 prašymai suteikti finansinę paramą, pagal kuriuos skirta 

apie 962 000 EUR.

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674

*
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CAISA yra 1996 m. įsteigtas tarptautinis kultūros centras, remiamas Helsinkio kultūros centro. 

Jis remia įvairių miesto etninių grupių kultūrinę veiklą, siekdamas skatinti imigrantų ryšius 

su kitais Helsinkio gyventojais. Neseniai atliktas vertinimas parodė, kad suteikta piniginė 

ir natūrinė parama buvo labai naudinga imigrantų asociacijoms, nes iki tol jos negalėjo 

surinkti pakankamai išteklių veiklai organizuoti ir suomių auditorijai pasiekti.

www.caisa.fi

Prahos tautinių mažumų namai (Čekija) mažumų bendruomenių asociacijoms leidžia 

naudotis biuro patalpomis. Tautinių mažumų namai yra ryšių centras, kuriame bendradar-

biauja ir susitinka nacionalinės mažumos ir jomis besidomintys visuomenės nariai.

www.dnm-praha.cz

Svarbiausių žinių gilinimas ir įgūdžių ugdymas

Siekiant supažindinti visus partnerius su dalyvavimo taisyklėmis, suteikti jiems pagrindinių 

žinių, ugdyti jų tarpkultūrinius gebėjimus ir suteikti galimybę naudotis įgūdžiais bei 

strategijomis, galima rengti mokymo kursus ir instruktažus. Ugdant organizatoriaus 

vadovavimo ir tarpininkavimo įgūdžius, jis taip pat gali geriau vadovauti dialogo forumui. 

Taigi dialogo forumai gali būti įtraukti į organizacijų tarpkultūrinio mokymosi strategijas.

Amadoroje, netoli Lisabonos (Portugalija), surengtu forumu „Generation“ buvo siekiama 

kuo geriau suprasti, kas skatina jaunus imigrantus, gyvenančius šiame mažiau galimybių 

teikiančiame priemiestyje, jaustis atskirtiems nuo visuomenės, praleidinėti pamokas ir mesti 

mokyklą. Rajono valdžia, savanorių organizacijos, valstybinės mokyklos ir vietinė apylinkės 

taryba surengė kongresą ir jaunimo seminarus. Penki jaunuoliai buvo mokomi tarpinin- 

kauti ir padėti užmegzti ryšius kaimynystės bei išorės bendruomenėms.

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) savo nariams teikia tyrimų ataskaitas ir 

kolektyvinių derybų, kuriomis siekiama spręsti migrantų ir etninių mažumų darbuotojų 

problemas, veiksmų planus; šiomis priemonėmis galima pasinaudoti darbovietėse rengiant 

dialogą apie integraciją. Šiuose dokumentuose išdėstyti kolektyvinių derybų strategijų 

pagrindiniai punktai ir aprašyti įvairūs nacionalinių konfederacijų ar dalyvaujančių 

organizacijų laimėjimai.

www.etuc.org/r/113

http://www.caisa.fi
http://www.dnm-praha.cz/
http://www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf
http://www.etuc.org/r/113
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Strasbūro (Prancūzija) Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement 

(AMSEAD) surengė dvi savaites trukusius mainus, pavadintus „Kultūrų susitikimu“, kuriuose 

dalyvavo 36 jaunuoliai iš trijų imigrantus priimančių Europos šalių (Vokietijos, Švedijos ir 

Prancūzijos) ir trijų Viduržemio jūros šalių, iš kurių atvyksta imigrantai (Turkijos, Libano  

ir Alžyro). Pusdienio trukmės seminaruose, kultūrinėse dirbtuvėse ir susitikimuose vietoje 

buvo kalbama apie migraciją, Šiaurės ir Pietų nelygybę, tapatybę ir mažumų kultūrų įvai- 

rovę, religijos poveikį integracijai ir tai, kaip Europa turėtų paisyti imigrantų teisių.

http://amsed.fr/echanges.php

Praktinis požiūris

Sprendimai dėl dialogo forumo įgyvendinimo ir vadovavimo jam (t. y. struktūros, vietos 

ir laiko) gali būti praktiški ir pagrįsti aktyvaus dalyvavimo principu, pagal kurį sprendimai 

gali būti kūrybiški ir lankstūs, kaip antai konsultacijos darbuotojams vakarais, vaikų 

priežiūros paslaugų teikimas tėvams ir prireikus atvykimo išlaidų padengimas. Kadangi 

žmonės gali pervertinti savo kalbos mokėjimą ir kalbėjimo įgūdžius, pasamdžius vertėjus, 

galima užtikrinti, kad kalbos nemokėjimas netaptų dialogo dalyvių abipusio pasitikėjimo ir 

supratimo kliūtimi. Galiausiai darbotvarkėse ir tvarkaraščiuose reikėtų palikti laiko aptarti 

naujiems klausimams, kurių neišvengiamai kils, kai susirinks partneriai ir prasidės procesas.

Kai sprendimai dėl dialogo forumo įgyvendinimo (t. y. sistemos, vietos, laiko, vertimo 

žodžiu) grindžiami aktyvaus dalyvavimo principais, kiekvienu mažu praktiniu veiksmu 

padedama kurti atvirą ir abipuse pagarba pagrįstą dialogo kultūrą.

Pagrindinis Airijos sveikatos paslaugų teikėjo Nacionalinės tarpkultūrinės sveikatos 

strategijos prioritetas – įgyvendinti etninės lygybės stebėjimą. Siekiant, kad planuojant 

ir vertinant būtų labiau atsižvelgiama į konkrečias sąlygas ir remiamasi faktais, svarbu 

žinoti įvairios kilmės paslaugų vartotojų sveikatos poreikius ir būklę. Strategijos konsul-

tavimosi procese buvo taikoma daug lanksčių ir kūrybiškų priemonių, siekiant įtraukti 

„sunkiai pasiekiamas“ grupes, kaip antai darbuotojus migrantus, nelegalius migrantus ir 

konservatyvių kultūrų moteris, nepratusias dalyvauti viešuose susibūrimuose. Koordina- 

toriai vakarais rengė konsultacijas, naudojo įvairias bendravimo formas – nuo didelių 

seminarų iki mažų darbo grupių ir individualių pokalbių, padėdavo dalyviams atvykti bei 

pasirūpindavo jų vaikų priežiūra, o prireikus siūlė naudotis vertimo žodžiu paslaugomis.

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf

*
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Įvairių sektorių ir valdymo lygmenų pusiausvyros užtikrinimas

Dialogo forumai visoje Europoje buvo pradėti neplanuotai ir nevienodai daugybėje įvairių 

sektorių. Vyriausybės konsultaciniai organai ar kolektyvinių integracijos derybų gairės 

Šiaurės Europoje atsirado dar pokario laikotarpiu, tačiau nacionaliniai religijų dialogai 

pradėti gana neseniai. Per pastarąjį dešimtmetį pradėta daug kultūros ir švietimo projektų; 

šis procesas dar labiau paspartėjo Europos kultūrų dialogo metais (2008).

Dialogo forumuose gali būti svarstomos susijusios temos, pavyzdžiui, galimybė gauti 

būstą, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas. Dialogo forumą organizuojanti valdžios 

institucija privalo užtikrinti, kad jo politika derėtų su dialogu.

Jungtinės Karalystės „Lygybės bendrijose“ vietinės tarybos su pagrindiniais visuomenės 

subjektais, kaip antai policija, ligonių kasomis ir savanorių tarnybomis, diskutuoja ir derina 

darbą lygybės ir įvairovės srityje teikdamos paslaugas bendruomenei. Vienas iš pavyzdžių 

yra Seftono lygybės bendrija.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357

Nuo specialiai surengto iki nuolatinio dialogo ir tolesnių veiksmų

Pradėjus dialogo forumą, padidėja visuomenės ir suinteresuotųjų šalių lūkesčiai, kad 

problemos bus sėkmingai išspręstos. Todėl reikia ypač kruopščiai planuoti dialogo rezul- 

tatus. Organizatoriai daug laiko praleidžia stengdamiesi išlaikyti forumo tikslingumą ir 

suderinti įvairius jos dalyvių interesus. Jie neturėtų praleisti progos sutelkti suinteresuotąsias 

šalis, sugebančias įgyvendinti forumo siekius, antraip dialogo forumas virstų tiesiog „pokalbių 

vieta“ ir konsultacijos gali išsisemti, o suinteresuotosios šalys gali nebenorėti dalyvauti kitame 

forume, jei į nieką, apie ką jos kalbėjo ankstesniame forume, nebus atsižvelgta.

Neverta tikėtis, kad dialogo forumai padės „greitai pataisyti“ padėtį. Norint nuo dialogo 

pereiti prie veiksmų, jo dalyviai nuo pat pradžių turi laikyti šį forumą ne vienkartiniu rengi- 

niu, o proceso, kuriame ir jie gali atlikti „pagrindinį vaidmenį“, dalimi. Labiausiai įsiparei- 

goję imtis tolesnių veiksmų yra forumo organizatoriai, ypač jei jie yra valstybės institucijos.

Nuo dalyvių tarpusavio supratimo ir įgyto pasitikėjimo priklauso forumo rezultatai ir 

poveikis dalyviams ir visai bendruomenei.

Pavyzdžiui, dialogas gali vykti kaip abipusiai informacijos mainai: dalyviai praneša, kaip jie 

aiškina tam tikrą situaciją ir kokios yra jų nuomonės apie ją. Vien tai, kad įvairios suintere-

suotosios šalys susirinko atvirai pasikeisti nuomonėmis, gerbdamos viena kitos požiūrį,  

gali bent simboliškai, nors ir trumpam, nuraminti visuomenę.

Dalyviai, baigę dialogą, tampa dėmesingesni kitokiems požiūriams. Rodydami pasitikėji- 

mą, jie pripažįsta požiūrių skirtumus retoriniu lygmeniu. Šios nedidelės nuolaidos kitokiam 

http://www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357
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požiūriui prasiskverbia į žmonių mąstyseną ir kalbėseną apie konkrečią problemą. Pagal šį 

scenarijų dalyviai, viešai kalbėdami, vieni prie kitų prisitaiko, tapdami mažiau kategoriški ir 

sutikdami su platesniu požiūriu.

Dar geriau, jei dalyviai pasiekia bendrą, sudėtingesnį problemos supratimą, nustato bendrą 

pagrindą ir pripažįsta įvairovės teikiamą naudą. Baigdami dialogą, partneriai išreiškia abipusį 

pasitikėjimą ir atvirai ragina imtis visuomeninių veiksmų, kurie turėtų įkvėpti jų pavyzdžiu 

pasekti kitus visuomenės ir pilietinės visuomenės narius. Šie rezultatai gali labiau paveikti 

žmonių mąstyseną ir kalbėseną, o raginimai gali paskatinti bendruomenę imtis konkrečių 

veiksmų, kurie bent laikinai sustiprintų bendruomenės socialinius ir asociacijų tinklus.

„Vokietijos islamo konferencija“ (DIK) yra nuolatinis Vokietijos vidaus reikalų ministerijos 

dialogas su musulmonų kilmės gyventojais ir piliečiais integracijos bei ekstremizmo 

temomis ir apie socialinės bei religinės politikos principus. Po 2007–2008 m. vykusių 

plenarinių posėdžių 15 dalyvaujančių įvairių valdžios lygmenų atstovų ir 15 Vokietijos 

musulmonų bendruomenių atstovų susitarė atlikti tarpinį keturių DIK darbo grupių išvadų 

apibendrinimą, siekiant suformuluoti bendrą integracijos sampratą, skirti lėšų empiriniams 

musulmonų padėties Vokietijoje tyrimams, pamąstyti, kaip būtų galima greičiau pradėti 

valstybinėse mokyklose organizuoti musulmonų religinio ugdymo pamokas, informuoti 

žiniasklaidą ir toliau bendradarbiauti. Sukurtoje naujoje interneto svetainėje siekiama 

padidinti konsultacijų ir rekomendacijų skaidrumą, siekti platesnio dialogo pripažinimo, 

suteikiant daugiau galimybių jame dalyvauti, ir padidinti Vokietijoje vykstančių diskusijų 

apie islamo religinę praktiką objektyvumą.

www.deutsche-islam-konferenz.de

Dialogo dalyviai taip pat gali rengti konkrečių tolesnių veiksmų programas.

Institucionalizuodami dialogo forumą, jie gali pasiekti, kad dialogas vyktų nuolat. Jei 

dialogą organizuoja valstybės institucija, ji gali įtraukti šį dialogą į atitinkamo vyriausybės 

departamento arba departamentų konsultavimosi infrastruktūrą. Atlikus šiuos institucinius 

pakeitimus, sustiprinami asociacijų tinklai, ir tą patį klausimą sprendžiančios organizacijos 

jaučiasi svarbesnės.

„Musulmonų apskritasis stalas“ ir Musulmonų taryba buvo įsteigti siekiant palaikyti 

musulmonų organizacijų atstovų ryšius su ir Miuncheno mero pavaduotoju. Šie dialogo 

forumai tapo tvirtais tinklais, kurie paskatino miesto tarybą sutikti su pasiūlymu leisti 

organizuoti laidotuves pagal musulmonų papročius ir, glaudžiai bendradarbiaujant 

su Miuncheno mokyklomis ir apskritojo stalo diskusijų dalyviais, mokyklose pradėti 

musulmonų religinį ugdymą.

www.muenchen.de/interkult

http://www.deutsche-islam-konferenz.de
http://www.muenchen.de/interkult
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1997–2008 m. Airijos nacionalinis konsultacinis rasizmo ir kultūrų santykių komitetas 

(NCCRI) buvo įtrauktas į vyriausybės darbą ir veikė kaip kultūrų dialogo forumas, kuriame 

buvo siekiama susitarti ir gauti daugiau informacijos politikos kūrimo procese.

www.nccri.ie

Dalyviai taip pat gali nuspręsti pradėti naujus forumus, siekdami spręsti kitas problemas. 

Į juos galima priimti naujų narių arba keisti narius kartu su organizatoriumi. Taip dialogo 

dalyviai naudojasi vienoje srityje įgytu bendru supratimu ir pasitikėjimu, tikėdamiesi, kad 

kitoje srityje jis taip pat turės teigiamą „užkrečiamą“ poveikį.

Dalyviai kiekvienoje darbo programoje prisiima trumpalaikius įsipareigojimus vykdyti 

bendrą veiklą. Šia vieša veikla, grindžiama dalyvių naujai įgytu tarpusavio supratimu ir pa- 

sitikėjimu, siekiama ugdyti dalyvių ir plačiosios visuomenės supratingumą ir pasitikėjimą. 

Šia veikla laikinai sustiprinami asociacijų ir socialiniai tinklai. Siekiant užtikrinti, kad veikla 

būtų bendrai ir sistemingai vykdoma laikantis nustatytų terminų, sukuriami koordinavimo 

ir vykdymo mechanizmai.

Po pirmojo Integracijos susitikimo Vokietijoje 2006 m. liepos mėn., siekiant nuo dialogo 

pereiti prie konkrečių veiksmų, Nacionaliniame integracijos plane buvo iškelti aiškūs 

uždaviniai ir nustatyta daugiau kaip 400 priemonių bei savanoriškų įsipareigojimų, kuriuos 

užsibrėžė vykdyti įvairių valdymo lygmenų valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai. Pirmoji 

pažangos ataskaita buvo pateikta 2008 m. lapkričio mėn.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Tariantis dėl būsimų veiksmų, organizatoriai neturėtų per daug primygtinai piršti savo 

nuomonės. Dialogo forumai greičiau sulauks pripažinimo arba tolesnių veiksmų, jei 

bus grindžiamos pačių dalyvių idėjomis. Pavyzdžiui, „būtinas dalyvavimas“ apima teisę 

protestuoti, teikti peticijas, ginti įvairius interesus ir jiems atstovauti. Dalyviai ir visuomenė 

taip pat tikisi, kad vyriausybė į jų pastabas atsižvelgs savo būsimame darbo plane.

Berlyno federalinės žemės Kaimynystės socialinės sanglaudos veiksmų programai 2007 m. 

skirta pusė milijono, o 2008–2009 m. – milijonas eurų. „Abipusiais projektais“ siekiama 

ilgalaikio imigrantų organizacijų ir juos priėmusios visuomenės organizacijų ar valdžios 

institucijų bendradarbiavimo. Įgyvendinami bendri projektai jaunimo švietimo, kovos 

su diskriminacija ir suaugusiųjų mokymo srityse, kuriais siekiama trumpalaikio tikslo – 

imigrantų asociacijoms perduoti žinių ir ugdyti jų gebėjimus.

www.berlin.de/lb/intmig/index.html

http://www.nccri.ie
www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html
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Genujos Religijų taryba rengia reguliarius dialogo dalyvių susitikimus, kuriuose dalyvauja 

16 miesto religinių bendruomenių ir dvi bažnytinės asociacijos ir kuriais siekiama geriau 

perduoti žinias bei palaikyti ryšius su viešąja administracija. Taryba per metus siekia parengti 

bent vieną bendrą leidinį ir užsiimti bendra veikla, kurioje dalyvautų įvairių kultūrų ir religijų 

piliečiai.

www.comune.genova.it

Dalyviai įsipareigoja ilgą laiką bendradarbiauti tikėdamiesi, kad trumpalaikė nauda gali virsti 

ilgalaike, net jei dialogo forumo nebeliktų ir visuomenės bei politikų dėmesys nukryptų 

prie kitų klausimų. Šiuo tikslu, siekdami vertinti bendros veiklos veiksmingumą ir rezultatus, 

dalyviai sukuria viešo vertinimo ir atsiliepimų teikimo mechanizmus.

Roterdamo „Dialogo dienai“ šiuo metu vadovauja 74 įvairių organizacijų atstovų sistema. 

Jos nariai moko „Dialogo dienos“ koordinatorius, kuriems pavedama sukurti saugią aplinką, 

kurioje roterdamiečiai galėtų iš kitų mokytis svarbiausių dalykų, kaip antai visiems kartu 

gyventi daugiakultūriame mieste, ugdyti savo priklausymo bendruomenei jausmą ir  

stiprinti tapatybę. Nariai, siekdami, kad dienos renginiuose dalyvautų kuo daugiau įvairių 

miesto gyventojų ir nereikėtų išleisti per daug lėšų ryšiams su visuomene, taip pat gali 

naudotis savo tinklais. Nariai teigia, kad jų organizacijų tikslas yra pats bendras darbas šiame 

forume. 2007 m. Dialogo dienos renginiuose dalyvavo 1 700 roterdamiečių. Vertinimai 

parodė, kad šio proceso dalyviai yra labai entuziastingai nusiteikę. Organizatoriai pastebi, 

kad jų idėja pasinaudojo 20 kitų Nyderlandų miestų, taip pat Berlynas ir Briuselis.

www.dagvandedialoog.nl

Birmingemo moterų taikos grupė (1993–2006 m.) iš pradžių buvo maža maldininkių grupė, 

dalyvaujanti maldininkių judėjime prieš Bosnijos karus. Iš religinės grupės, vienijančios jos 

nares, ji virto įvairių religijų nares vienijančia tarpreligine grupe – didžiausio jos aktyvumo 

metu viename susitikime dalyvavo 80–100 moterų, priklausančių 30 tautybių, išpažįstančių 

įvairias religijas, įvairių rasių ir amžiaus grupių, kilusių iš įvairios socialinės aplinkos. Dalyvės, 

atvirai diskutuodamos, ėmė geriau suprasti viena kitos tikėjimą, darbą ir gyvenimo patirtį. 

Jų dialogas paskatino pradėti daugiau bendruomenės paslaugų projektų, rengti grupines 

išvykas, kurti tinklus su kitais integracijos proceso dalyviais ir rinkti lėšas katastrofų aukoms, 

pabėgėlėms ir paslaugas migrantams teikiančioms organizacijoms. Vienas svarbiausių 

rezultatų buvo tai, kad Birmingemo ligoninėse ėmė budėti musulmonų, sikų ir indų religijas 

išpažįstančios kapelionės.

Forumas „Imigrantų tėvai už visuomenės saugumą“ buvo pradėta 1997 m. Kopenhagos 

(Danija) Niorebro rajone: reaguodama į policijos susirėmimus su antros imigrantų kartos 

jaunuoliais, 70 tėvų grupė kartu su vietiniu imamu surengė dialogą su berniukų grupe 

apie asmeninę ir bendruomeninę atsakomybę. Vėliau šią veiklą perėmė vietinė taryba ir 

http://www.comune.genova.it
http://www.dagvandedialoog.nl
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Raudonojo Kryžiaus savanoriai, veikla buvo išplėsta, į ją įtrauktos antros imigrantų kartos 

mergaitės, pradėtos rengti danų ir arabų kalbų pamokos. Įvertinta, kad projektas padidino 

tėvų, jaunimo ir vietinės tarybos tarpusavio pasitikėjimą.

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256

4.2 Dialogui vadovaujančios valstybės institucijos arba 
pilietinės visuomenės organizacijos užduotys

Žinomi visuomenės veikėjai turėtų paremti dialogo forumą, siekdami įtraukti jį į integracijos 

politikos kūrimo procesą ir ugdyti visus tarpkultūrinius gebėjimus. Politika sudaro pilietinės 

visuomenės dialogo pagrindą. Valstybės institucijos gali įtraukti dialogą į savo darbą 

ir padidinti jo poveikį, susiedamos jį su įvairiais lygmenimis ir sektoriais. Tačiau tie, kurie 

turi geriausias sąlygas paremti dialogo forumą, ne visada sugeba jam vadovauti arba jį 

organizuoti.

Remiantis subsidiarumo ir artimumo principais, gyventojams artimiausios vietinio 

valdymo lygmenų institucijos sugeba ypač patikimai ir gerai organizuoti dialogo forumus 

ir jiems vadovauti. Mieste vykstantis darbas su atskiromis imigrantų grupėmis, imigrantų 

bendruomene, vietine kaimynyste ir visa savivaldybe yra geriau koordinuojamas, jei yra 

forumas, kuris pats tampa matomu daugelio bendruomenių dalyvavimo įrodymu.

Dialogo forumai taip pat gali būti pradėti kaip pilietinės visuomenės iniciatyvos tarp 

atitinkamų kultūros, švietimo ir religinių organizacijų. Jas pradėti taip pat gali skatinti  

fondai, socialiniai partneriai ir kiti privačiojo sektoriaus subjektai.

Kiekvienas dialogo forumas vyksta bent keturiais etapais: susitarimo ir pasirengimo, dialogo 

ir mainų, apmąstymų ir pranešimų, vertinimo ir veiksmų. Valstybės institucijos ir pilietinės 

visuomenės lyderiai nevienodai dalyvauja šių etapų veikloje.

Susitarimas ir pasirengimas

Vietinės, regioninės, nacionalinės ir Europos valdžios institucijos gali finansuoti dialogo 

forumus ir skatinti juos pradėti savo prioritetais ir sąlygomis, nurodytais kvietimuose teikti 

paraiškas. Šiam tikslui taip pat galima sukurti specialų fondą. Valdžios institucijos taip pat 

gali padėti gauti finansavimą, užmegzdamos ryšius su kitais galimais rėmėjais ir valdy- 

damos jų lūkesčius.

Dialogo forumams būtinas kruopštus pasirengimas; jis yra partnerių ir jų atitinkamų bazių 

diskusijos rezultatas. Valdžios institucijos, siekdamos veiksmingiausiai informuoti apie 

sutartus tikslus, gali paremti tyrimą, kuriuo būtų įvertinta esama padėtis, įvairių šalių lūkesčiai 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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ir tinkami dialogo metodai. Jos gali skirti lėšų arba rengti mokymus, mokslinius tyrimus ir 

instruktažus apie migrantų padėtį šalyje ir jiems skirtą socialinę, ekonominę, integracijos  

ir nediskriminavimo politiką. Jos taip pat gali padėti rengti dialogo partnerių susitikimus su 

organizacijomis, nariais arba atstovaujamais gyventojais. Valdžios institucijoms gali būti svar- 

bu apsvarstyti, kokiomis priemonėmis arba finansavimo strategijomis būtų keičiami galimi 

požiūriai į bendro sprendimo procedūras – ypač migrantų bendruomenių organizacijų.

Valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės vadovai suteikia galimybę kurti dialogo 

forumą, skirdami lėšų poreikiams preliminariai vertinti ir konsultuodamiesi su visuomene, 

atlikdami sekretoriato funkcijas, patys dalyvaudami ir mokydami savo narius.

Pavyzdžiui, Ispanijos Luiso Viveso fondas, teikdamas specialią techninę pagalbą ir paramą, 

padeda ugdyti nevyriausybinių organizacijų, ypač migrantų NVO, gebėjimus.

www.fundacionluisvives.org

Dialogas ir mainai

Pasyviausias vaidmuo, kurį gali atlikti valdžios institucijos, yra stebėtojo vaidmuo –  

klausymasis ir mokymasis iš dialogo forumo. Vėliau jų gali būti paprašyta kalbėti kaip 

tam tikros srities politikos eksperčių. Kitas, oficialesnis, valdžios institucijų vaidmuo – 

organizatorės; jos gali organizuoti dialogą kartu su pilietinės visuomenės veikėjais, fondais 

ir socialiniais partneriais, kurie dažnai rengia dialogo forumus. Šis vaidmuo apima forumo 

rengimą ir įžangines arba baigiamąsias pastabas, siekiant pasirengti darbui. Jų gali būti 

paprašyta aktyviau dalyvauti ir vesti dialogą – vadovauti susitikimui ir suderinti su partneriais 

jo darbotvarkę. Joms gali tekti prisiimti didesnius įsipareigojimus, jei dėl didelio partnerių 

tarpusavio nepasitikėjimo jos būtų priverstos tarpininkauti. Galiausiai valdžios institucijos gali 

tiesiogiai dalyvauti dialoge kaip tiesioginės ir reprezentatyvios partnerės, kai sprendžiama 

atotrūkio problema ir ypač kai reaguojama į dramatiškus politinius ar socialinius įvykius.

Valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės veikėjai gali atlikti kelis vaidmenis: „nešališko 

tarpininko“, koordinuojančio atvirą pasikeitimą nuomonėmis, gerbiant kitus diskusijos 

dalyvius, organizatoriaus arba vedėjo, eilinio dalyvio, eksperto konsultanto arba 

suinteresuoto stebėtojo.

Dublino miesto taryba remia integraciją savo politiniu dalyvavimu „Migrantų rinkėjų 

projekte“. Jauni patikimi imigrantų lyderiai, ypač priklausantys naujai atvykusioms grupėms, 

mokomi ir aprūpinami informacine medžiaga bei ištekliais įvairiomis kalbomis, kad galėtų 

skatinti savo bendruomenes balsuoti rinkimuose.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm

*

*

http://www.fundacionluisvives.org/
http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm
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Ispanijos viešasis fondas „Pluralismo y Convivencia“ („Pliuralizmas ir santarvė“) veikia kaip 

dialogo forumas, kuriame dalyvauja įvairių religinių mažumų bendruomenių atstovai, 

ir remia jų projektus kultūros, švietimo ir socialinės integracijos srityse. Fondas taip pat 

informuoja Ispanijos visuomenę apie šias religines bendruomenes, siekdamas laužyti 

stereotipus ir kovoti su prietarais.

www.pluralismoyconvivencia.es

Apmąstymai ir pranešimai

Dialogas nesibaigia tada, kai baigiasi tiesioginis bendravimas; jis yra tęstinis procesas, 

kuriame reaguojama ir persvarstoma, susitariama ir prieštaraujama, randama pranašumų ir 

trūkumų, dirbama pagal taisykles ir eksperimentuojama. Šį procesą tęsia tolesnės diskusijos, 

dvišaliai susitikimai, moksliniai tyrimai, konsultavimosi susitikimai ir kt.

Dialogo organizatorius arba vedėjas taip pat gali atlikti jo sekretoriato funkcijas. Ši užduotis 

palengvina forumo dalyvių bendravimą ir darbą. Forumo rezultatai taip pat gali būti 

užrašomi ir saugomi, siekiant užtikrinti atskaitingumą. Šie rezultatai apima vidaus reikmėms 

skirtus tekstus, kaip antai protokolus, darbo tvarkos taisykles bei dokumentus ir vertinimo 

ataskaitas. Yra daug galimų išorinių rezultatų, pradedant bendraisiais susitarimais dėl 

būtinų dialogo sąlygų ir baigiant bendromis veiksmų programomis, gairėmis ir organizacijų 

elgesio kodeksais, bendrais politiniais prioritetais, bendromis nuomonėmis, deklaracijomis, 

priemonių rinkiniais ir kt. Šie rezultatai yra prieinami plačiajai visuomenei, kuri gali naudotis 

šiomis priemonėmis, rengdama tolesnius dialogus ir pati kurdama priemones.

Valdžios institucijų parama informacijos sklaidai taip pat gali būti pagrindinė įtraukimo į 

dialogo forumą strategijų dalis. Remiant ryšių strategijos rengimą, galima atkreipti spaudos 

dėmesį į dialogo forumus ir užmegzti ryšius su švietimo įstaigomis, pilietine visuomene 

ir politinio gyvenimo dalyviais kitose valstybėse narėse ir visoje Europoje. Jie gali stebėti 

procesą, siekdami užtikrinti, kad informacija būtų prieinama visai visuomenei, įskaitant 

jos pažeidžiamas grupes. Jie taip pat gali skelbti pareiškimus, kuriuose paaiškintų dialogo 

aplinkybes ir valdytų įvairių jo dalyvių bei visuomenės lūkesčius.

2008 m. Dublino tarybos Plėtros valdyba pradėjo naują valstybės bei vietinės valdžios, verslo 

ir socialinių partnerių bendradarbiavimo forumą „Integracijos siekis: miesto programa“. 

Šiame forume dalyvaujančios suinteresuotosios šalys skatinamos remti partnerystės ryšius, 

padedančius įgyvendinti integracijos politiką. Pavyzdžiui, jos gali persvarstyti savo politiką 

ir prioritetus ir juos pakeisti, atsižvelgdamos į 10 bendros dalyvavimo chartijos punktų. 

Dialogo forumas turėtų tapti konsultavimosi su imigrantų bendruomenėmis pradžia, 

siekiant nustatyti pagrindines jų problemas, tinklų ir tyrimų centru ir Metų integracijos 

dialogo bei vietinio lygmens integracijos forumų koordinatore.

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf

http://www.pluralismoyconvivencia.es/
http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards Integration Final.pdf
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Vertinimas ir veiksmai

Valdžios institucijų, atliekančių dialogo organizatorių, vedėjų ir dažnai rėmėjų vaidmenis, 

gali būti paprašyta atlikti vertinimą. Dialogo forumų vertinimas yra probleminė sritis, dėl 

kurios politikos vykdytojai ketina toliau diskutuoti. Nors partneriai palankiai vertina dialogą, 

kiekvienas partneris, dalyvaudamas jame, gali išmokti skirtingų dalykų ir susidaryti kitokią 

nuomonę, o pagrindinės socialinės problemos gali likti neišspręstos. Valdžios institucijos, 

atlikdamos vertintojų vaidmenį, turės rasti įvairių priemonių dialogo forumų rezultatams 

įvertinti. Naudodamos įvairias kokybinio ir kiekybinio vertinimo priemones, kaip antai 

apklausas ir pokalbius, jos turės perteikti dalyvaujančių partnerių interesus ir nuomones. 

Antrajame vertinimo etape, prieš padarant galutines išvadas, rezultatai gali būti svarstomi.

2007–2008 m. Austrijos federalinė vidaus reikalų ministerija ir Austrijos integracijos fondas 

surengė integracijos forumą, kuriame dalyvauti buvo pakviesti vyriausybės, federalinių 

žemių, religinių bendruomenių, migrantų organizacijų ir kompetentingų nevyriausybinių 

organizacijų nariai. Vidaus reikalų ministerijos nacionaliniu veiksmų planu buvo pagrįsta 

nacionalinio masto diskusija, kurioje buvo panaudotos ekspertų išvados, piliečių idėjos ir 

bendruomenių iniciatyvos. Forumo interneto svetainėje apsilankė 40 000 žmonių, taip pat 

6 000 dalyvavo informacinėje ekskursijoje po 20 miestų; po šios ekskursijos buvo sulaukta 

daugiau kaip tūkstančio dalyvių pasiūlymų. Integracijos forumo rezultatais, įskaitant ekspertų 

ataskaitas, buvo pasinaudota rengiant Austrijos nacionalinį integracijos veiksmų planą.

www.integration.at

Galiausiai valdžios institucijos gali nuspręsti perkelti dialogo rezultatus į įvairių dialogo 

partnerių veiksmų planus. Užbaigus dialogo forumus, gali būti pradėti nauji dialogo forumai, 

informacinės kampanijos, peticijos, referendumai, mokymo kursai, viešosios paslaugos, 

vadovai, festivaliai, savanorių veiklos projektai, leidiniai, mokslo darbai, vadovėliai, interneto 

svetainės, meno projektai ir kt. Valdžios institucijos arba kitos trečiosios šalys gali finansuoti 

bet kokius bendrus veiksmus, dėl kurių buvo susitarta per dialogo forumą, arba prižiūrėti 

jų įgyvendinimą. Jos taip pat gali užtikrinti ilgalaikį tęstinumą, palaikydamos ryšius su kitais 

dialogais arba įtraukdamos tai į savo konsultavimosi procedūras. Taip valdžios institucijos 

padeda stiprinti dialogo pradėtą bendradarbiavimą ir sukurtą pasitikėjimą.

Jungtinės Karalystės vietinės tarybos, vertindamos lygybės ir įvairovės srityje atlikto darbo 

kokybę ir pažangą, gali naudoti nacionalinius „Geriausio rezultatyvumo rodiklius“, pagrįstus 

vietinės valdžios kokybės standartu. Šio standarto II lygmuo apima vertinimą, ar vietinės 

valdžios institucijos vykdo pokyčių vertinimo ir konsultavimosi programas, kuriose būtų 

susietos įvairios valdžios sektoriaus dalys.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance

http://www.integration.at
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
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Bendrovės „Accenture“ Viešųjų paslaugų vertės tyrimo institutas surengė aštuonis 

„Pasaulinius forumus“ (įskaitant forumus Londone, Berlyne, Paryžiuje ir Madride), kuriuose 

dalyvavo darbo grupės, sudarytos iš 60–85 vietinių gyventojų, atstovaujančių įvairiems 

miesto gyventojams. Jų atsiliepimais buvo remiamasi rengiant „Viešųjų paslaugų vertės 

valdymo sistemą“ – labiau į visuomenę orientuotą valdymo modelį, pagal kurį piliečiai 

bendradarbiauja su išrinktaisiais valdžios pareigūnais, kurdami viešąsias paslaugas ir 

pritaikydami jas paslaugų gavėjams.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf 

http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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Dialogo forumai

Išvados

1. Dialogo forumu sukuriama vieša erdvė, kurioje imigrantai su kitais imigrantais, 

gyventojais ir (arba) vyriausybe pradeda atvirai keistis nuomonėmis, gerbdami savo 

pašnekovus. Siekiama, kad dialogo dalyviai ugdytų bendrą supratimą ir pasitikėjimą 

vieni kitais ir, spręsdami konkrečią problemą, rastų pagrindą bendradarbiauti.

2. Pašalinus teisinės sistemos kliūtis imigrantams dalyvauti visuomenės gyvenime, gali 

vystytis pilietinė visuomenė ir konsultaciniai organai, kurie vėliau taps pagrindiniais 

dialogo forumo dalyviais. 

3. Ar reikia dialogo forumo, vertinama paprašius atitinkamos bendruomenės nurodyti 

svarbiausias problemas; ar jos nariai mano, kad kiti žino apie jų problemą, ir ar tiki, kad, 

bendradarbiaujant su kitais, galima ją išspręsti.

4. Nustačius dialogo forumo sritį, jos dalyviams lengviau rasti bendrą kalbą, jei 

problema suformuluota dalyvauti skatinančiais žodžiais, kurie yra aktualūs visiems 

gyventojams.

5. Jei forumo dalyviai yra laisvai išrinkti, jie yra „atstovai“, o jei išrinkti už jų sąsajas su 

sprendžiama problema arba gebėjimus ją veiksmingai spręsti – „dalyviai“. Dialogo 

organizatoriai turi įvertinti, ar, norint, kad visuomenė jį laikytų patikima viešąja erdve, 

jų forumui reikia taikyti demokratinį ar techninį dalyvių atrankos metodą.

6. Trumpalaikiai dialogo forumai konkrečiuose sektoriuose gali būti atviros labai įvairiems 

dalyviams. Kituose forumuose gali būti taikomi tinkamumo kriterijai – vertinamas 

dalyvių tinkamumas ir jų dalyvavimo veiksmingumas, rūpinamasi, kad tarp įvairių 

dalyvių būtų pusiausvyra. Šiais kriterijais siekiama atrinkti suinteresuotąsias šalis, 

turinčias didžiausią kompetenciją ir poveikį įvairioms bendruomenės dalims.

7. Organizatoriai pagal partnerystės principą lėšomis remia dalyvaujančias NVO ir 

savanorių organizacijas mainais už jų kompetenciją ir ryšius. 

8. Kai sprendimai dėl dialogo forumo įgyvendinimo (t. y. sistemos, vietos, laiko, vertimo 

žodžiu) grindžiami aktyvaus dalyvavimo principais, kiekvienu mažu praktiniu veiksmu 

padedama kurti atvirą ir abipuse pagarba pagrįstą dialogo kultūrą.

9. Valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės vadovai suteikia galimybę kurti 

dialogo forumą, skirdami lėšų pradiniam poreikių vertinimui ir konsultuodamiesi su 

visuomene, atlikdami sekretoriato funkcijas, patys dalyvaudami ir mokydami savo 

narius.

10. Valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės veikėjai gali atlikti kelis vaidmenis: 

„nešališko tarpininko“, koordinuojančio atvirą pasikeitimą nuomonėmis, gerbiant kitus 

diskusijos dalyvius, organizatoriaus arba vedėjo, eilinio dalyvio, eksperto konsultanto 

arba suinteresuoto stebėtojo.
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5 skyrius
Pilietybės įgijimas ir aktyvus 
pilietiškumas



106 Integracijos vadovas

Pilietybės įgijimas ir aktyvus pilietiškumas

 

Pilietybė – tai žmonių teisiniai ryšiai su valstybėmis. Piliečiai ir valstybės vieni 
kitų atžvilgiu turi tam tikras pareigas ir teises. Pilietybė įgyjama per kelis teisinius 
procesus, įskaitant natūralizaciją ir ius soli (valstybėje gimusio asmens teisę į tos 
valstybės pilietybę). Nors šiuolaikiniame pasaulyje yra daug pilietybės atmainų, 
pagrindinė jos samprata yra asmens teisės ir atsakomybė, susijusios su naryste tam 
tikroje liberalioje demokratinėje visuomenėje (buvimu šalies piliečiu, ES piliečiu, 
vietiniu gyventoju, ekonomikos, visuomenės ir kultūros dalyviu ir kt.). Aktyvus 
pilietiškumas susieja įvairias narių tapatybes ir suteikia jiems galią dalyvauti 
ekonominiame, socialiniame, kultūriniame, pilietiniame ir politiniame visuomenės 
gyvenime.

Šiame skyriuje kalbama apie dvejopas strategijas, kuriomis imigrantų integracija skatinama 

suteikiant jiems pilietybę. Taikant į piliečius orientuotą integracijos metodą, jiems suteikiama 

įvairių galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime kaip piliečiams ir galiausiai suteikiama 

pilietybė. Tam tikros teisinės ir politinės kliūtys, kurios, kaip manoma, netyčia atskiria imi- 

grantus nuo visuomenės gyvenimo arba kliudo jiems gauti pilietybę, gali būti pašalintos – 

taip visuomenė taptų atviresnė ir daugiau imigrantų būtų skatinama įgyti šalies pilietybę. 

Galima paremti tas administracinės procedūros dalis, kurios labiausiai sugeba paspartinti 

šį procesą, kad naujieji piliečiai būtų labiau patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis ir 

būtų tinkamiau įgyvendinamos priemonės, kaip antai kalbos mokėjimo vertinimai. Vienas 

iš procedūrų palengvinimo būdų, kuriam keliose valstybėse narėse teikiama didesnė 

pirmenybė, yra aktyvesnis plačiosios visuomenės dalyvavimas, pavyzdžiui, per natūrali-

zacijos ceremonijas. Skatinant naujų ir esamų piliečių aktyvų pilietiškumą, taip galima kurti 

bendrą įvairios visuomenės ateitį.

Valstybės pilietybės, taigi ir ES pilietybės, įgijimas reglamentuojamas tik valstybių narių tei- 

sės aktų ir politikos; tačiau pilietybės tema svarstyta keliuose ministrų bei Europos Vadovų 

Tarybos susitikimuose ir Europos Komisijos komunikatuose. Europos Teisingumo Teismas 

taip pat yra išnagrinėjęs ne vieną bylą, susijusią su valstybių narių pilietybės įstatymais.

1999 m. Tamperės Europos Vadovų Taryba pritarė, kad Europos šalyje ilgą laiką teisėtai 

gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams būtų siūloma įgyti tos valstybės narės pilietybę.

Pagal 2005 m. bendrą integracijos darbotvarkę 9-ojo bendrojo pagrindinio principo 

(imigrantų dalyvavimo demokratiniame procese) įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu 

skatina nacionalinių pilietinio ugdymo ir natūralizacijos programų rengimas.

2007 m. neoficialiame Potsdame vykusiame ES integracijos ministrų susitikime buvo 

paraginta, bendradarbiaujant Europos lygmeniu, nagrinėti ir aiškinti „įvairias dalyvavimo 

sampratas bei požiūrius ir įvairias pilietiškumo sampratas, atsižvelgiant į atitinkamą EB 

acquis, susijusią su imigrantų integracija ir valstybių narių konstitucijomis bei teisinėmis 

sistemomis, taip pat dalytis nuomonėmis ir patirtimi apie valstybėse narėse taikomas 

natūralizacijos sistemas“.
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5.1 Pagrindinės sąvokos ir skirtingi interesai, susiję su 
bendra įvairios visuomenės ateitimi

„Pilietybė“ ir „pilietiškumas“ kasdienėje kalboje dažnai vartojami kaip sinonimai. Kai kuriose 

Europos kalbose šias sąvokas net sunku atskirti.

Europos pilietybės konvencija buvo pasirašyta 1997 m. lapkričio 6 d. Strasbūre ir įsigaliojo 

2000 m. kovo 1 d. Šioje išsamioje Europos Tarybos konvencijoje nustatyti esminiai principai 

ir taisyklės, taikomi visiems pilietybės aspektams, tokiems kaip pilietybės neturėjimo 

prevencija, nediskriminavimas ir pagarba atitinkamose teritorijose nuolat gyvenančių 

žmonių teisėms. Iki šiol konvenciją pasirašė 18 ir ratifikavo 11 ES valstybių narių.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&D 

F=7/5/2007&CL=ENG

Europos pilietybės konvencijoje sąvoka „pilietybė“ apibrėžta kaip „teisinis asmens ir 

valstybės ryšys, nerodantis asmens etninės kilmės“. Šis ryšys nurodo teises (politines, 

ekonomines, socialines, kultūrines ir kt.) ir atsakomybę, kurias turi tik tos valstybės piliečiai. 

Dviguba pilietybė apibūdinama kaip padėtis, kai tas pats asmuo turi dviejų ar daugiau 

valstybių pilietybes. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (1948) 15 straipsnyje nustatyta, 

kad kiekvienas asmuo turi teisę į pilietybę, kurios valstybė negali savavališkai atimti. 

Asmuo taip pat turi teisę keisti pilietybę, atsisakydamas vienos valstybės pilietybės ir (arba) 

įgydamas kitos valstybės pilietybę. Natūralizacija yra vienas iš teisinių procesų, per kuriuos 

žmonės, kurie nėra valstybės piliečiai, gali įgyti jos pilietybę.

„Pilietiškumas“ yra naudojimasis teisėmis ir atsakomybe, kurios yra susijusios su buvimu  

arba tapimu tam tikro vieneto (t. y. valstybės, regiono, miesto, profesinės organizacijos, 

politinės partijos, socialinio judėjimo ar religinės organizacijos) nariu. „Pilietiškumas“ 

yra ne tiek teisės, kiek politikos filosofijos sąvoka. Minėtas vienetas įsipareigoja priimti 

naujus narius, taip pritaikydamas savo priėmimo taisykles, kad nauji nariai būtų skatinami 

prisijungti, ir sudarydamas palankias sąlygas jiems dalyvauti. Nauji nariai, kilę iš įvairių 

bendruomenių, taip pat įsipareigoja rūpintis šios bendruomenės ateitimi, naudotis narystės 

joje teikiamomis galimybėmis ir aktyviai dalyvauti. Esami nariai įsipareigoja priimti naujus 

narius, elgtis su jais kaip lygūs su lygiais ir kartu su jais rūpintis minėto vieneto ateitimi.

„Valstybės pilietybė“ – tai klasikinė teisinės ir politinės-filosofinės sąvokų jungtis, kurią 

galima apibūdinti kaip teisių ir atsakomybių, kurias turi konkrečios valstybės piliečiai, 

prisiėmimą ir naudojimąsi jomis.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Tačiau „pilietiškumo“ ir „pilietybės“ sąvokos taip pat yra atsietos, o jų prasmės padaugintos 

šiuolaikinėje politikoje. Europos ir tarptautinis bendradarbiavimas sukūrė naujų teisinių 

viršvalstybinio ir žemesnio už valstybinį pilietiškumo formų. Dalyvavimo šių formų 

pilietiniame gyvenime galimybės ir sąlygos yra nuolat stebimos tarptautiniu lygmeniu.

„Socialinio pilietiškumo“ sąvoka atsirado Europai bendradarbiaujant integracijos srityje, 

siekiant stiprinti valstybės piliečių, ES piliečių ir teisėtai šalyje gyvenančių trečiųjų 

šalių piliečių solidarumą ir bendrą tapatybę. Valstybė įsipareigoja suteikti joje teisėtai 

gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams daugiau teisių ir atsakomybės, atsižvelgdama į tai, 

kiek laiko jie gyvena toje šalyje.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

„Europos Sąjungos pilietybės“ pagrindas yra ES valstybės narės pilietybė. ES piliečiai, 

gyvenantys bet kurioje ES vietoje, turėtų turėti vienodas pagrindines teises ir atsakomybę. 

Pavyzdžiui, jie turi teisę laisvai judėti ir gyventi kitoje ES valstybėje narėje, gyventi kartu 

su šeima, balsuoti ir dalyvauti savivaldybės, kurioje gyvena, bei Europos Parlamento 

rinkimuose.

Nuo 1974 m. ES pilietybės subjektyvus suvokimas nuolat stebimas atliekant įprastą 

Eurobarometro tyrimą: tiriama ES piliečių tapatybė, pagrindinių politinių problemų 

supratimas, parama narystei ES, Europos Sąjungos įvaizdis ir pasitikėjimas jos institu- 

cijomis. Taip pat turima duomenų apie naudojimąsi ES piliečių teisėmis.

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Be to, atsirado naujų, neteisinių pilietiškumo formų, susijusių su aktyviu naudojimusi 

teisėmis bei įsipareigojimų vykdymu aukštesnio ir žemesnio už nacionalinį lygmenį 

bendruomenėse.

Europos Komisija įvertino aktyvų pilietiškumą kaip dalyvavimą politiniame gyvenime, 

pilietinėje visuomenėje, savo bendruomenės gyvenime ir bendras vertybes, būtinas 

aktyviam pilietiškumui (t. y. žmogaus teises, demokratiją ir kultūrų tarpusavio supratimą).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
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Galimybė įgyti valstybės pilietybę

Pirmosios kartos imigrantai, įsikūrę pasirinktoje šalyje, nutaria dalyvauti įvairioje pilietinėje 

veikloje. Valstybės, regionai, savivaldybės, darbdaviai ir švietimo įstaigos padeda atrasti ir 

remti pilietiškumo skatinimo būdus, kurių galutinis tikslas yra pilietybės įgijimas. Šį į piliečius 

orientuotą integracijos metodą galima apibūdinti kaip priemones, kuriomis šalinamos 

dalyvavimo kliūtys ir remiamos organizacijos, atveriančios naujus kelius imigrantams ir 

šalies gyventojams dalyvauti pilietiniame gyvenime. Šios priemonės yra įvairios: pradedant 

pilietiniu ugdymu mokyklose ir baigiant bendruomenės švietimu, vietinio lygmens 

balsavimo teisėmis ir įtrauktimi, bendradarbiavimo programomis su imigrantų kilmės 

šalimis. Aktyvaus savanoriško dalyvavimo būdai gali būti:

įmanomi (lengva prisijungti ir dalyvauti);•	

įvairūs (atsižvelgiama į migrantų gebėjimus ir siekius);•	

atviri visiems gyventojams (skatinama nuolatinis bendravimas ir lygios galimybės);•	

gerai organizuoti (suderinti su aktyvaus pilietiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kokybės •	

standartais).

Esamų ir būsimų piliečių interesai

Imigrantai, ketinantys visam laikui įsikurti gyvenamojoje šalyje, nori gauti jos pilietybę 

kartu su visomis piliečio teisėmis ir atsakomybe, įskaitant teisę įsidarbinti daugelyje viešojo 

sektoriaus dalių, teises laisvai judėti ir visas oficialias teises dalyvauti demokratiniame 

gyvenime. Tarptautinis nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą asmenims, 

prašantiems taikyti natūralizacijos procedūrą, atliktas tyrimas parodė, kad yra ir kitų 

paskatų, kurios priklauso nuo konkrečios šalies padėties: jie gali siekti užsitikrinti teises 

nuolat gyventi šalyje, įgyti vienodas socialines teises ir įveikti administracinius sunkumus.

Natūralizacija gali būti arba nebūti svarbiausias kandidato integracijos siekis. Piliečio teisinis 

statusas neapsaugo nuo tolesnės atskirties ar diskriminacijos dėl tautybės, religijos arba 

buvusios pilietybės; šias problemas galima išspręsti dalyvaujant politikoje ir kovojant su 

diskriminacija.

Imigrantai, siejantys savo ateitį su konkrečia šalimi, nori joje gyventi kaip visateisiai jos 

nacionalinės bendruomenės nariai.

Pilietybė ir pilietiškumas tampa vis svarbesniais politikų ir pilietinės visuomenės prioritetais. 

Migracija ir integracija gali būti įvairius tapatybės lygmenis susiejantys veiksniai: vietinis 

lygmuo tampa labiau tarptautinis, nacionalinės istorijos – universalesnės ir reikšmingesnės 

tarpusavio ryšių susaistytame pasaulyje. Įvairūs tapatybės matmenys tampa labiau susieti: 

Kardifo gyventojas gali laikyti save valu, britu, europiečiu, Britanijos sandraugos ir pasaulio 

piliečiu.

*
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Nors pilietybė priklauso nuo teisinės sistemos, aktyvus pilietiškumas keičia tapatybes ir didina 

jų dinamiškumą. Imigrantus priimančios visuomenės yra suinteresuotos skatinti juos įgyti 

pilietybę, nes taip senieji ir naujieji piliečiai gali kartu kurti bendrą ateitį įvairioje visuomenėje.

Bręstant naujajai kartai, piliečių ir būsimų piliečių interesai dažnai supanašėja. Imigrantų 

vaikai ir vaikaičiai, gimę ir užaugę šalyje kartu su jos piliečių vaikais, sudaro didelę šalių, 

kurių praeityje vyko aktyvi imigracija, gyventojų dalį. Šie gyventojai, vadinami antrosios ir 

trečiosios kartų imigrantais, dažnai laiko savo gimtąją šalį neatsiejama savo tapatybės dalimi 

ir jokios kitos šalies nelaiko sava.

Imigracijos šalies interesai

Valstybės demokratiniams, socialiniams ir ekonominiams interesams naudinga lengvai 

suteikti pilietybę šalyje ilgai gyvenantiems žmonėms, kurie nėra jos piliečiai, ypač toje šalyje 

gimusiems vaikams.

Pilietybės suteikimas apsaugo nuo per ilgą laiką susidarančio demokratinio „deficito“, kai 

trečiųjų šalių piliečiai pasijunta negalintys dalyvauti demokratiniuose procesuose savo kilmės 

šalyje ir daugelyje ES valstybių narių. Nėra pagrindo tikėtis, kad šių piliečių kilmės šalis dėl jų kišis 

į šalies, kurioje jie gyvena, reikalus, ypač jei jie jau ilgai gyvena užsienyje arba net kelios jų kartos 

negyvena tėvynėje. Šiuo atveju pradedamas taikyti rinkimų teisės suteikimo principas, pagal 

kurį visi asmenys, gyvenantys pagal šalies įstatymus, turi vienodas teises dalyvauti juos kuriant.

Ilgalaikiam socialinės ir ekonominės integracijos trūkumui galima priešintis suteikiant 

imigrantams pilietybę ir skatinant aktyvų pilietiškumą. Pilietybė ne tik teikia daugelį 

akivaizdžių pranašumų – atlikus palyginamąjį tyrimą, buvo pastebėta tam tikra nemateriali 

„pilietybės papildoma vertė“: darbdaviai mieliau įdarbina šalies gyventojus, kurie turi jos 

pilietybę; viešajame sektoriuje taip pat teikiama pirmenybė valstybės piliečiams. Taigi 

„pilietybės papildomos vertės“ samprata paaiškinama tuo, kad įdėta investicija atsiperka, kai 

visuomenė suteikia daugiau galimybių dalyvauti ir tampa atviresnė natūralizacijos procesą 

baigusiems piliečiams.

Šių įsidarbinimo kliūčių panaikinimas yra vienas svarbiausių pastebėtų tapimo piliečiu 

poveikių. Ilgalaikiai tyrimai parodė, kad naujieji piliečiai, ypač buvę trečiųjų šalių piliečiai, 

praėjus keleriems metams po natūralizacijos, pradeda gyventi judresnį profesinį gyvenimą, 

o jų atlyginimai sparčiai auga ir susilygina su šalies vidurkiu. Natūralizacijos nauda yra 

nevienoda ir priklauso nuo struktūrinių veiksnių (papildomos vertės, kurią valstybė ir 

priimančioji visuomenė teikia pilietybei) ir asmeninių veiksnių (pavyzdžiui, amžiaus). Pilie- 

tybės įgijimas tampa papildoma lygių galimybių skatinimo priemone, nes nuolatiniams šalies 

gyventojams, kilusiems iš trečiųjų šalių, pradedami taikyti nacionaliniai ir ES diskriminaciją 

draudžiantys teisės aktai.

Imigracijos šalys yra suinteresuotos užtikrinti visišką socialinę, ekonominę ir politinę 

integraciją, suteikdamos savo nuolatiniams gyventojams visas piliečių teises.

*

*
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Žemo natūralizacijos lygio didinimas

Tai, kad Europoje per pastaruosius dvidešimt penkerius metus daugėja imigrantų, reiškia, 

kad daugėja kandidatų tapti ES valstybių narių piliečiais. Daugumoje valstybių pilietybę  

įgyja vis daugiau žmonių, bet šie duomenys nėra pastovūs ir skiriasi įvairiose Europos 

Sąjungos šalyse. 1996–2005 m. padėtis buvo gana pastovi tokiose šalyse kaip Italija ir Ispanija, 

bet kiekvienais metais pastebimai keitėsi Danijoje ir Vengrijoje. Kai kur, laikui bėgant, šalies 

pilietybę įgyjančių žmonių daugėjo, kaip antai Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o kitur 

naujų piliečių padaugėjo ir vėliau pradėjo mažėti, kaip antai Austrijoje ir Belgijoje. Kitose 

šalyse naujų piliečių mažėja, kai kur gana sparčiai (pavyzdžiui, Nyderlanduose).

Nors apskritai naujų piliečių daugėja, bendras ES lygis tebėra žemas, ypač palyginti su 

tradicinėmis imigracijos šalimis, kaip antai Australija ir Kanada, kurioms ypač svarbu, kad 

imigrantų grupės įgytų pilietybę. Pavyzdžiui, 2006 m. ES-27 iš 1 000 užsienio šalių gyven- 

tojų pilietybė suteikta tik 25. Tik maža dalis žmonių, kurie nėra šalies piliečiai ir galėtų 

įgyti jos pilietybę, jos iš tiesų prašo. Kiti visą likusį gyvenimą toje šalyje nugyvena kaip jos 

„socialiniai piliečiai“ dėl savo pasirinkimo, aplinkybių arba natūralizacijos proceso kliūčių.

Yra daugybė paaiškinimų, kodėl ES pilietybę įgyja taip mažai žmonių ir kodėl padėtis 

įvairiose ES šalyse yra tokia skirtinga. Vienas iš jų – ilgalaikiai gyventojai ir ES piliečiai, 

gyvenantys kitoje ES valstybėje narėje, turi mažiau paskatų įgyti pilietybę: pavyzdžiui, šalies 

ilgalaikiai gyventojai gali būti užsitikrinę gana dideles garantijas ir įgiję lygias galimybes 

su tos valstybės piliečiais užimtumo, švietimo bei sveikatos srityse ir vietinės valdžios 

rinkimuose. Jų galimybės integruotis ir vėliau dalyvauti šalies gyvenime kaip jos piliečiams 

priklauso nuo daug įvairesnės nacionalinės politikos ir jos procedūrų aspektų.

Tai, kad valstybės pilietybę įgyjančių žmonių skaičius nuolat yra mažas, galima ištaisyti 

panaikinus tam tikrus pilietybės įstatymų elementus, kurie gali netyčia sukurti didelių kliū- 

čių, atgrasančių šalyje gyvenančius žmones, kurie galėtų tapti jos piliečiais, nuo ketinimo 

siekti jos pilietybės.

Visų ES šalių pilietybės politikos ir jos sąsajų su migracija žemėlapių rasite toliau nuro- 

dytais interneto adresais.

Pilietybės įgijimas ir praradimas: 15 Europos valstybių politika ir tendencijos – parengta pagal 

NATAC projektą:

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498

Naujosios Europos pilietiškumo politika – parengta pagal CPNEU projektą:

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

*

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
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5.2 Pilietybės įgijimas

Naujų imigrantų gyvenimo šalyje reikalavimai

Du svarbiausi reikalavimai, nuo kurių priklauso asmens natūralizacija, yra teisėtos įprastos 

gyvenamosios vietos šalyje turėjimas ir tam tikras joje praleistas metų skaičius. Europos 

pilietybės konvencijoje nustatytas ilgiausias privalomas gyvenimo šalyje laikotarpis 

yra dešimt metų, neatsižvelgiant į galimus valstybės prioritetus palengvinti imigrantų 

integraciją. Natūralizacijos kontekste pagal Europos pilietybės konvencijos aiškinamąjį 

raštą privalomas gyvenimo šalyje laikotarpis gali būti sutrumpintas, kalbos mokėjimo 

reikalavimai sumažinti, nustatyta lengvesnė procedūra ir sumažintos įmokos.

Daugelis pirmos kartos imigrantų tikrų bei naudingų ryšių ir praktinių žinių apie šalį įgyja 

jau per pirmus kelerius gyvenimo joje metus. Jie gali tenkinti pilietybės suteikimo sąlygas ir 

norėti naudotis tos valstybės piliečio teisėmis ir atsakomybe. Kai kurių šalių imigrantai gali 

prašyti taikyti natūralizacijos procedūrą tuo pačiu metu, kai jiems suteikiama teisė nuolat 

gyventi šalyje – tai yra nustatyta EK direktyvoje. Tada jie gali rinktis, ar nori tapti visateisiais 

valstybės piliečiais, ar jos „socialiniais piliečiais“.

Natūralizacijos kriterijai gali atspindėti faktą, kad įprasti nauji imigrantai gali tenkinti šiuos 

reikalavimus ir norėti tapti valstybės piliečiais po kelerių gyvenimo joje metų.

Kaip numatyta, Belgijos pilietybės kodekso 1984, 1991 ir 2000 m. pakeitimai buvo 

pagrindiniai veiksniai, palengvinę asmenų, kurie nėra Belgijos piliečiai, integraciją, 

dažniau suteikiant jiems pilietybę. Pagal 2000 m. reformą privalomas teisėto gyvenimo 

šalyje laikotarpis, taikant savarankišką parlamentinę procedūrą įprastiems pirmos kartos 

imigrantams, buvo sutrumpintas nuo 5 iki 3 metų. Pagal 2000 m. reformą taip pat buvo 

suteikta besąlygiška teisė įgyti pilietybę pateikus prašymą po septynerių gyvenimo šalyje 

metų. Pilietybės neturinčių Belgijos imigrantų dalis per dešimtį metų sumažėjo nuo dviejų 

trečdalių (1995 m.) iki maždaug pusės. Nuo 2003 m. pilietybę įgyjančių asmenų mažėja; jų 

skaičius liko koks buvęs 1997 m.

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519

Pagal naują visapusišką migracijos strategiją 1999–2000 m. Vokietijos pilietybės įstatymo 

reforma pripažinta, kad Vokietijai, kaip imigracijos šaliai, yra naudinga, kad imigrantai įgytų 

jos pilietybę. Sumažinus privalomo gyvenimo šalyje trukmę nuo 15 iki 8 metų, daugiau 

užsieniečių pareiškė norą tapti Vokietijos piliečiais. Natūralizacijos procese dalyvaujančių 

žmonių skaičius vis dar tebėra didesnis negu bet kada iki 1998 m.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/

Einbuergerung/einbuergerung.html

*

http://www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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Geresnės konkrečių grupių pilietybės įgijimo sąlygos

Trumpiausias privalomo gyvenimo šalyje laikotarpis nustatomas pirmos imigrantų 

kartos grupėms, turinčioms konkrečių tikrų ir veiksmingų ryšių su valstybe, kurie yra 

nustatyti Europos pilietybės konvencijoje. Pavyzdžiui, įvairiomis tarptautinėmis teisinėmis 

priemonėmis nustatyti ryšiai yra pagrįsti individualiais, pavyzdžiui, pripažintų pabėgėlių, 

asmenų be pilietybės ar šalies teritorijoje gimusių vaikų be pilietybės apsaugos poreikiais. 

Pabėgėlių konvencijos 34 straipsnyje nustatyta, kad valstybės visomis išgalėmis stengiasi 

palengvinti pabėgėlių natūralizaciją, paspartindamos jų natūralizacijos procedūras ir 

mažindamos susijusias įmokas bei išlaidas.

Daugelis ES valstybių narių palengvina pabėgėlių ir asmenų be pilietybės natūralizaciją. Po 

2000 m. Belgijos reformos privalomas šių grupių asmenų gyvenimo šalyje laikotarpis buvo 

sutrumpintas iki dvejų metų. Pavyzdžiui, Liuksemburgo ir Airijos natūralizacijos procedūros 

atitinka tarptautinės apsaugos sąlygas: šiose šalyse pabėgėliai taip pat neprivalo atitikti 

kelių esminių sąlygų, pavyzdžiui, mokėti kalbos.

Slovėnija savo 2002 m. įstatyme, iš dalies pakeitusiame Pilietybės įstatymą, atsižvelgė 

į tarptautinius teisinius standartus, pagal kuriuos palengvinama, be kita ko, pripažintų 

pabėgėlių ir asmenų be pilietybės natūralizacija. Ši reforma sumažino priklausomybę nuo 

išimtinės procedūros ir padėjo dažniau taikyti palengvintą metodą.

Šalys pagal savo pilietybės įstatymą dažnai suteikia nepriklausomą statusą piliečių 

sutuoktiniams arba partneriams. Šiuo požiūriu, pagal kurį atsižvelgiama į lyčių aspektus, 

užtikrinama vyrų ir moterų lygybė ir šeimos pilietybės vienovė.

Piliečių sutuoktiniai gali prašyti pilietybės vienus metus praleidę šalyje ir susituokę 

(Ispanijoje) arba po šešių mėnesių (Italijoje), jei sutuoktinis anksčiau gyveno toje šalyje. 

Tokiose šalyse kaip Belgija ir Portugalija taip pat atsižvelgiama į piliečių partnerius arba 

kartu gyvenančius asmenis.

Kelios šalys vis dar palengvina tik „prioritetinių“ etninių arba nacionalinių grupių natūrali-

zaciją, remdamosi istorinėmis sąsajomis su jų kilmės šalimi. Imigranto pilietybė arba etninė 

kilmė gali liudyti tam tikrus autentiškus ir veiksmingus ryšius su šalimi (t. y. kalbos mokėjimą 

ir šeimos ryšius). Tačiau kadangi imigrantų srautai globalizuojasi, daugelyje Europos šalių 

įsikuria vis įvairesnės etninės ir nacionalinės kilmės imigrantai. Šių naujų gyventojų grupių 

integraciją galima palengvinti taikant prioritetinę procedūrą visų šalių pilietybių ir etninių 

grupių imigrantams, tenkinantiems pagrindines sąlygas.
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1996–2005 m. Portugalijos natūralizacijos lygis buvo vienas mažiausių EBPO šalyse – apie 

0,5 % užsienyje gimusių gyventojų. Tradicinius pokolonijinius imigrantų srautus paįvairino 

daugybė atvykusių moldavų, rumunų ir kinų; iš tiesų ukrainiečiai šiuo metu yra viena didžiausių 

Portugalijos imigrantų grupių. 2006 m. balandžio 17 d. priimtu naujuoju Portugalijos 

pilietybės įstatymu buvo siekiama pašalinti socialinės atskirties veiksnius, supaprastinti 

pilietybės įgijimo procedūras ir skatinti integraciją Portugalijoje, tapusioje nauja imigracijos 

šalimi. Pagal naująjį įstatymą trumpesnis privalomas gyvenimo Portugalijoje laikotarpis 

(šešeri metai), anksčiau taikytas tik portugališkai kalbančių šalių piliečiams, pritaikytas 

visiems portugalų kalbos pagrindus įgijusiems ir neteistiems pirmos kartos imigrantams. 

Šio įstatymo sėkmę daugiausia lėmė didžiausių politinių partijų susitarimas nepolitizuoti 

pilietybės klausimo. Šis sutarimas leido vienbalsiai priimti šį įstatymą parlamente.

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 

cionalidade

Naujosios kartos atėjimas

Daugelis valstybių narių, vykdydamos savo pilietybės įstatymų nustatytus integracijos 

tikslus, laikosi kartų kaitos principo.

Ius soli suteikimas imigrantų palikuonims reiškia, kad asmens gimimas yra pakankamas 

esminis pilietybės suteikimo kriterijus. Dėl „pilietybės papildomos vertės“ galima teigti, 

kad pilietybę naudingiausia įgyti patiems jauniausiems žmonėms. Kuo jaunesnis žmogus 

tampa piliečiu, tuo labiau atsipirks investicija į jį, nes bus sukaupta asmeninio ir profesinio 

tobulėjimo per visą gyvenimą teikiama nauda. Priešingai, kuo ilgiau vaikas laukia, kada galės 

tapti visateisiu piliečiu, tuo labiau tikėtina, kad jo asmenybės formavimosi metais pilietybės 

neturėjimas sudarys kliūčių, kurių žalą bus sunku atitaisyti vėlesniame gyvenime.

Tradicinėse imigracijos šalyse, kaip antai Kanadoje ar Jungtinėse Valstijose, antros kartos 

imigrantai nuo gimimo turi teisę įgyti pilietybę. Pagal žinomą ES valstybių narių praktiką 

panašią teisę gali įgyti trečioji imigrantų karta arba antrosios kartos imigrantai praėjus šiek 

tiek laiko nuo gimimo ir (arba) gimusieji tik teisėtai šalyje gyvenantiems tėvams.

Suteikus ius soli pirmos kartos imigrantų palikuonims, šis įstatymas gali padėti suteikti šalyje 

gimusiems vaikams lygias teises ir geresnes galimybes mokytis bei pradėti profesinę 

karjerą.

Airijoje gimę imigrantų vaikai gali iškart tapti Airijos piliečiais, jei abu tėvai trejus iš ketverių 

pastarųjų metų teisėtai gyveno šalyje. Panašios tėvų padėtimi pagrįstos nuostatos galioja 

tokiose šalyse kaip Belgija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė. Visi gimę trečios kartos 

imigrantų vaikai iškart tampa piliečiais Belgijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, o 

nuo 2009 m. sausio 1 d. – ir Liuksemburge.

*
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Keliomis pilietybės įstatymų reformomis atsižvelgiama ir į „pusantros kartos“ imigrantų 

integracijos padėtį. Ši karta – tai biologiniai arba įvaikinti imigrantų vaikai, atvykę į šalį pagal 

leidimus susijungti šeimoms. Vienas iš pilietybės suteikimo motyvų yra šeimos vienybė; šie 

vaikai iškart tampa piliečiais, kai tik patvirtinama jų tėvų natūralizacija. Kita priežastis yra 

socializacija – vaikai gali tapti savarankiškais piliečiais praleidę kelerius metus šalies švietimo 

sistemoje. Dažniausiai tėvai savo vaikų vardu prašo suteikti jiems pilietybę, tačiau, remiantis 

Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnio aiškinimu, vaikai taip pat turi teisę būti išklausyti 

priimant sprendimus dėl jų pilietybės.

Švedijoje nepilnamečiai imigrantų vaikai, penkerius metus gyvenę šalyje, tampa Švedijos 

piliečiais jų tėvams pateikus paprastą pranešimą raštu. Imigrantų vaikai nuo 12 metų  

Šiaurės šalyse ir nuo 14 metų Austrijoje turi teisę reikšti savo nuomonę arba savaran- 

kiškai pateikti prašymą pradėti natūralizacijos procedūrą.

Valstybės pilietybės suteikimas atsižvelgiant į pajamas

Atsižvelgiant į tai, kad kandidatai, dar netapę piliečiais, negali naudotis „pilietybės 

papildoma verte“, didinančia jų darbo užmokestį, sąlygos dėl pajamų arba didelės įmokos 

gali turėti nenumatytą pasekmę – užuot skatinusios dalyvauti darbo rinkoje, didinti kliūtis 

į ją patekti. Reikėtų prisiminti, kad praeityje buvo panaikintas reikalavimas – kuris iš tiesų 

buvo visuomenės klasėmis pagrįstas apribojimas – gauti tam tikras pajamas, norint gauti 

visateisę valstybės pilietybę ir teisę balsuoti. Kadangi daug žmonių, norinčių gauti pilietybę, 

ilgą laiką gyvena šalyje, o jų galimybės gauti socialinę paramą ir socialinę apsaugą yra  

tokios pačios kaip ir šalies piliečių, pilietybės įgijimas gali būti daugiau demokratinio daly- 

vavimo, o ne socialinės apsaugos ar bedarbio pašalpos gavimo klausimas.

Pajamų tikrinimą ir įmokas galima vertinti pagal tai, kaip šios priemonės padeda skatinti 

ekonominę integraciją ir koks yra jų poveikis demokratiniam valdymui.

Kandidatų pajamas pagal natūralizacijos procedūras Švedija nustojo tikrinti 1976 m., 

Nyderlandai – 1977 m., Belgija – 2000 m., Portugalija – 2006 m. Be to, Portugalijoje bet kokia 

registracija ar deklaracija, susijusios su pilietybe, atliekama ir bet kokios privalomos pažy- 

mos rengiamos nemokamai tiems asmenims, kurių pajamos yra lygios šalies minimaliam 

darbo užmokesčiui arba už jį mažesnės.

Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge ir Ispanijoje natūralizacijos procedūra yra nemo- 

kama. Estijos vyriausybės 2006 m. vasario 6 d. dekretu nustatyta kad kalbos mokymo 

natūralizacijos procese išlaidos grąžinamos 100 %.

*
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Reikalavimas atsisakyti buvusios valstybės pilietybės

Dvigubos pilietybės idėja kelia valstybių susirūpinimą dėl dviejų priežasčių, visų pirma 

santykių su kitomis valstybėmis: daroma prielaida, jog leidus kandidatams pasilikti 

ankstesnę pilietybę, gali kilti valstybių konfliktų tokiose srityse kaip karo tarnyba, šaukimas 

į kariuomenę ir mokesčiai; antroji priežastis yra valstybės santykis su savo piliečiais: 

užduodama neatsakytų klausimų dėl ištikimybės (kokiais būdais piliečiai parodo savo 

ištikimybę valstybei?), gyvenimo užsienyje (ar iš šalies išvykę kitur gyventi piliečiai išlaiko 

veiksmingus ryšius su ja ir ar pasilieka tas pačias teises, pavyzdžiui, į konsulinę apsaugą?) ir 

kultūros įtakos (ar tie, kurie įgyja šalies, kurioje gyvena, pilietybę, turėtų priimti konkrečią 

tos šalies kultūrą ir atsisakyti šalies, kurioje gimė, kultūros?).

Nepaisant šių per ilgą laiką neatsakytų klausimų, dviguba pilietybė tapo teisiniu faktu. 

Nuo dvidešimtojo amžiaus pabaigos daugelis Europos šalių panaikino amžiaus pradžioje ir 

viduryje nustatytas teisines kliūtis turėti dvigubą pilietybę. Kai kurių valstybių narių požiūrį į 

dvigubą pilietybę lemia tai, kad jų pačių piliečiai tapo judūs ir palaiko ryšius su visu pasauliu, 

imigrantų bendruomenės išaugo ir įsitvirtino šalyje, o valstybių pilietybės įstatymuose 

nustatytas ius soli principas. Daugelis šalių de iure arba de facto toleruoja dvigubą savo 

piliečių, naujų piliečių ir jų vaikų pilietybę; kitos tai taiko tik tam tikroms grupėms arba tam 

tikrose situacijose. Tokiu atveju nacionaliniu lygmeniu keliama papildomų klausimų dėl 

nuoseklaus naudojimosi dviguba pilietybe.

Dviguba pilietybė taip pat tapo demografiniu reiškiniu, kai dėl tolerancijos dvigubai 

pilietybei padaugėjo vadinamųjų „dviejų valstybių piliečių“. Valstybių narių piliečiai 

migruoja ir tuokiasi su kitų valstybių piliečiais. Be to, panaikinus reikalavimą atsisakyti 

ankstesnės pilietybės, natūralizacijos lygis daugumoje ES šalių 1996–2005 m. padidėjo.

Priežastys, dėl kurių nauji imigrantai yra labiau linkę natūralizuotis šalyse, toleruojančiose 

kelias pilietybes, yra dažniau susijusios su jų asmeniniais arba praktiniais ryšiais su kilmės 

šalimi, o ne su jų integracija gyvenamojoje šalyje. Šalyje, kurioje toleruojamos kelios 

pilietybės, gyvenančių imigrantų natūralizacija nedaro jokio šalutinio poveikio jų išplėstinei 

šeimai arba socialiniams ryšiams už šalies ribų. Tie, kurie gali pasilikti savo ankstesnę 

pilietybę, išsaugo svarbias teises judėti, nereikia gauti kai kada brangiai kainuojančių vizų 

ir netaikoma kelionių apribojimų. Iš tiesų viena iš gyventojų grupių, kurios dažniau renkasi 

turėti kelias pilietybes ten, kur tai toleruojama, yra turintieji didesnį žmogiškąjį kapitalą, 

pavyzdžiui, imigrantai verslininkai, taip pat verslininkai, turintys bendras įmones. Noras 

pasilikti ankstesnę pilietybę taip pat gali priklausyti nuo šalies, kurioje imigrantas gimė. 

Pavyzdžiui, daugelio Balkanų, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalių pilietybės atsisakymas 

yra uždraustas įstatymų arba brangiai kainuoja, taip pat netenkama paveldėjimo ir 

nuosavybės teisių.

Kadangi didėja tolerancija dvigubai pilietybei, valstybės su tuo susijusias įprastas 

problemas bando spręsti kitomis politikos priemonėmis. Neseniai priėmus tarptautines 

teisines gaires, buvo išspręsti rūpesčiai dėl galimų tarpvalstybinių konfliktų – pirmenybė 

suteikta gyvenamajai šaliai. Atvirus klausimus apie ištikimybę liberalios demokratijos šaliai, 
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emigruoti nusprendusių naujų bei senesnių valstybės piliečių teises ir kultūrų poveikį 

galima spręsti pilietiniu ugdymu ir daugiau bendraujant piliečiams, turintiems kelių šalių 

pilietybes ir vienos šalies pilietybę.

Vienas iš teisinių ir demografinių pokyčių, susijusių su tolerancija dvigubai pilietybei, yra 

didėjantis natūralizacijos lygis daugelyje ES valstybių narių. Šiose šalyse imigranto 

pasirinkimas natūralizuotis nedaro neigiamo poveikio jo šeimai, socialiniams ir ekonominiams 

ryšiams.

Daugybėje valstybių, pradedant Kipru bei Prancūzija ir baigiant Vengrija bei Slovakija, 

nereikalaujama, kad piliečiai natūralizacijos procese atsisakytų ankstesnės pilietybės. 

Belgijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje šalyje gimusiems 

pirmos kartos imigrantų vaikams leidžiama tapti dviejų valstybių piliečiais.

2003 m. Suomijos politinės partijos susitarė, kad leidimas gyventojams turėti dvigubą 

pilietybę išsaugotų šalies konkurencingumą, leistų palaikyti naudingus tarptautinius ryšius 

ir būtų naudingas naujoms Suomijos imigrantų bendruomenėms. Be to, taip būtų sekama 

kitų ES valstybių pavyzdžiu (Švedija leido turėti dvigubą pilietybę 2001 m.). Po šios reformos 

norinčiųjų tapti Suomijos piliečiais skaičius padvigubėjo, ir Suomija 2004 m. tapo intensy-

viausios natūralizacijos (6,4 %) ES šalimi.

www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652

2008 m. spalio 28 d. Liuksemburgo priimtame įstatyme buvo iškeltas tikslas derinti pilie- 

tybės įstatymus prie besikeičiančios visuomenės padėties ir remti Liuksemburge nuolat 

gyvenančių užsieniečių integraciją. Kandidato noras turėti dvigubą pilietybę rodytų jo ryšį 

su Liuksemburgu, norą integruotis ir nenutrūkusius ryšius su savo kilmės šalimi bei kultūra.

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html

5.3 Administracinės skatinimo tapti šalies piliečiais 
procedūros

Kai natūralizacijos procese keliami įvairūs tinkamumo kriterijai ir sąlygos, kyla problemų dėl 

per didelės administracijos veiksmų laisvės. Natūralizacijos prašymus teikiantys imigrantai 

ir administracija įsipareigoja laikytis įstatymų nustatytų sąlygų. Parengus aiškias, išsamias 

ir privalomas gero valdymo gaires, užtikrinama, kad viešai paskelbti natūralizacijos 

kriterijai būtų iš tiesų taikomi pagal skaidrias, skubias, tinkamai valdomas ir ne per brangias 

procedūras. Pavyzdžiui, teisės aktais, kuriais draudžiama diskriminacija, gali būti aiškiai 

užtikrintas vienodas elgesys su visais prašančiais suteikti pilietybę kandidatais.

*

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652
http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html
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Valstybės gali aiškinti ir įgyvendinti politiką palengvindamos procedūras, pagal kurias 

imigrantai, norintys gauti pilietybę, būtų pasveikinami kaip būsimi piliečiai.

Visos ES valstybės narės, pasirašiusios Tarptautinę visų rasizmo formų išnaikinimo kon- 

venciją (1965), pritaria jos 1 straipsnio 3 daliai: kad ir kokie būtų jų pilietybės įstatymai ir 

politika, jų nuostatomis negalima diskriminuoti konkrečių šalių pilietybę turinčių žmonių.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm

Pagal gero valdymo principą administracinėje kultūroje reikia pripažinti, kad kandidatai yra 

būsimi valstybės piliečiai. Kelios priemonės, kurias galima bendrai taikyti įvairiais valdymo 

lygmenimis, yra administracinės praktikos elgesio kodeksai, atitikties stebėjimas, vertinimo 

mechanizmai, lyginamieji vertinimai ir tarpusavio vertinimo programos.

Mažinant per didelę administracijos veiksmų laisvę, suteikiant reikiamų gairių ir užtikrinant 

priežiūrą, ugdoma pagarba įstatymo viršenybei ir didinamas natūralizacijos procedūrų 

veiksmingumas.

Daugumoje šalių administracijos savarankiškai taiko natūralizacijos procedūrą. Po Vokietijos 

2000 m. reformos ši savarankiška praktika buvo pakeista asmenų teise gauti pilietybę, 

pripažinus, kad natūralizacija atitinka visuomenės interesus. Federaliniu ir žemių lygmeniu 

buvo susitarta dėl bendrų administracinių gairių, taip pat vyko pakartotinės derybos, 

siekiant išspręsti nenuoseklius regionų teisės aktų aiškinimus ir praktiką. Neaiškūs teisiniai 

kriterijai Austrijoje taip pat buvo patikslinti po federalinių bei provincijų atstovų reguliarių 

susitikimų ir Administracinio teismo sprendimų.

Natūralizacijos lygio didėjimą Vengrijoje nuo 1990 m. iš dalies galima paaiškinti konstitu- 

cinėmis reformomis, po kurių buvo pradėti kontroliuoti Vidaus reikalų ministerijos įga- 

liojimai, susiję su pilietybe. Ši ministerija turėtų užtikrinti, kad šalies prezidentas patenkintų 

asmenų, kurie atitinka įstatymų nustatytas sąlygas, natūralizacijos prašymus.

Dokumentai

Taikant administracines procedūras, galima atsižvelgti į kandidato padėtį kilmės šalyje ir 

atitinkamai sumažinti reikiamų dokumentų skaičių. Pavyzdžiui, gali būti labai sudėtinga ir 

brangu gauti reikiamus dokumentus iš kilmės šalies: gali reikėti kelis kartus nuvykti į tą šalį ir 

grįžti, išversti dokumentus, gauti konsulato pareigūnų patvirtinimą. Dėl saugumo priežasčių 

tai gali būti neįmanoma asmenims iš tam tikrų šalių arba asmenims be pilietybės. Taikant 

lankstų požiūrį ir aiškias išimčių taikymo gaires, galima sėkmingai išvengti pakartotinių 

prašymų pateikti dokumentus ir institucijų tarpusavio nesusipratimų, dėl kurių vilkinamos 

procedūros ir, kol bus priimtas sprendimas, gali baigtis reikiamų dokumentų galiojimo 

laikas.

*

*

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm
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Jei tam tikrų dokumentų gauti neįmanoma, Suomijos imigracijos direkcija vietoj jų 

priima kandidato deklaraciją, kuri turi būti patikima ir nuosekli. Toks lankstus požiūris į 

dokumentus kartu su sprendimų priėmimo lygio mažinimu padėjo pradėti iškart nagrinėti 

gautus prašymus ir per kelis mėnesius priimti sprendimą. Tais atvejais, kai reikia patikslinti 

informaciją, vidutinis nagrinėjimo laikotarpis sutrumpėjo nuo trejų iki dvejų metų 

(2003–2009 m.).

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalai

suus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}

Galimos problemos dėl dokumentų, daugiausia gimimo ir santuokos liudijimų, gavimo 

Nyderlanduose pradedamos spręsti kuo anksčiau – kai tik imigrantai pirmą kartą įsiregis-

truoja savivaldybėje. Dažniausiai, kai teikiamas prašymas suteikti pilietybę, tokiu atveju 

pakanka pateikti pasą ir leidimą gyventi šalyje.

Pilietybės tikrinimo tarnyba (NCS) yra Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos 

Pilietybės grupės ir įvairių Anglijos bei Velso vietinių tarybų partnerystė. Ji mažina nebū- 

tinus prašymų suteikti Jungtinės Karalystės pilietybę proceso vilkinimus. Vietinės tarybos 

už kompensuojamą įmoką (pigiau negu privatūs teisininkai) patikrina, ar prašymai teisingai 

užpildyti ir ar pateikti reikiami patvirtinamieji dokumentai.

www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1

Ilgiausias prašymų svarstymo laikotarpis

Europos pilietybės konvencijoje nustatyta, kad prašymai turi būti apsvarstyti per pagrįstą 

laikotarpį. Viena iš tendencijų yra nustatyti ilgiausią leistiną svarstymo laikotarpį kaip 

administracinės praktikos etaloną ir garantiją kandidatams. Taip administracijos gali skirti 

daugiau žmogiškųjų ir finansinių išteklių tolesnėms užduotims – neatliktų darbų skaičiaus 

mažinimui, kandidatų informavimui apie jų prašymo svarstymą, o jei prašymas atmestas – 

rašytiniam tokio sprendimo pagrindimui.

Airijos įgaliotinis informacijos klausimais nuo 2003 m. reikalauja, kad natūralizacijos 

procedūra atitiktų Informacijos laisvės aktą – būtų pagrįstai paaiškinama, kodėl atsisakoma 

suteikti pilietybę.

www.foi.gov.ie

http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
http://www.foi.gov.ie/
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Švedijos migracijos tarybos 2006 m. gairėse nustatyta ilgiausia natūralizacijos procedūros 

trukmė – aštuoni mėnesiai. Šiuo metu kandidatai laukia sprendimo vidutiniškai vieną–šešis 

mėnesius. Austrija, Belgija ir Nyderlandai taip pat yra nustatę ilgiausią procedūros laikotarpį, 

kuris turi būti trumpesnis kaip vieneri metai.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp

Bandomieji laikotarpiai, per kuriuos reabilituoti kandidatai turi 
galimybę pasitaisyti

Pagrįstas valstybių interesas yra užtikrinti, kad per natūralizacijos procedūras būtų atmesti 

už sunkius nusikaltimus teisti kandidatai. Tačiau pagal daugelį natūralizacijos procedūrų 

teistumas padarius sunkų nusikaltimą laikomas pakankama priežastimi iškart atmesti 

prašymą, neatsižvelgiant į reabilitacijos principus. Vienas iš sprendimų – „bandomasis 

laikotarpis“, po kurio teistieji už tam tikrus nusikaltimus gali antrą kartą prašyti suteikti 

pilietybę. Jie atlieka bausmę kartu su kitais nusikaltėliais, o jei tenkina reikiamas sąlygas, po 

tam tikro laiko jiems suteikiama pilietybė. Administracijų veiksmų laisvę galima sumažinti 

aiškiais, skaidriais ir nedviprasmiais įstatymų nustatytais kriterijais ir skaičiavimo metodais, 

kuriuos taikant atsižvelgiama į konkrečius nusikaltimus ir bausmes.

Jei kandidatas, norintis natūralizacijos būdu gauti Švedijos pilietybę, įvykdė baudžiamąjį 

nusikaltimą, jis po tam tikro bandomojo laikotarpio gali gauti pilietybę. Šio laikotarpio 

trukmė priklauso nuo nusikaltimo sunkumo ir bausmės griežtumo. Jis pradedamas skaičiuoti 

nuo dienos, kurią buvo padarytas nusikaltimas, arba, jei bausmė ilga, – nuo išėjimo į laisvę 

dienos. Per šį laikotarpį institucijos gali persvarstyti dabartinį kandidato elgesį. Skaičiavimu 

pagrįstos bandomųjų laikotarpių sistemos elementų pastebima Danijoje, Suomijoje ir 

Norvegijoje.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp

Kalbos mokėjimo ir integracijos sąlygos ir veiksminga parama bei 
pagalba kandidatams, siekiantiems įvykdyti šias sąlygas

Taikant daugumą natūralizacijos procedūrų, atrodo pagrįsta tikėtis, kad dauguma pirmos 

kartos kandidatų, galinčių prašyti suteikti pilietybę tik po kelerių gyvenimo šalyje metų, 

per tą laiką įgis vienos iš toje šalyje įprastų bendravimo kalbų pagrindinių žinių. Kelių 

neseniai nustatytų kalbos mokėjimo ar integracijos (pilietiškumo) sąlygų, įskaitant kursus ir 

egzaminus, standartus ir poveikį reikėtų nepriklausomai įvertinti, nustatyti jų tinkamumą ir 

bendrą veiksmingumą, prieš patvirtinant juos kaip integraciją skatinančias priemones. Kai 

kurios valstybės narės nustatė šias sąlygas, remdamosi tuo, kad šalyje ilgą laiką gyvenantys 

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp
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imigrantai jomis skatinami geriau išmokti kalbą ir daugiau sužinoti apie viešąsias institu- 

cijas bei politinę sistemą. Tuo pačiu metu kitos valstybės visai panaikino arba sušvelnino 

šias sąlygas, manydamos, kad jos neskatina natūralizuotis, tenkina kitus politinius tikslus  

ir daro neproporcingą poveikį tam tikroms grupėms, kaip antai menkesnio išsimokslinimo 

ar žemesnės socialinės ir ekonominės padėties žmonėms.

Pirmajame etape kalbos mokėjimo ar integracijos sąlygas arba egzaminus galima sėkmingai 

įgyvendinti tokiais būdais, kuriais būtų apribota administracijos veiksmų laisvė. Kandidatų 

dalyvavimas kursuose, atestatų ar kitų išlaikytą egzaminą patvirtinančių dokumentų 

išdavimas yra labiau standartizuota ir lengviau palyginama tvarka, kuri mažiau priklauso 

nuo administracinio kišimosi ir labiau tinka dideliam prašymų skaičiui tvarkyti. Taip mažiau 

rizikuojama, kad įstatymas bus taikomas savavališkai, nenuosekliai ar net diskriminuo-

jančiai, negu taikant kitas, individualesnes arba subjektyvesnes administracinio vertinimo 

formas. Todėl neaiškius kriterijus galima panaikinti arba pakeisti aiškesnėmis vertinimo 

priemonėmis, kurias galima analizuoti ir aptarti.

2001 m. liepos 24 d. priimtu Liuksemburgo įstatymu buvo pakeista dar 1940 m. įstatymo 

formuluotė, pagal kurią užsieniečiai turėjo „įrodyti pakankamą savo asimiliaciją“, 

„parodydami pakankamą integraciją“. Kalbos egzaminai ir pilietiškumo ugdymo kursai 

buvo standartizuoti, taip pat visuomenei buvo suteikta įvairių priemonių lengviau gauti šią 

informaciją, pavyzdžiui, paskambinus specialia telefono linija.

Diskutuojant dėl Belgijos pilietybės kodekso 2000 m. reformos buvo nuspręsta, kad anks- 

čiau taikytas integracijos egzaminas buvo mažai naudingas natūralizacijai. Ar kandidatas 

išties „nori integruotis“, turėjo ištirti vietinė policija, todėl vertinimai buvo labai subjektyvūs 

ir nenuoseklūs. Dabar imigrantai įrodo savo norą integruotis vien tuo, kad prašo pradėti 

natūralizacijos procedūrą ir pareiškia norą tapti Belgijos piliečiais ir laikytis jos konstitucijos, 

įstatymų bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.

Pagal Švedijos pilietybės įstatymus kalbos mokėjimo vertinimai niekada nebuvo privalomi, 

o savavališki vertinimai praktikoje buvo uždrausti nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos. Siūlymai 

pradėti tokią praktiką buvo ne kartą atmesti rūpinantis platesnio pobūdžio integracija ir 

teisingumu, taip pat nesutariant dėl tokio vertinimo tikslo ir standartų.

Antrajame etape kalbos mokėjimo arba pilietiškumo sąlygas galima taikyti taip, kad ilgainiui 

prašymų suteikti pilietybę daugėtų arba jų skaičius liktų nepakitęs, ir daugelis kandidatų 

atitiktų reikalavimus, taigi pilietybę įgytų tiek pat arba daugiau žmonių. Atsižvelgiant į tai, 

kiek prašymų pateikiama, kiek jų tenkina reikalavimus ir kiek patenkinama, galima didinti 

procedūrų veiksmingumą ir pagrįsti tokios politikos patikimumą. Pagal tai galima vertinti 

tolesnį imigrantų domėjimąsi natūralizacija kaip integracijos priemone, tam skiriamas 

investicijas ir teigiamą požiūrį.
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Tikėtina, kad pilietybės prašančių imigrantų nesumažės arba padaugės, jei jiems bus  

suteikta galimybė dalyvauti nemokamuose ir patikrintos kokybės parengiamuosiuose 

kursuose, kurie būtų pakankamai lankstūs, kad atitiktų kandidatų mokymosi ir praktinius 

poreikius. Valstybė gali užtikrinti tokių kursų kokybę, juos organizuoti arba oficialiai 

patvirtinti NVO ir švietimo organizacijas, turinčias profesinius sertifikatus rengti tokius 

kursus. Valstybė taip pat gali teikti informaciją, apmokėti individualias sąskaitas arba 

taikyti mokesčių nuolaidas siekdama, kad šios paslaugos būtų nemokamos, arba imti mažą 

simbolinį mokestį. Kai kada profesiniai sertifikatai yra pigesnės ir tinkamesnės priemonės 

tiek kandidatams, tiek institucijoms.

Labai gerų rezultatų taip pat galima gauti taikant nemokamas ir laisvai prieinamas pro- 

cedūras ir teikiant parengiamosios medžiagos mokytis savarankiškai, pavyzdžiui, vado- 

vėlių ir egzaminų pavyzdžių, taip pat Bendros Europos kalbų mokymosi sistemos (CEF) 

testų. Gairių, lyginamųjų standartų ir konkrečių pavyzdžių taip pat yra parengęs Europos 

Tarybos Kalbų politikos skyrius.

Europos pilietybės stebėjimo tarnybai (EUCITAC) lėšų skiriama iš Europos integracijos  

fondo. Jos interneto svetainėje kartu su informacija apie pilietiškumo normas, įstatymus, 

politiką ir analizę skelbiami naujausi žinomi statistiniai duomenys, susiję su pilietybės 

įgijimu ir praradimu 27 ES valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse. Pagal NATAC projektą 

gaunami statistiniai duomenys bus papildyti nustačius jų skirtumus nacionaliniu lygmeniu 

ir atlikus palyginimus.

Vengrijoje galima gauti egzamino žodžiu, per kurį patikrinamos pagrindinės šalies politikos 

ir istorijos žinios, klausimų sąrašą ir vadovėlį. Egzamino variantų galima išsispausdinti už 

labai mažą kainą arba nemokamai atsisiųsti internetu. Tokių šalių kaip Austrijos, Danijos, 

Estijos, Latvijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės taip pat leidžia vadovėlius.

www.bmbah.hu

Asmenys, siekiantys natūralizacijos Portugalijoje, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, 

jog jie turi pagrindinių portugalų kalbos žinių; šiuos dokumentus galima gauti išlaikius 

egzaminą. Šio egzamino išlaikymo pažymą gali išduoti bet kuri valstybinė Portugalijos 

švietimo įstaiga. Taip pat galima nemokamai gauti kalbos egzamino pavyzdžių, kurie 

skelbiami viešai.

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade

http://www.bmbah.hu/
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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Suomijos imigrantų integracijos ir prieglobsčio prašytojų priėmimo įstatymu nustatyta, kad 

bet kuris bedarbis arba socialinę pašalpą gaunantis imigrantas turi teisę gauti individualų 

integracijos planą, kuriame gali būti numatyta kalbų kursai, tarpkultūrinio ugdymo kursai, 

gyvenimo Suomijoje įvadinis kursas ir profesinės studijos. Asmenys, norintys Suomijoje 

pradėti natūralizacijos procedūrą, gali įvairiais būdais įrodyti suomių kalbos mokėjimą, 

pavyzdžiui, pateikti Suomijos pradinės mokyklos baigimo pažymėjimą.

www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html

Siekiant, kad egzaminus išlaikytų daug kandidatų, galima patikrinti egzaminus jų kūrimo 

etape arba įgyvendinti bandomąjį projektą. Bet kokiuose egzaminuose gali būti klaidų, 

todėl, prieš pateikiant egzaminus laikyti visuomenei, reikia iš jų pašalinti bet kokius per- 

nelyg sunkius arba neteisingus klausimus. Vėliau dažnai bei viešai tikrinant egzaminus ir  

skiriant jiems daugiau dėmesio politikoje visuomenei būtų parodyta, kaip sunku yra 

nustatyti ir įtikinamai pagrįsti, kokios žinios yra pagrindinės arba pakankamos.

Taip pat galima atsižvelgti į individualią imigranto padėtį. Plačiai taikomų, dažnai kompiu-

terizuotų egzaminų rezultatai gali neatitikti tikrųjų imigranto gebėjimų. Kai kurios šalys 

taiko išimtis neįgaliems ir pažeidžiamiems asmenims, kaip antai nepilnamečiams ir senyvo 

amžiaus, neraštingiems, pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems arba turintiems psichikos 

sveikatos sutrikimų žmonėms. Daugybė žmonių, išties norinčių mokytis ir gauti valstybės 

pilietybę, gali nesugebėti išlaikyti egzamino.

Asmenys, prašantys pradėti natūralizacijos procedūrą Nyderlanduose, neprivalo laikyti 

natūralizacijos egzamino, jei iki tol šalyje gyveno aštuonerius metus, per kuriuos baigė 

privalomojo ugdymo mokyklą, Nyderlanduose baigė universitetines studijas arba yra 

iš Surinamo ir Belgijos kilę olandiškai kalbantys asmenys. Kiti kandidatai bent iš dalies 

atleidžiami nuo egzamino, jei turi sveikatos arba kalbėjimo (raštingumo) sutrikimų. Estija 

taip pat taiko lengvatas jos pilietybės egzaminą laikantiems riboto veiksnumo žmonėms, 

taip pat esant lengvinančių aplinkybių dėl sveikatos. Austrijoje nuo egzamino taip pat gali 

būti atleisti išgyvenusieji Holokaustą, pradinę mokyklą lankantys mažamečiai, pagyvenę ir 

sveikatos sutrikimų turintys žmonės.

Kalbant apie šalis už ES ribų, Australijos vyriausybė pakeitė anksčiau vykusius asmeninius 

pokalbius su kandidatu ir pirmą kartą pabandė surengti pilietiškumo egzaminą 2007 m. 

spalio mėn. Prašančiųjų suteikti pilietybę akivaizdžiai sumažėjo, be to, daug žmonių (ypač 

imigrantų dėl humanitarinių priežasčių) šio egzamino neišlaikė, todėl vyriausybė 2008 m. 

sausio mėn. nusprendė persvarstyti pilietiškumo egzaminą ir pasikonsultuoti su visuomene. 

Vyriausybė ir imigrantų organizacijos pritarė persvarsčius egzaminą pateiktoms rekomen-

dacijoms, kad pilietiškumo egzaminu būtų siekiama nustatyti, ar asmenį tenkina šalies 

http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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įstatymai. Taigi tikrinama ne išsamios žinios apie Australiją, o pati pilietiškumo samprata, 

kitaip tariant, kandidato apsisprendimas tapti Australijos piliečiu. Nuo tada egzamino 

klausimai ir mokomoji medžiaga rašoma paprastesne ir aiškesne anglų kalba. Supaprastinus 

šį procesą, ateityje bus galima taikyti įvairius žinių tikrinimo metodus ir išimtis, atsižvelgiant 

į mažiau palankioje padėtyje esančių ir pažeidžiamų žmonių poreikius. Taip pat visoje šalyje 

bus įgyvendinta nuosekli pilietiškumo ugdymo pradinėje mokykloje programa.

www.citizenshiptestreview.gov.au

Tinkamumo vertinimo priemonėmis nustačius, kad tam tikra kalbos mokėjimo arba 

pilietiškumo sąlyga toliau skatina imigrantus ir neužkerta jiems kelio prašyti suteikti 

šalies pilietybę ir ją įgyti taip pat, kaip anksčiau, galima taikyti baigiamąją veiksmingumo 

vertinimo priemonę. Egzaminų rengimo etape galima atlikti ilgalaikį tyrimą su kontrolinėmis 

grupėmis. Jų rezultatai parodytų, ar šią sąlygą įvykdžiusi grupė aktyviau dalyvauja 

(socialiniame, ekonominiame, politiniame šalies gyvenime ir kt.) ir kaip jos nariai vertina 

savo gerovę ir tapatybę. Vėliau šiomis išvadomis galima remtis viešai diskutuojant apie 

valstybės pilietybės ryšį su ilgalaike integracija.

Tinkama kalbos mokėjimo arba pilietiškumo sąlyga kandidatams, siekiantiems natūraliza- 

cijos šalyje, turi toliau skatinti juos teikti prašymus ir būti įgyvendinama taip, kad kandidatai 

galėtų įgyti pilietybę. Sąlyga laikoma veiksminga, jei ją patenkinę kandidatai aktyviau 

įsitraukia į socialinį, ekonominį bei politinį šalies gyvenimą ir sustiprėja jų tapatybės jausmas.

2007 m. Jungtinėje Karalystėje išleistoje „Lord Goldsmith QC Citizenship Review“ brošiūroje 

buvo rekomenduojama atlikti ilgalaikį naujų egzaminų ir natūralizacijos reikalavimų, 

kuriuos turi atitikti pilietybės siekiantys migrantai, poveikio vertinimą. 2005 m. tuometinė 

Rasių lygybės komisija paskelbė ataskaitą „Pilietybė ir tapatybė: ką reiškia būti britu?“, 

kurioje daugybės įvairios kilmės britų buvo paprašyta pasidalyti mintimis apie tai, ką, jų 

nuomone, reiškia „būti britu“.

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf

*

http://www.citizenshiptestreview.gov.au
http://www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm
http://www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf
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5.4 Nuo pilietybės įgijimo iki aktyvaus senųjų ir naujųjų 
piliečių pilietiškumo

Aktyvaus visuomenės informuotumo didinimo politika

Visiems piliečiams naudinga gauti informacijos apie tai, kokių pranašumų teikia pilietybė, ir 

pagal kokias sąlygas bei nuostatas galima ją įgyti. Imigrantams ir visuomenei dažnai trūksta 

žinių apie natūralizacijos procesą – jų nuomonė apie tai, kuriose šalyse jis yra gana lengvas, 

o kuriose sunkus, neretai neatitinka tikrovės. Dėl gautos neteisingos informacijos kandi- 

datai pateikia daugybę skundų juos remiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. 

Valdžios institucijos skundžiasi, kai gauna daug neteisingai arba neišsamiai užpildytų prašy- 

mų, todėl kaupiasi neišnagrinėti prašymai. Jei visuomenė nesupranta apie natūralizacijos 

politiką ir kuo ji naudinga imigrantus priimančiai šalis, gali padidėti jos priešiškumas 

imigrantams; tai gali kliudyti kurti politiką.

Taikant aktyvių ryšių strategiją, imigrantams padedama ir jie skatinami teikti prašymus, o 

visuomenė informuojama apie tai, kad imigrantų natūralizacija yra naudinga juos priėmusiai 

šaliai.

Berlyno įgaliotinio integracijos klausimais surengtos ilgalaikės kampanijos „Passt mir!“ 

pagrindinis tikslas buvo pasiektas jau pirmaisiais metais (2006): pirmą kartą per šešerius 

metus Berlyne padaugėjo natūralizacijos proceso dalyvių. Svarbiausias kampanijos 

rezultatas yra išleista brošiūra, panaši į Vokietijos pasą, kurioje Berlyno „įžymybės“, kaip antai 

bokso čempionas Oktay´us Urkalas, aiškina, kodėl natūralizacija yra naudinga socialinei ir 

politinei integracijai, ir patį natūralizacijos procesą. Kartu su šia brošiūra vyko visuomenės 

informavimo kampanija, apėmusi tiesiogines diskusijas ir informacijos sklaidą viešosiose 

institucijose, mokyklose ir etninių mažumų žiniasklaidoje.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html

Valdžios institucijos arba nevyriausybinės organizacijos gali kurti interneto svetaines, kurių 

lankytojai galėtų nemokamai įvertinti savo padėtį, ir tikrinti šių svetainių kokybę. Galimas 

kandidatas, tokioje svetainėje atsakydamas į paprastus klausimus, pamažu susipažįsta su 

šalies teisės aktais, sužino, ar tenkina reikalavimus ir ko reikėtų tikėtis bei saugotis šiame 

procese.

www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494

*

http://www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html
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„Vieno langelio“ principu veikiantys Portugalijos nacionaliniai imigracijos rėmimo centrai 

(CNAI) nuolat plečia teikiamas paslaugas, atsižvelgdami į politikos pokyčius ir vis stabilesnės 

šalies imigrantų grupės bei šalies piliečių poreikius. Jų paslaugomis, kurias teikiant neatsi-

žvelgiama į jų gavėjų teisinį statusą, iš tiesų naudojasi vis daugiau Portugalijos piliečių. 

2006 m. priėmus naująjį pilietybės įstatymą, šiuose centruose buvo įsteigtas Registrų 

centro padalinys, tvarkantis imigrantų ir Portugalijoje gimusių jų palikuonių prašymus. 

Teisininkų teisinės paramos tarnybos, atsižvelgdamos į poreikius, teikia kokybiškas teisines 

paslaugas.

www.oss.inti.acidi.gov.pt

Stebint integraciją galima matyti, kaip keičiasi šalies piliečių ir pilietybės neturinčių 

gyventojų pilietybės suvokimas. Stebint integraciją Estijoje 2000 m. buvo pastebėta, kad 

dauguma šalies gyventojų, kurie nėra estai, siekia įgyti jos pilietybę ir labiausiai rūpinasi, 

kad ją įgytų jų vaikai, sutuoktiniai ir tėvai. Remiantis 2005 m. stebėjimo duomenimis, 

tolerancijos didėjimas pagerino Estijos visuomenės nuomonę: 54 % estų pritarė, kad Estijoje 

gimę rusakalbiai galėtų įgyti pilietybę pagal supaprastintą procedūrą.

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search

Visuomenę vienijančios ceremonijos

Anksčiau pats pilietybės suteikimo veiksmas buvo gana žemo lygio biurokratinis aktas – 

valstybės pilietybės dokumentų įteikimas. Tačiau rengiant viešas pilietybės suteikimo 

ceremonijas galima sustiprinti kelių lygmenų – vietinio, regioninio, nacionalinio ir 

tarptautinio – tapatybę. Nors apie šias ceremonijas dažnai kalbama diskutuojant apie 

nacionalinės tapatybės kaitą, jas rengia vietinės savivaldybės, suteikiančios joms įvairių 

atspalvių ir prasmių, artimesnių kasdieniam imigrantų ir visuomenės gyvenimui. Šios 

ceremonijos grindžiamos šalies demokratijos istorijos patirtimi arba ieškoma panašumų 

su kitomis pilietinėmis ceremonijomis, per kurias, pavyzdžiui, jaunimui suteikiama teisė 

balsuoti.

Tokiose ceremonijose turi dalyvauti visuomenė, politikai ir žiniasklaida – jiems dalyvaujant, 

šios ceremonijos teikia galimybių informuoti visuomenę ir viešai prabilti naujiesiems 

piliečiams. Visi aktyvaus pilietiškumo ir įvairovės srityje dirbantys veikėjai gali stengtis 

naudoti šias ceremonijas kaip vienijančius veiksnius, norėdami įtraukti į savo veiklą naujų 

savanorių arba užregistruoti naujų rinkėjų.

Viešos priesaikos ir ceremonijos – Europos Sąjungoje vis dar retas reiškinys – yra dinamiškas 

šiuolaikinės pilietybės politikos elementas. Šalys, anksčiau rengusios viešas ceremonijas, 

atgaivino šią tradiciją (pavyzdžiui, Norvegija ją atnaujino po 30 metų pertraukos). Kitos 

šalys pradėjo jas rengti pasimokiusios iš Šiaurės Amerikos pavyzdžių, kurie šiuo metu 

http://www.oss.inti.acidi.gov.pt
http://www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search
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persvarstomi ir perkuriami. Ceremonijos šiuo metu organizuojamos Estijoje, Prancūzijoje, 

Jungtinėje Karalystėje, kai kuriose Austrijos provincijose, Nyderlanduose – per paskelbtą 

„Natūralizacijos dieną“ (rugpjūčio 24 d.), taip pat Danijoje (nacionaliniame parlamente).

Svarbiausias klausimas, kurį reikia spręsti, yra tai, ar keliami reikalavimai negali kliudyti 

tinkamiems kandidatams prašyti valstybės pilietybės arba ją įgyti. Organizatoriai taip 

pat turėtų stengtis didinti dalyvių skaičių, remdamiesi pakvietimais bei visuomenės 

informavimu ir skirdami tam pakankamai viešųjų išteklių.

Pilietybės suteikimo ceremonijos teikia progų informuoti visuomenę ir skatina naujųjų bei 

senųjų piliečių aktyvų pilietiškumą.

Prancūzijos prefektūros nuo 2006 m. privalo rengti „Naujų Prancūzijos piliečių pasveiki- 

nimo ceremonijas“ Prancūzijos pilietybę įgijusiems imigrantams, kuriose dalyvauti nepri- 

valoma – reikiami pilietybės dokumentai išduodami ir be ceremonijos. Šis renginys turi būti 

iškilmingas ir šventiškas, jame turėtų dalyvauti valstybės pareigūnai ir politikai. Remiantis 

atsakymais į 2008 m. klausimyno klausimus, beveik visos prefektūros manė, kad ceremo- 

nijos yra naudingos, o pakviesti dalyviai jas teigiamai vertino.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml

Remiantis Jungtinės Karalystės 2002 m. konsultavimosi procedūra, buvo pradėtos rengti 

pilietybės suteikimo ceremonijos, per kurias į bendrąją viešą erdvę priimami nauji piliečiai. 

Vietinės institucijos pačios gali spręsti, kokios turėtų būti tos ceremonijos, per jas naudoti 

nacionalinius ir vietovės simbolius, priesaiką ar pasižadėjimą Karalienei ir pasižadėjimą 

remti demokratijos vertybes bei atlikti piliečio pareigas. Nauji Jungtinės Karalystės piliečiai 

Velse nuo 2007 m. birželio 1 d. gali prisiekti ir pasižadėti valų kalba. Nuo 2004 m. vasario iki 

2005 m. liepos mėn. pilietybės suteikimo ceremonijose dalyvavo 77 900 suaugusiųjų.

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony

Nyderlandų teisingumo ministerijos Imigracijos ir natūralizacijos tarnyba savivaldos 

institucijoms rekomendavo iškilmingose kalbose minėti naujiesiems piliečiams suteiktas 

pagrindines teises, teisę balsuoti ir dalyvauti Antrųjų rūmų, provincijų tarybų bei Europos 

Parlamento rinkimuose ir eiti bet kokias pareigas – ministro, teisėjo, ambasadoriaus ar 

policijos pareigūno – valstybės institucijose.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie

*
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Kalbant apie padėtį ne ES šalyse, kurios daugelį metų rengia tokias ceremonijas, kaip antai 

Jungtinėse Valstijose, šios ceremonijos buvo esminė „Naujųjų amerikiečių demokratijos 

projekto“ dalis, koordinuojama Ilinojaus imigrantų ir pabėgėlių teisių sąjungos. 

2004–2006 m. buvo užregistruota 42 000 naujų rinkėjų imigrantų. Vien tik 2008 m. 20 vieti- 

nių rinkimų organizatorių visoje Čikagoje užregistravo apie 20 000 ir sutelkė apie 50 000 rin- 

kėjų dalyvauti prezidento rinkimuose 2008 m. lapkričio mėn.

http://icirr.org/en/nadp

Pilietiškumo ugdymo projektai ir senųjų bei naujųjų piliečių švietimas

Aktyvus pilietiškumas yra žmonių dalyvavimas pilietinės visuomenės bei savo 

bendruomenės veikloje ir politiniame šalies gyvenime įvairiais valdymo lygmenimis tokiais 

būdais, kuriais didinamas bendras socialinis kapitalas. Aktyvaus pilietiškumo taisyklės 

nustatomos remiantis šiuolaikinėmis politinėmis normomis ir įstatymo viršenybe: tai yra 

bendros vertybės, kaip antai žmogaus teisės, demokratija ir tarpkultūrinis supratimas.

Suaugusiųjų savanorių ir piliečių organizacijos kviečia naujus ir senus piliečius lygiomis 

teisėmis dalyvauti konkrečioje kasdienėje veikloje, padedančioje kurti būsimą šalies poli- 

tiką, ir diskutuoti apie tai, kas yra tapatybė.

Aktyvaus pilietiškumo iniciatyvomis ir privalomuoju pilietiškumo ugdymu mokyklose 

valstybės piliečiai skatinami naudotis savo teisėmis bei atsakomybe; taip stiprinama  

bendra įvairios visuomenės tapatybė.

Nyderlandų politinio gyvenimo centras yra nepriklausoma ir politiškai nešališka organi- 

zacija, kuri parengė keletą specialių kursų, surengė kelias diskusijas, tyrimų projektus ir  

tinklų veiklą, siekdama įtraukti į politiką imigrantų kilmės piliečius ir didinti jų atstovų  

skaičių savivaldybių ir rajonų tarybose.

www.publiek-politiek.nl/English

„Naujųjų piliečių balsas“ nuo 2003 m. yra pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslai – 

gerinti natūralizaciją baigusių Jungtinės Karalystės piliečių ir Britanijos sandraugos piliečių, 

turinčių teisę balsuoti, padėtį ir matomumą. Taip siekiama jiems suteikti lygias galimybes 

dalyvauti Jungtinės Karalystės gyvenime. Organizacijos veikla apima migrantų darbo 

grupes, seminarus, pilietiškumo ugdymo išvykas ir Naujųjų piliečių radiją. Organizacija 

pranešė, kad jos veikla sustiprino dalyvių pasididžiavimą savimi ir savigarbą, dalyvavimą 

vietinėje bendruomenėje ir pilietiniame gyvenime: jie tampa mokyklų vadovais, tarybų ar 

net nacionalinio parlamento nariais.

www.newcitizensvoice.com

*

http://icirr.org/en/nadp
http://www.publiek-politiek.nl/English
http://www.newcitizensvoice.com
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Italijoje 2006 m. priimta „Pilietiškumo ir integracijos vertybių chartija“ siekiama išaiškinti 

bendras vertybes ir principus visiems Italijos visuomenės nariams. Šioje chartijoje kalbama 

apie žmogaus orumą, socialines teises, šeimos gyvenimą, sekuliarizmą bei religinę laisvę ir 

Italijos tarptautinius įsipareigojimus. Ši chartija kartu su pirmaisiais 44 Italijos konstitucijos 

straipsniais paskelbta internete daugeliu Italijoje gyvenančių imigrantų kalbų.

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf

Privalomą pilietiškumo ugdymą mokykloje galima laikyti įvairios visuomenės aktyvaus 

pilietiškumo ugdymo pradžia.

Tarptautinės mokymosi pasiekimų vertinimo asociacijos 1999 m. atliktame pilietiškumo 

ugdymo tyrime dalyvavo 90 000 keturiolikmečių mokinių iš 28 šalių, įskaitant Jungtinę 

Karalystę, Švediją, Vokietiją, Šveicariją ir Belgijos prancūzakalbę bendruomenę. Mokiniai, 

priklausantys mažiau palankioje padėtyje esančioms mažumoms, dažniau teigė, kad 

privalomos pilietiškumo ugdymo pamokos mokykloje jiems buvo naudingos. Taip pat 

nustatyta, kad šie mokiniai ne mažiau negu vietiniai jaunuoliai iš tos pačios socialinės 

aplinkos remia pilietines vertybes (kaip antai patriotizmą, tarpusavio pasitikėjimą ir lyčių 

lygybę) ir laiko jas universaliomis vertybėmis, nepriklausančiomis kuriai nors vienai kultūrai 

ar tapatybei. Šiems jaunuoliams būdinga dar didesnė vienybė, tolerancija imigrantams ir 

aktyvesnis dalyvavimas mokyklos bei politiniame gyvenime.

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd

Austrijoje ir ypač Vienoje nuo 1997 m. buvo pradėti rengti etikos kursai, iš dalies siekiant 

atsižvelgti į didėjančią religijų įvairovę. Per šią programą mokiniai įgyja pagrindinių žinių 

apie žmogaus teises, lyginamąsias religijų studijas ir pagrindines pilietines vertybes. 

Atliktas vertinimas parodė, kad mokiniai įgijo daugiau gebėjimų lyginti įvairius religinius 

bei kultūrinius tikėjimus ir pradėjo aktyvesnį dialogą šiomis temomis. Mokytojai pritarė  

šiai programai dėl to, kad ji papildė religinį ugdymą ir tapo dialogo skatinimo priemone.

Vokietijos federalinės pilietinio ugdymo agentūros tarptautinė iniciatyva „Europos 

pilietiškumo ugdymo tinklai“ palengvina įgūdžių perdavimą ir nacionalinėms iniciaty- 

voms suteikia naują europinį matmenį. Jos surengtose konferencijose buvo persvarstytas 

Europos migrantų bendruomenių pilietiškumo ugdymo klausimas.

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).

html

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://nces.ed.gov/surveys/CivEd/
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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Pilietybės įgijimas ir aktyvus pilietiškumas

Išvados

1. Imigrantai, siejantys savo ateitį su konkrečia šalimi, nori joje gyventi kaip visateisiai jos 

nacionalinės bendruomenės nariai.

2. Nors pilietybė priklauso nuo teisinės sistemos, aktyvus pilietiškumas keičia tapatybes 

ir didina jų dinamiškumą. Imigrantus priimančios visuomenės yra suinteresuotos 

skatinti juos įgyti pilietybę, nes taip senieji ir naujieji piliečiai gali kartu kurti bendrą 

ateitį įvairioje visuomenėje. 

3. Imigracijos šalys yra suinteresuotos užtikrinti visišką socialinę, ekonominę ir politinę 

integraciją, suteikdamos savo nuolatiniams gyventojams visas piliečių teises. 

4. Tai, kad valstybės pilietybę įgyjančių žmonių skaičius nuolat yra mažas, galima ištaisyti 

panaikinus tam tikrus pilietybės įstatymų elementus, kurie gali netyčia sukurti didelių 

kliūčių, atgrasančių šalyje gyvenančius žmones, kurie galėtų tapti jos piliečiais, nuo 

ketinimo siekti jos pilietybės. 

5. Natūralizacijos kriterijai gali atspindėti faktą, kad įprasti nauji imigrantai gali tenkinti 

šiuos reikalavimus ir norėti tapti valstybės piliečiais po kelerių gyvenimo joje metų.

6. Suteikus ius soli pirmos kartos imigrantų palikuonims, šis įstatymas gali padėti suteikti 

šalyje gimusiems vaikams lygias teises ir geresnes galimybes mokytis bei pradėti 

profesinę karjerą.

7. Pajamų tikrinimą ir įmokas galima vertinti pagal tai, kaip šios priemonės padeda 

skatinti ekonominę integraciją ir koks yra jų poveikis demokratiniam valdymui. 

8. Vienas iš teisinių ir demografinių pokyčių, susijusių su tolerancija dvigubai pilietybei, 

yra didėjantis natūralizacijos lygis daugelyje ES valstybių narių. Šiose šalyse imigranto 

pasirinkimas natūralizuotis nedaro neigiamo poveikio jo šeimai, socialiniams ir 

ekonominiams ryšiams.

9. Valstybės gali aiškinti ir įgyvendinti politiką palengvindamos procedūras, pagal kurias 

imigrantai, norintys gauti pilietybę, būtų pasveikinami kaip būsimi piliečiai.

10. Mažinant per didelę administracijos veiksmų laisvę, suteikiant reikiamų gairių ir 

užtikrinant priežiūrą, ugdoma pagarba įstatymo viršenybei ir didinamas natūrali-

zacijos procedūrų veiksmingumas.

11. Tinkama kalbos mokėjimo arba pilietiškumo sąlyga kandidatams, siekiantiems 

natūralizacijos šalyje, turi toliau skatinti juos teikti prašymus ir būti įgyvendinama 

taip, kad kandidatai galėtų įgyti pilietybę. Sąlyga laikoma veiksminga, jei sustiprėja 

naujų piliečių tapatybės jausmas, jie aktyviau dalyvauja socialiniame, ekonominiame 

ir politiniame šalies gyvenime.
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12. Taikant aktyvių ryšių strategiją, imigrantams padedama ir jie skatinami teikti prašy- 

mus, o visuomenė informuojama apie tai, kad imigrantų natūralizacija yra naudinga 

juos priėmusiai šaliai.

13. Pilietybės suteikimo ceremonijos teikia progų informuoti visuomenę ir skatina naujųjų 

bei senųjų piliečių aktyvų pilietiškumą.

14. Aktyvaus pilietiškumo iniciatyvomis ir privalomuoju pilietiškumo ugdymu mokyklose 

valstybės piliečiai skatinami naudotis savo teisėmis bei atsakomybe; taip stiprinama 

bendra įvairios visuomenės tapatybė.
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Imigrantų jaunimas, švietimas ir darbo rinka

 

Gerinant imigrantų švietimo ir mokymo kokybę, didinant jų veiksmingumą ir 
prieinamumą, imigrantai įgyja daugiau ir geresnių karjeros galimybių. Taip jiems 
padedama patekti į darbo rinką ir didinama socialinė sanglauda.

Imigrantų galimybės ir sunkumai kiekviename švietimo etape – nuo kūdikystės iki 

jaunystės – labai priklauso nuo socialinių bei ekonominių veiksnių ir kalbos mokėjimo. 

Galima ugdyti jaunų imigrantų gebėjimus ir bendrojo lavinimo įstaigų gebėjimus tenkinti 

jų mokymosi poreikius.

Šiame skyriuje aptartos strategijos, kuriomis galima didinti imigrantų mokinių pažangumą, 

tobulinant mokyklinę sistemą, intensyviau ugdant mokytojų bei mokyklų administratorių 

gebėjimus ir įtraukiant į šį procesą jaunus imigrantus bei jų tėvus.

Šio skyriaus pagrindas – 5 bendrasis pagrindinis principas, pagal kurį „valstybių narių 

švietimo ir mokymo sistemos gali atlikti svarbų vaidmenį, skatindamos naujai į šalį 

atvykusių jaunų imigrantų, taip pat antros ir trečios kartos imigrantų, integraciją, visų pirma 

mokydamos juos šalies kalbos.“

6.1 Mokyklinės sistemos gerinimas 

Menkesnį pirmosios ir antrosios kartos imigrantų mokymosi pažangumą lemia jų šeimų 

kalbos nemokėjimas, migracijos ir gyvenimo sąlygos ar kiti veiksniai; padėtis kiekvienoje 

mokyklinėje sistemoje yra skirtinga ir ilgainiui keičiasi. Vaiko imigranto mokymosi 

pažangumas paprastai yra susijęs su jo socialine ir ekonomine padėtimi, bet jo padėtis gali 

būti nepalanki ir dėl kitų veiksnių. Kai kuriose šalyse imigrantų mokymosi rezultatai yra 

prastesni arba geresni negu kitų panašios socialinės ir ekonominės padėties vaikų. Įvairiose 

švietimo sistemos pakopose imigrantai mokiniai turi įvairių galimybių ir patiria įvairių 

kliūčių. Anksti nepašalinus šių kliūčių, jie gali patirti sunkumų vėlesniame gyvenime, o anksti 

pasinaudoję galimybėmis, vėliau turėtų daugiau ir geresnių galimybių mokytis ir įsidarbinti.

Atsižvelgiant į įvairių nepalankių veiksnių poveikį įvairiose švietimo pakopose ir 

mokyklinėse sistemose, reikėtų spręsti, kokių politinių priemonių derinį geriausia taikyti. 

Remiantis atliktais tyrimais, kai kuriose šalyse arba mokyklinės sistemos pakopose mokinio 

pažangumas daugiausia priklauso nuo jo socialinės ir ekonominės padėties. Tokiais atvejais 

veiksmingesnės bendros politinės priemonės, taikomos didelei tikslinei grupei, įskaitant 

imigrantus ir vietinius mokinius. Ši tikslinė grupė gali būti nepažangūs mokiniai, tam 

tikrų klasių mokiniai arba mokiniai tam tikrame pereinamajame etape, mokiniai iš žemos 

socialinės ar ekonominės padėties šeimų. Kitu atveju tyrimais galima nustatyti, kad mokinio 

pažangumą daugiausia lemia kalbos (ne)mokėjimas ir (arba) imigranto padėtis. Šiose 

šalyse ir mokyklinės sistemos pakopose veiksmingesnė tokia politika, pagal kurią tikslinės 

priemonės taikomos tam tikrų grupių imigrantams ir jų palikuonims. Tikslinė grupė gali būti 
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nauji imigrantai, antros ir trečios kartų imigrantai arba mokiniai, kurių namuose kalbama 

kitos šalies kalba. Todėl mokyklinėje sistemoje gali būti taikomos ir tikslinės, ir bendros 

priemonės, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, kurie parodo, kuris variantas labiau padėtų 

didinti mokinių pažangumą.

Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas 2008 m. pradėjo ES disku- 

siją šiais klausimais žaliojoje knygoje „Migracija ir judumas. ES švietimo sistemų uždavi- 

niai ir galimybės“.

Išsamesnė analizė ir praktinių pavyzdžių pateikta:

prie žaliosios knygos pridėtame tyrime „Migrantų švietimas ir integracija (Education and  
the Integration of Migrants):

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf;

Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Europos švietimo informacijos tinklo „Eurydice“ 

leidinyje „Imigrantų vaikų integracija Europos mokyklose“ (Integrating Immigrant Children 
into Schools in Europe):

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf;

EBPO Migrantų švietimo teminės apžvalgos leidinyje „Veiksmingas migrantų švietimas: 

faktų ir politikos priemonių apžvalga“ (What Works in Migrant Education? A Review of Evidence 
and Policy Options):

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/ 

JT03259280.PDF;

EBPO leidinyje „Kada mokiniai imigrantai sėkmingai mokosi: pažangumo ir dalyvavimo 

lyginamasis tyrimas pagal Tarptautinio mokinių vertinimo programą PISA (2003)“ (Where 
Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in 
PISA 2003):

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf.

Ką gali padaryti švietimo, integracijos ir kitų sričių politikos kūrėjai?

Daugelio valdžios sektorių ir lygmenų tikslas yra didinti pirmos ir antros kartos imigrantų 

mokinių pažangumą. Dauguma veiksnių, lemiančių mokinių imigrantų nepalankią padėtį 

mokyklinėje sistemoje ir pereinant į darbo rinką, priklauso švietimo politikai.

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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Švietimo ministerijos gali vadovauti priimant sprendimą, ar reikia siekti bendrų, ar konkrečių 

tikslų. Vėliau jos gali palengvinti lygiagrečių veiksmų koordinavimą ir tarpministerinių 

projektų įgyvendinimą, taip pat su ministerijomis, atsakingomis už integraciją. Tikslinės 

jaunimui skirtos imigracijos arba integracijos ministerijų programos gali būti grindžiamos 

švietimo politikos kompetencija, principais ir standartais. Kitos ministerijos gali padėti 

spręsti konkrečius klausimus: būsto ir miestų plėtros ministerijos – mokyklų segregacijos, 

šeimos ir socialinių reikalų ministerijos – ikimokyklinio ugdymo, darbo ir lygių galimybių 

ministerijos – integracijos į darbo rinką programų. Vertikaliojo veiklos koordinavimo organai 

taip pat atlieka svarbų vaidmenį užmezgant veiksmingus partnerystės ryšius, siekiant tinkamu 

valdymo lygmeniu įgyvendinti šiuos politinius tikslus. Šie organai taip pat gali dalyvauti 

sudarant strategines partnerystes, pavyzdžiui, siekiant, kad vietinėms iniciatyvoms būtų 

skiriama daugiau aukštesnio lygmens suinteresuotųjų šalių ar rėmėjų dėmesio ir paramos.

Veiksmingai švietimo politikai gali padėti arba kliudyti bendrosios socialinės sąlygos, 

reguliuojamos kitų sričių, pavyzdžiui, imigracijos, būsto, socialinių reikalų ir darbo politikos.

Lygios galimybės įgyti pradinį ir vidurinį išsilavinimą

Daugumoje valstybių narių teisę į išsilavinimą turi visi pradinio ir vidurinio mokyklinio 

amžiaus vaikai, nepaisant jų teisinio statuso ar gyvenimo šalyje laikotarpio. Ši teisė 

nustatyta JT Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir JT Vaiko teisių konvencijoje. Tik 

keliose valstybėse nereikalaujama, kad mokyklos priimtų netinkamo statuso ar neilgai 

šalyje gyvenusius (arba gyvensiančius) vaikus. Pavyzdžiui, galima persvarstyti prieglobsčio 

prašytojų priėmimo sąlygas, siekiant užtikrinti, kad, imigrantams atvykus į šalį arba pateikus 

prašymą, jų vaikų poreikiai būtų kuo greičiau tinkamai įvertinti ir šie vaikai būtų priimti į 

mokyklas.

Viena iš mokyklų segregacijos priežasčių yra būsto segregacija. Žemos socialinės ir  

ekonominės padėties imigrantams gali būti per brangu (arba, jei yra diskriminacija, 

neįmanoma) gyventi bendrijose, kurių mokyklos yra aukštos kokybės; kita vertus, vietinių 

gyventojų šeimos gali išsikraustyti iš bendrijų, kuriose daugėja imigrantų (vadinamasis 

„baltųjų traukimasis“). Kai kurie mokiniai gali patekti į kokybiškas mokyklas už savo 

bendrijos ribų, jei taikomos „mokyklos pasirinkimo“ programos, pagal kurias tėvai turi 

daugiau galimybių parinkti savo vaikams tinkamą mokyklą. Tačiau daugelis šių „mokyklos 

pasirinkimo“ programų nėra naudingos imigrantų arba žemesnės socialinės ir ekonominės 

padėties šeimoms. Vietinių gyventojų šeimos dažniau naudojasi galimybe pasirinkti  

mokyklą ir nesirenka tų, kuriose mokosi daug imigrantų. EBPO siūlo pagal „mokyklos 

pasirinkimo“ programas mokyklas išrinkti paprastu burtų keliu, siekiant sumažinti  

imigrantų nepalankią padėtį dėl to, kad jie nėra vietiniai gyventojai.

Siekiant atsieti didelį imigrantų skaičių mokykloje nuo mokinių nepažangumo, viena 

iš strategijų yra gerinti pačias mokyklas, kuriose mokosi daug imigrantų, ir jų mokymo 

kokybę.

*



Integracijos vadovas 137

$ 

Z

$ 

Z

Pagal Šveicarijos Daugiataučių mokyklų kokybės programą (QUIMS) mokyklose, kurių 40 % 

ar daugiau mokinių sudaro imigrantų kilmės mokiniai, griežtinami švietimo standartai 

ir užtikrinama mokymo kokybė. Taip į šias mokyklas siekiama pritraukti daugiau šveicarų 

ir viduriniosios klasės šeimų mokinių. Šioms mokykloms teikiama papildomų išteklių ir 

profesionali pagalba konkrečiose srityse, pavyzdžiui, kalbų mokymo, nuolatinės paramos 

mokiniams poreikių vertinimo ir įtraukios, nediskriminuojančios mokyklos kultūros kūrimo.

www.quims.ch

Kita strategija – mokyklas, kuriose mokosi daugiausia vietinių gyventojų vaikų, sujungti su 

imigrantų mokyklomis. Pavyzdžiui, mokyklos, kuriose mokosi daugiausia vietinių mokinių, 

teikia finansinių paskatų, norėdamos pritraukti migrantus. Gali būti naudinga užmegzti 

tvirtus gretimų mokyklų, kurių mokinių daugumą sudaro vietiniai vaikai arba imigrantai, 

partnerystės ryšius mokymo programų ir užklasinės veiklos srityse.

Viena iš idėjų mažinti imigrantų ir vietinių gyventojų mokyklų segregaciją buvo pateikta 

pagal 2006 m. Kopenhagos integracijos modelį. Pagal jį mokyklos, kuriose daugiausia 

imigrantų, įvairiomis įtraukimo strategijomis stengtųsi pritraukti etninių danų šeimų vaikus, 

o mokyklos, kuriose daugiausia danų, įdarbintų integracijos darbuotojų ir imigrantų gimtųjų 

kalbų vertėjų, siekdamos pritraukti imigrantų šeimas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad apie 

15 % mažesnį imigrantų pažangumą, palyginti su vietiniais mokiniais, galima paaiškinti 

imigrantų susitelkimu vienoje vietoje ir jų tėvų išsimokslinimu.

www.kk.dk

Tendencingos mokinių atrankos ir skirstymo panaikinimas 
mokyklinėje sistemoje

Imigrantų susitelkimą mokykloje taip pat gali lemti vidinis švietimo sistemos tendencin- 

gumas. Švietimo sistemoje „didesnių“ arba „mažesnių“ gabumų mokiniai dažnai skirstomi 

į atskiras grupes arba klases. Tačiau tyrimai rodo, kad jei vaikas yra žemesnės socialinės 

ir ekonominės padėties arba iš imigrantų šeimos, jis dažniau negu kiti mokiniai, gavę 

vienodus standartizuotų testų rezultatus, priskiriamas menkesnių gabumų mokiniams. 

Tendencingumas, kuriuo galima paaiškinti mažiau palankią šių mokinių padėtį, atsiranda 

dėl subjektyvių mokytojų rekomendacijų, vaikų skirstymo nuo ankstyvos vaikystės, 

mokyklų tipų įvairovės arba neteisingo imigrantų ar etninių mažumų mokinių priskyrimo 

„specialiųjų poreikių“ mokiniams.

Daugelyje ES valstybių narių neseniai pradėtos švietimo reformos. Skirstyti mokinius 

pagal gabumus galima pradėti gana vėlai, siekiant, kad jaunuoliams pakaktų laiko įveikti 

savo pradinę nepalankią padėtį. Galima sujungti įvairių tipų mokyklas, kad visi to paties 

http://www.quims.ch
http://www.kk.dk/
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amžiaus mokiniai galėtų mokytis pagal reiklias ir aukštos kokybės programas. Vertinant 

mokinius, galima remtis objektyvesniais kriterijais, siekiant sumažinti galimą stereotipų ir 

nesusipratimų poveikį. „Specialiųjų poreikių“ mokinių vertinimus atliekantys specialistai 

gali būti mokomi atpažinti imigrantų kalbinius sunkumus, kitai kultūrai būdingą elgesį 

ir neigiamus stereotipus. Pagal „aukščiausios klasės pradinės mokyklos“ koncepciją 

motyvuotiems vaikams suteikiama galimybė baigti vienus papildomus pradinės mokyklos 

metus, kad jie galėtų išlaikyti stojamąjį egzaminą ir pasirinkti labiau prestižinį švietimo kelią. 

Dar per anksti pasakyti, ar visos šios daug žadančios pastangos duos gerų rezultatų, t. y. ar 

mokiniai bus pradėti tiksliau vertinti ir galės rinktis tinkamesnius švietimo kelius.

Mokiniai imigrantai paprastai geriau mokosi tose mokyklinėse sistemose, kuriose yra 

mažiau mokyklų tipų, mokiniai vėliau skirstomi pagal gabumus ir taikomos objektyvios 

vertinimo priemonės, įskaitant specialiųjų poreikių vertinimą.

Tikslūs naujų imigrantų vaikų išsimokslinimo užsienyje vertinimai

Švietimo įstaigos turi tiksliai įvertinti naujų imigrantų vaikų išsimokslinimą gimtojoje šalyje. 

Valdžios institucijos gali patikėti kiekvieno vaiko vertinimą mokyklų darbuotojams. Tačiau 

mokykloms dažnai trūksta gebėjimų arba išteklių, todėl jos negali tinkamai nustatyti 

mokinio išsimokslinimo ir palyginti jo gimtosios šalies mokyklinės sistemos su naujosios 

šalies mokykline sistema. Be to, neatlikus visų arba dalies mokinio žinių vertinimo jo gimtąja 

kalba, mokinys gali būti priskirtas jaunesnio amžiaus grupei, o tai pakenktų jo mokymuisi 

ir socialinei raidai. Jei nėra vienodų kriterijų, mokiniai gali būti nevienodai vertinami visoje 

šalyje. Jei mokinių skirstymas nevertinamas, galima nesužinoti, kad mokinys buvo priskirtas 

netinkamai švietimo pakopai arba klasei, ir parama naujiems mokiniams neatitinka jų 

poreikių.

Valdžios institucijos, remdamosi nauja informacija apie kilmės šalis, turėtų nustatyti  

vienodus mokinių išsimokslinimo vertinimo kriterijus. Taip pat galima taikyti priemones, 

kuriomis būtų vertinamas mokymo kalbos mokėjimas, ir parengti atitinkamas kalbos 

mokymosi pagalbines programas. Keliose šalyse neseniai pradėtos taikyti mokinio 

išsimokslinimo vertinimo priemonės neretai taikomos per retai, nes apie jas per mažai žino 

imigrantai ir administracijos, turinčios jas taikyti.

Mokinių, priimamų į bendrąsias privalomojo ugdymo mokyklas, išsimokslinimas užsienyje 

vertinamas pagal išorės kriterijus tokiose šalyse kaip Belgija, Vengrija, Liuksemburgas, 

Malta, Portugalija ir Rumunija.

Į Belgiją atvykę prieglobsčio prašytojai ir pabėgėliai, negalintys pateikti reikiamų 

dokumentų, pagal kuriuos būtų pripažintas užsienyje įgytas išsimokslinimas, arba pradinės 

ar vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų, gali pateikti oficialią deklaraciją.

*
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Prancūzijoje mokinio išsilavinimas ir prancūzų kalbos mokėjimas įvertinama iškart mokiniui 

atvykus į šalį. Šią specialią paslaugą mokiniui suprantama kalba teikia Nacionalinė švietimo 

ministerija.

Nauji mokiniai, ypač nemokantys šalies kalbos, gali naudotis orientavimo programomis, 

norėdami įveikti pradines kliūtis, susijusias su švietimo pertraukimu ir šeimos įsikūrimo 

sąlygomis. Galutinis tikslas – padėti kiekvienam mokiniui kuo sklandžiau ir greičiau užbaigti 

pereinamąjį etapą. Šios programos yra intensyvios, dažnai trunka tik kelis mėnesius, jų 

pagrindą sudaro aiškus mokymo apie šalį ir jos mokyklinę sistemą kursas. Europos Taryba 

švietimo valdžios institucijoms rekomenduoja leisti atvykėliams pradiniame mokyklinio 

orientavimo etape kai kurių dalykų mokytis gimtąja kalba. Taip vaikams, pereinantiems į 

kitą mokyklinę sistemą, padedama dar labiau neatsilikti nuo vietinių bendraklasių, toliau 

ugdant jų pažinimo ir mokymosi gebėjimus, reikalingus, kad jie galėtų sėkmingai mokytis 

naujosios šalies mokymo kalba.

Taikant griežtus ir vienodus mokinio išsimokslinimo vertinimo standartus ir orientavimo 

programas, užtikrinama, kad nauji mokiniai patektų į reikiamą mokyklinės sistemos pakopą.

Pagal Boltono „Gateway Refugee“ programos projektą „Starting Point“ (Jungtinė Karalystė) 

atvykėliai, nemokantys anglų kalbos, dalyvauja Jungtinės Karalystės švietimo sistemos, 

kurioje mokoma anglų kalba, įvadinėje programoje. Vaikai dalyvauja projekte „Starting 

point“ vidutiniškai šešias savaites. „Starting Point“ siekiama, kad mokiniai atsidurtų saugioje 

ir patikimoje aplinkoje. Įvairiais ugdymo pratimais didinant jų pasitikėjimą savimi, ugdant 

bendravimo ir kitus įgūdžius, vėliau jie galės pasiekti geresnių rezultatų bendrojo lavinimo 

mokyklose.

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx

Sisteminga nuolatinė parama mokiniams imigrantams, pagrįsta  
jų poreikiais

Mokinių imigrantų pažangumas iš esmės priklauso nuo to, kaip gerai jie moka savo 

mokyklos mokymo kalbą, todėl jos mokymas tapo aukščiausiu imigracijos šalių švieti- 

mo politikos prioritetu. Pasibaigus pradiniam įsikūrimo laikotarpiui, lėšų sistemingai ir 

nuolatinei paramai paprastai skiriama tik vadinamiesiems „pažeidžiamiems mokiniams“. 

Atlikus migracijos poveikio mokinio pažangumui tyrimus, paaiškėjo, jog viena didžiausių 

kliūčių gerai išmokti kalbą yra nepakankama parama visose mokyklinio ugdymo pakopose. 

Papildomos paramos priemonės turėtų būti prieinamos įvairaus amžiaus ir nevienodai gerai 

kalbą mokantiems mokiniams, be to, parama turi būti susijusi ne tik su kalbos mokymu – 

imigrantams, kalbantiems ta pačia kalba kaip ir vietiniai mokiniai, reikėtų padėti neatsilikti 

nuo mokymosi turinio.

*

http://www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx
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Įvairiose ES valstybėse narėse, o kai kada toje pačioje valstybėje narėje labai skiriasi  

papildomos paramos metodai, kokybė ir lygis. Kai kurios mokyklos renkasi „integruotąjį 

modelį“: nauji mokiniai pirmiausia paskiriami į tinkamą klasę ir baigia orientavimo programą, 

o vėliau kartu su kitais mokosi pagal bendrojo lavinimo programą. Mokinys „panardinamas“ į 

kitos kalbos aplinką per pamokas, be to, jam teikiama papildoma sisteminga parama mokytis 

kalbos per pamokas arba po pamokų. Parama per pamokas apima „iškvietimo programas“, 

pagal kurias mokiniai kelias įprasto pamokų laiko valandas skiria kalbos mokymuisi. 

Kitos mokyklos renkasi „atskyrimo modelį“: baigę orientavimo programą, nauji mokiniai 

suskirstomi į atskiras jų poreikiams pritaikytas klases. Prieš pradedant juos mokyti pagal 

bendrojo lavinimo programą, jie visų pirma turi pakankamai gerai išmokti kalbą. Abiejų 

modelių galutinis tikslas yra darnus švietimas, siekiant padėti mokiniams užmegzti socialinius 

ryšius ir gerinti visų pagal bendrojo lavinimo programas besimokančių mokinių rezultatus.

Teikiant nuolatinę paramą mokiniams imigrantams, jie greičiau prisiveja kitus mokinius ir 

trumpiau būna atskirti. Teikiant tokią paramą, naudinga taikyti gerai parengtus ir regulia- 

riai vertinamus antrosios kalbos mokymosi kokybės standartus, o mokytojams – glaudžiai 

bendradarbiauti integruoto turinio mokymosi klausimais.

Abiejų modelių tinkamumą ir struktūras būtina toliau vertinti ir apie tai diskutuoti. 

Pavyzdžiui, EBPO pažymi, kad imigrantų vaikams nei būtina, nei naudinga tobulai išmokti 

mokymo kalbą, prieš priimant juos į bendrojo lavinimo klases. Kalbos mokymasis yra 

neatsiejamas nuo pažinimo gebėjimų ugdymo, todėl imigrantai mokiniai geriau išmoksta 

kalbą prasmingoje, praktiškoje ir sąveikioje aplinkoje.

Taigi mokiniai antrosios kalbos turėtų mokytis ir per bendrojo lavinimo dalykų pamokas. 

Sėkmingiausioms programoms būdinga:

sistemingi aukšti antrosios kalbos mokymosi standartai ir reikalavimai;•	

glaudus bendrojo lavinimo dalykų mokytojų bendradarbiavimas su kalbų mokytojais;•	

centralizuotai rengiama mokomoji medžiaga;•	

susitarimai naujiems mokiniams skirti ne mažiau, o daugiau individualaus mokymo •	

valandų;

pastangos įveikti bet kokią dalyvaujančių mokinių atskirtį.•	

Šalyse, turinčiose patikimas ir aiškias pagalbos mokiniams mokytis kalbos programas, 

imigrantų ir vietinių mokinių arba pirmos ir antros kartos imigrantų mokinių pažangumo 

santykiniai skirtumai yra mažesni.

*
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Švedijoje mokiniai imigrantai mokosi švedų kalbos kaip antrosios kalbos, kol išmoksta 

švedų kalba žodžiu ir raštu reikšti sudėtingas mintis. Antrosios (švedų) kalbos mokytojai turi 

būti kvalifikuoti antrosios kalbos mokytojai ir dirbti pagal aiškią mokymo programą. Šios 

papildomos kalbos mokymo programos rengiamos pagal integruotąjį modelį, mokinių 

mokymosi krūvis ir kalbos mokėjimo reikalavimai yra tokie patys kaip ir tų mokinių, kurie 

mokosi švedų kalbos kaip gimtosios kalbos; baigę mokyklą, tokie mokiniai turi vienodas 

galimybes dalyvauti povidurinio švietimo sistemoje.

www.sweden.gov.se/sb/d/2063

Estijos integracijos fondas vaikams anksti pradeda taikyti sistemingą daugiakalbę 

„panardinimo į kalbinę aplinką programą“, parengtą pagal panašias Kanados ir Suomijos 

programas. Nustatyta, kad ją baigę mokiniai geriau išmoko kalbą negu programoje 

nedalyvavę bendraamžiai, jų matematikos ir gamtos mokslų rezultatai buvo panašūs, be 

to, šie mokiniai laisvai kalbėjo gimtąja kalba. Šie pasiekimai ir didelis tėvų pasitenkinimas 

buvo susiję su tuo, kad programa buvo neprivaloma, vaikų tėvai glaudžiai bendradarbiavo 

su programos rengėjais, vaikams buvo padedama toliau mokytis savo gimtosios kalbos ir 

kultūros.

www.meis.ee/eng/immersion

Išteklių skirstymo mechanizmai

Pasikeitus gyventojų demografinei sudėčiai, pavieniams mokiniams arba mokykloms 

skiriama papildomų išteklių, siekiant užtikrinti pakankamą paramą naujiems mokiniams 

integruotis į mokyklinę sistemą, taip pat užtikrinti palankią aplinką mokykloje. Šios 

papildomos lėšos yra ne išlaidos, o veikiau investicija į miesto, regiono arba šalies, kuriame 

gyvena daug žmonių, kuriems šalies kalba yra antroji kalba, gerovę. Mokykloms suteikiama 

ne tik papildomų lėšų, bet ir galimybių ugdyti kompetenciją, susijusią su integracija arba 

antrosios kalbos mokymu, kurią vėliau galima pripažinti ir ja dalytis su mažiau patyrusiomis 

savivaldybės, regiono arba šalies mokyklomis.

Siekdami nustatyti, kurioms mokykloms labiausiai reikia paramos, politikos kūrėjai turi 

nustatyti išteklių skirstymo mechanizmo tikslinę grupę (t. y. užsienyje gimę mokiniai, 

mokiniai, kurių gimtoji kalba yra užsienio kalba, žemos socialinės ir ekonominės padėties 

mokiniai, mažiau palankioje padėtyje esančių vietovių mokiniai), paskirstyti lėšas įvairių 

pakopų (t. y. ikimokykliniam, pradiniam ir viduriniam) švietimui ir nustatyti, kokiu valdymo 

lygmeniu (t. y. savivaldybės, regioniniu ar nacionaliniu) šios lėšos turėtų būti paskirstytos 

šalies švietimo sistemoje.

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.meis.ee/eng/immersion
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Jungtinės Karalystės „Dotacijos etninių mažumų grupių mokinių pažangumui gerinti“ lėšų 

mokiniams skiriama remiantis papildomais poreikiais, atsižvelgiant į tai, kiek mokyklos 

mokinių priklauso nacionaliniu mastu nepažangioms etninių mažumų grupėms, ir kiek 

yra mokinių, kuriems mokymo kalba yra antroji kalba. Neseniai atliktas vertinimas parodė, 

kaip nuo kalbos mokymosi paramos buvo pereita prie paramos, kuria siekiama didinti 

pažangumą – buvo nustatyti aiškūs pažangumo didinimo uždaviniai, o vietinės institucijos 

paragintos rengti paramos strategijas.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx

1981 m. įkurtose Prancūzijos prioritetinėse švietimo zonose, derinant geografinius ir kilmės 

kriterijus, valstybės lėšomis skatinamos lygios galimybės. Pavyzdžiui, vienas iš paramos 

kriterijų yra vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra gimęs užsienyje, dalis.

www.educationprioritaire.education.fr

Mokytojų rengimas ir įdarbinimas mokyti klases, kuriose mokosi 
įvairių mokinių

Bendra švietimo ekspertų nuomone, mokytojai yra svarbiausias švietimo sistemų įnašas 

gerinant mokinių, ypač kilusių iš imigrantų ar socialiai remtinų šeimų, pasiekimus, tačiau 

kaip tik šios mokinių grupės mokymas dažniausiai nėra aukštos kokybės. Remiantis 

atliktais tyrimais, bendrosios mokymo kokybės gerinimo priemonės, kuriomis mažinamas 

mokinių skaičius klasėse ir įdarbinama daugiau kvalifikuotų mokytojų bei asistentų, labiau 

didina imigrantų ir socialiai remtinų mokinių negu bendros mokinių grupės pažangumą. 

Kuo jaunesnius mokinius pradeda mokyti kvalifikuoti mokytojai, tuo didesnis poveikis 

bendriems jų akademiniams pasiekimams.

Įvairios mokyklos, įdarbindamos aukštesnės kvalifikacijos mokytojus ir asistentus, gali 

pradėti iniciatyvas, kuriomis siektų įdarbinti imigrantų arba mažumų kilmės mokytojus. Yra 

duomenų, kad tai gali padidinti mokinių imigrantų pažangumą, nes imigrantų arba mažumų 

kilmės mokytojai paprastai palankiau vertina imigrantus mokinius, daugiau iš jų tikisi ir geriau 

su jais bendrauja. Mokytojo gebėjimas kokybiškai mokyti imigrantus mokinius priklauso nuo 

įvairių jo savybių, tad kilmė yra svarbus, bet ne vienintelis įdarbinimo kriterijus. Imigrantų 

kilmės mokytojų dalies didinimas yra veiksminga, tačiau per mažai naudojama priemonė 

ugdyti mokyklos tarpkultūrinius gebėjimus ir stiprinti vietinių bendruomenių ryšius.

Kitos naudingos priemonės, kurias gali taikyti mokyklos, apima užsienyje studijas baigusių 

mokytojų diplomų pripažinimo palengvinimą, pavyzdžiui, rengiant perkvalifikavimo  

kursus ir įtraukimo kampanijas, bendradarbiaujant su švietimo valdžios institucijomis ir 

mokytojų rengimo institutais.

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx
http://www.educationprioritaire.education.fr/
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Anglijos ir Velso mokyklų mokymo ir ugdymo agentūra siekia pritraukti naujus pagrindi- 

nių mažumų kilmės mokytojus tiksline reklama, kuravimo programomis, finansine parama 

mokytojų mokymui ir mokytojų rengimo institutų įdarbinimo kvotomis.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic

Kita tikslinė mokymo kokybės gerinimo strategija – nustatyti privalomą reikalavimą, kad 

visi mokytojai įgytų pagrindinius įgūdžius dirbti klasėje, kurioje mokosi įvairių kultūrų ir 

įvairiomis kalbomis kalbantys mokiniai.

Daugiau kvalifikuotų mokytojų įdarbinimas yra vienas veiksmingiausių būdų didinti 

mokinių, ypač imigrantų kilmės ar iš socialiai remtinų šeimų, pažangumą. Įdarbinant 

daugiau imigrantų kilmės ir (arba) tarpkultūrinių gebėjimų turinčių mokytojų, didėja 

mokinių pažangumas bei mokytojų lūkesčiai ir gerėja bendra mokymosi aplinkos kokybė.

Mokiniai mokosi kalbos kiekvienoje įprasto dalyko – literatūros, algebros ar 

chemijos – pamokoje. Mokytojai turi turėti tarpkultūrinių gebėjimų, sugebėti valdyti 

mokinių kultūrinius skirtumus, turėti konfliktų sprendimo įgūdžių, taip pat įgūdžių 

atskirti kalbos mokymosi problemas nuo mokymosi sutrikimų, įgūdžių kurti pedagogines 

priemones ir mokymosi strategijas. Jei mokytojai nėra tinkamai pasirengę ar išmokyti dirbti 

klasėje, kurioje mokosi įvairūs mokiniai, jie gali susidaryti mažiau palankią nuomonę arba 

mažiau tikėtis iš kitos rasinės, etninės, religinės ar socialinės kilmės vaikų, o tai mažina vaikų 

mokymosi pasiekimus ir savivertę.

Pavyzdžiui, Belgija, Suomija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė 

nustatė, kokius tarpkultūrinius gebėjimus mokytojai turi būti įgiję jų rengimo programų 

pabaigoje: jie turi žinoti mokinių, kilusių iš kitos kultūrinės aplinkos, padėtį, suprasti tuos 

mokinius ir sugebėti valdyti įvairių kultūrų mokinių tarpusavio santykius.

Siekiant, kad būsimieji ir dabartiniai mokytojai galėtų naudotis įvairiomis profesinio 

tobulinimosi priemonėmis, kaip antai pagalbos kalbos besimokantiems mokiniams ir 

mokinių, kuriems mokymo kalba yra antroji kalba, mokymo gerosios patirties gairėmis, prie 

to turi prisidėti mokytojų rengimo institutai, be to, mokytojai turi būti skatinami mokytis 

darbe. Universitetai ir tarpkultūrinio švietimo bei antrosios kalbos mokymosi kompeten- 

cijos centrai gali rengti bendras aukštos kokybės mokymo programas bei modulius ir 

įgyvendinti gaires švietimo darbuotojams bei politikos kūrėjams. Papildoma šių mokymo 

priemonių nauda gali būti geresnis mokytojų supratimas, kaip dėl jų nejučia sumažėjusių 

lūkesčių gali pasikeisti mokinių elgesys.

*

http://www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic
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Pagal Jungtinės Karalystės bandomąją programą „Dvikalbių pradinių mokyklų mokinių 

pažangumo didinimas“ pradinių mokyklų mokytojams, siekiant ugdyti jų gebėjimus 

ir pasitikėjimą savo jėgomis, buvo suteikta profesinio tobulinimosi ir gerosios patirties 

medžiagos. Atlikus vertinimus, kurių rezultatai parodė, kad padidėjo programoje dalyvavusių 

mokyklų mokinių lūkesčiai bei aktyvumas klasėje ir jie padarė tokią anglų kalbos mokymosi 

pažangą, kad šios mokyklos pralenkė kitas panašias programoje nedalyvavusias mokyklas, 

ši programa 2006 m. buvo paskelbta nacionaline strategija.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf

Tarpkultūrinio švietimo įgyvendinimo svarba

Sėkmingai ugdyti tarpkultūrinių gebėjimų, siekiant gerinti mokymo ir mokyklų kokybę, 

neįmanoma, jei nepasikeičia pati organizacija. Kiekvieno mokytojo gebėjimas naudotis 

įgytais mokymo įgūdžiais ir medžiaga priklauso nuo visos mokyklos pastangų skatinti 

tarpkultūrinį švietimą. Pavyzdžiui, Katalonijos (Ispanija), Nyderlandų ir Švedijos mokymo 

institutų surengtose apklausose dalyvavę mokiniai manė, kad tarpkultūriniam švietimui turi 

būti teikiama daugiau reikšmės ne tik mokymo programoje, bet ir praktinėje veikloje.

Mokyklų administracijos savo praktinėje veikloje turi atsižvelgti į visuotinę diskusiją 

apie tarpkultūrinio švietimo svarbą. Ši praktinė veikla apima tarpkultūrinio švietimo 

ir pilietiškumo ugdymo modulius arba dalykus, dėmesį įvairioms tautoms mokymo 

medžiagoje ir įvairesnę užklasinę veiklą. Danijos vyriausybė 2006 m. surengtoje Europos 

etninių mažumų jaunimo aktyvaus dalyvavimo visuomenėje konferencijoje pasiūlė įsteigti 

specialius centrus, kuriuose būtų mokoma spręsti konfliktus, ugdomi bendravimo įgūdžiai 

ir rengiamos tarpkultūrinės kuravimo programos, siekiant suteikti jauniems žmonėms 

didesnių teisių, didinti jų lūkesčius ir pažangumą.

Visapusiškai įgyvendinant tarpkultūrinį švietimą mokymo programoje, mokymo medžiagoje 

ir užklasinėje veikloje, didinamas vietinių mokinių informuotumas ir ugdomas imigrantų 

kilmės mokinių pasitikėjimas savo jėgomis.

Nuo 2004 m. Jungtinės Karalystės mokyklose besimokantys 11–19 metų mokiniai turi 

mokytis privalomo dalyko „Įvairovė ir daugiakultūriškumas“ ir laikyti jo egzaminą. Šis 

dalykas apima klausimus, susijusius su visuomenės įvairove, įskaitant etnines bei religines 

bendruomenes ir jų kultūras, besikeičiančias migracijos šalyje ir tarptautinės migracijos 

tendencijas, politines ir ekonomines migracijos šalyje ir tarptautinės migracijos priežastis.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx

*

http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf
http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx
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Čekijoje stebima, kaip konkrečios mokyklos laikosi tarpkultūrinio požiūrio. Inspektoriai 

tikrina, ar mokyklos vadovas, mokytojai ir kiti darbuotojai įgyvendina gaires, pateiktas 

Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos direktyvoje, kuriomis siekiama kovoti su rasizmu, 

ksenofobija ir netolerancija mokyklų kultūroje.

www.msmt.cz

6.2 Investicijos į mokinius

Švietimo politikos kūrėjams naudinga siekti, kad visi šalies gyventojai galėtų naudotis 

prieinamomis ir geresnėmis ikimokyklinio ugdymo ir vaikų priežiūros paslaugomis. Kuo 

anksčiau pradedama ugdyti vaikus, tuo geriau jie vystosi. Aukštos kokybės vaikų darželius 

ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai išsiugdo geresnius loginio mąstymo ir 

uždavinių sprendimo įgūdžius, yra labiau linkę bendradarbiauti ir dėmesingesni kitiems, 

turi stipresnį savivertės jausmą ir yra geriau pasirengę pereiti į pradinę mokyklą. Ankstyvojo 

ugdymo suteikta nauda toliau didėja per visą mokymosi pradinėje bei vidurinėje mokykloje 

laikotarpį, padeda pereiti į aukštesnes švietimo pakopas ir patekti į darbo rinką. Motinos, 

kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir vaikų darželius, turi laiko aktyviau 

dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Atlikti tarptautiniai tyrimai patvirtina, kad žemesnės socialinės ir ekonominės padėties 

šeimų vaikai, lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas, pasiekia geresnių rezultatų 

mokykloje. Taip pat tie vaikai, kurių šeimose kalbama užsienio kalbomis, anksti ir nuolat 

pradeda bendrauti būsimąja šalies mokymo kalba, būdami tokio amžiaus, kada vaikai 

greičiausiai išmoksta kalbų.

Mažas pajamas gaunančios šeimos, tarp kurių gali būti neproporcingai daug imigrantų 

šeimų, rečiau leidžia savo vaikus į priežiūros ir ugdymo įstaigas. Visiems tėvams gali būti 

sunku rasti tinkamų vaikų priežiūros paslaugų, jei vietų skaičius yra ribotas arba kainos per 

didelės. Mažas pajamas gaunantiems tėvams ir imigrantams taip pat gali trūkti informacijos 

apie galimybes, jie gali mažiau pasitikėti vaikų priežiūra kitos šalies įstaigose arba rinktis 

neoficialią vaikų priežiūrą namuose, dalyvaujant tos pačios šeimos nariams. Imigrantai tėvai, 

besinaudojantys ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir vaikų darželių paslaugomis, gali patirti, 

kad trūksta dialogo su darbuotojais, jų supratimo ir atjautos, jei vaikų darželio personalui 

trūksta bendravimo su kitomis kultūromis patirties ar, dar svarbiau, reikiamų įgūdžių 

mokyti vaikus, kuriems tos šalies kalba yra antroji kalba. Be to, daug ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų negali tinkamai įvertinti imigrantų vaikų kalbos mokėjimo, todėl negali užtikrinti, 

kad jie būtų mokomi pagal tinkamas kalbos mokymo ir paramos programas (jei yra tokių 

programų).

Aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir vaikų darželiai turi tenkinti įvairiomis 

kalbomis kalbančių, taip pat žemesnės socialinės ir ekonominės padėties šeimų poreikius. 

http://www.msmt.cz
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Valdžios institucijos gali užtikrinti paslaugų teikimą mažas pajamas gaunančioms šeimoms, 

teikdamos specialią finansinę pagalbą arba nemokamas ikimokyklinio ugdymo paslaugas. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokytojus gali būti privaloma mokyti dirbti su vaikais, kuriems 

mokymo kalba yra antroji kalba, taip pat gali būti taikomos naujos įdarbinimo procedūros, 

pagal kurias pirmenybė teikiama užsienyje gimusiems ir studijas baigusiems antrosios 

kalbos mokytojams ir auklėtojams. Siekiant, kad jų mokymo metodai ir programos būtų 

veiksmingi, jie turi tiesiogiai derėti su pradinių mokyklų programomis. Siekiant, kad vaikų 

tėvai ir švietimo darbuotojai vieni kitus informuotų apie ankstyvojo ugdymo naudą, 

konkrečius šeimų poreikius ir lūkesčius, galima taikyti jų įtraukimo strategijas.

Danija, Suomija ir Švedija užtikrino aktyvų imigrantų dalyvavimą, taikydamos įvairių amžiaus 

grupių vaikų bendro mokymo metodą, pagal kurį viename vietiniame centre pagal įvairias 

švietimo ir vaikų priežiūros programas kartu ugdomi vienerių–šešerių metų vaikai.

„Eurydice“ 2009 m. ataskaitoje „Ankstyvasis vaikų ugdymas ir priežiūra Europoje: socialinės 

ir kultūrinės nelygybės mažinimas“ rekomenduojama sukurti bendrą sistemą, skirtą visiems 

0–6 metų amžiaus grupių vaikams, kurioje visi švietimo darbuotojai dalyvautų aukštos 

kokybės mokymosi kursuose, apimančiuose įvairius mokymosi bei kultūrinius metodus, ir 

aktyviai bendradarbiautų su socialiai remtinų ir įvairios kilmės vaikų tėvais.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf

Socialiai remtinų tėvų įtraukimas ir partnerystė

Vaikų išsimokslinimas labai priklauso nuo jų tėvų: jie moko vaikus kalbų, padeda jiems atlikti 

namų darbus ir mokytis, pataria dėl karjeros, skatina lūkesčius ir patys tampa pavyzdžiu 

savo vaikams. Tačiau žemesnio socialinio ir ekonominio statuso tėvai, įskaitant imigrantus, 

neretai mažiau dalyvauja mokyklų veikloje. Atlikti tarptautiniai tyrimai patvirtino, kad 

imigrantai tėvai tikisi, kad jų vaikai įgis gerą išsilavinimą, bet jiems sunku dalyvauti švietimo 

sistemoje dėl įvairių priežasčių, įskaitant ribotus finansinius išteklius ir nepakankamas 

žinias apie švietimo sistemą, jausmą, kad jie yra nepageidaujami nepažįstamoje mokyklos 

aplinkoje, kalbos nemokėjimą, taip pat skirtingą įvairių kultūrų šeimų vaidmenį ugdymo 

procese. Mokyklos gali palengvinti tėvų ir vaikų santykius, rengdamos strategijas, kuriomis 

siektų ne tik ugdyti tėvų gebėjimus, bet ir padėti vaikams, kuriems gali tekti tapti savo tėvų 

ir mokytojų „vertėjais“ ar tarpininkais.

Veiksminga dalyvavimo skatinimo priemonė yra lengvai prieinamos informacijos teikimas 

visiems naujiems imigrantams apie šalies mokyklinę sistemą, galimybes joje mokytis 

papildomai ir kalbos mokymosi paslaugas, pavyzdžiui, į kitas kalbas išverstą mokomąją 

medžiagą arba vertimą žodžiu. Mokyklos taip pat gali skirti daug išteklių orientavimo 

programoms, kuriomis informuotų imigrantų tėvus apie priėmimą į mokyklas, naujokų 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf
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aklimatizaciją, aktyvų dalyvavimą ir informaciją apie galimybes ateityje rinktis įvairius 

švietimo kelius mokyklinėje sistemoje. Ši parama gali būti įvairi: pradedant administracine 

pagalba, įskaitant informacijos apie mokyklinę sistemą vertimą į tėvams ir mokiniams 

suprantamas kalbas, vertimo žodžiu paslaugas, specialius darbuotojus, tenkinančius 

imigrantų mokinių ir jų tėvų poreikius, bei specialius susitikimus su imigrantų šeimomis, 

ir baigiant psichologine bei socialine parama. Įprastos ir naudingos priemonės, taikomos 

bendraujant su žemesnės socialinės padėties šeimomis, yra apsilankymai vaiko namuose.

Taikant aktyvaus imigrantų bei socialiai remtinų tėvų įtraukimo strategijas ir neprivalomo 

tęstinio suaugusiųjų švietimo programas, kuriose gali dalyvauti visi, gerėja pamokų 

lankomumas ir mokymosi rezultatai, o mokinių tėvai aktyviau dalyvauja mokyklų 

renginiuose ir veikloje.

Informacija apie Airijos mokyklinę sistemą šešiomis kalbomis teikiama jos Švietimo ir mokslo 

departamento interneto svetainėje. Priėmimo ir integracijos agentūra taip pat parengė 

ir į didžiausių imigrantų grupių kalbas išvertė informacinį leidinį, kuriuo gali naudotis 

prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių vaikų tėvai arba suaugusiųjų nelydimi nepilnamečiai.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

Frankfurte prie Maino nuo 1997 m. įgyvendinamas projektas AOE, pagal kurį išmokyta 

60 tarpininkų, atstovaujančių migrantų organizacijoms ir mokykloms. Šie tarpininkai 

surengė orientavimo seminarus 17 kalbų, kuriuose vien tik 2006 m. dalyvavo 3 450 žmonių. 

Seminaruose buvo kalbama apie Vokietijos švietimo ir mokymo sistemą, disleksijos ir 

hiperaktyvumo problemas, profesinio konsultavimo paslaugas ir daugiakalbystę.

www.stadt-frankfurt.de/amka

Švedijoje rengiami specialūs pažintiniai susitikimai su naujomis imigrantų šeimomis, 

kuriuose išaiškinamos jų teisės ir pagrindinės ikimokyklinio bei mokyklinio ugdymo 

vertybės; šiuose susitikimuose prireikus turi dalyvauti vertėjai žodžiu. Tėvai taip pat turi 

teisę naudotis vertimo žodžiu paslaugomis dalyvaudami dukart per metus rengiamame 

„asmeninio tobulėjimo dialoge“.

Tarptautine iniciatyva „Ikimokyklinio vaikų ugdymo namuose programa“ siekiama 

informuoti žemesnės socialinės padėties tėvus, įskaitant imigrantus ir etnines mažumas, 

ir ugdyti jų gebėjimus, suteikiant jiems galimybių pasikviesti namų mokytojų iš savo 

bendruomenės. Remiantis reguliariais vertinimais, atliktais tokiose šalyse kaip Vokietija ir 

Nyderlandai, iniciatyvoje dalyvavusių vaikų pažinimo gebėjimai buvo kur kas labiau išlavinti 

negu kitų vaikų.

www.hippy.org.il

*

http://www.education.ie
http://www.ria.gov.ie
http://www.stadt-frankfurt.de/amka
http://www.hippy.org.il


148 Integracijos vadovas

Imigrantų jaunimas, švietimas ir darbo rinka

$

Z

 

Z 

Z

Kelios šalys, siekdamos sužinoti, ar jose tenkinami imigrantų tėvų poreikiai ir ar mokykloms 

padedama tapti bendruomenės centrais, kuriuose vietiniai gyventojai susitiktų su 

imigrantais, pradeda neprivalomo tęstinio suaugusiųjų švietimo bandomąsias programas. 

Šios programos, kitaip vadinamos „bendrąja mokykla“, „bendruomenės mokykla“ ar 

„visapusiška mokykla“, grindžiamos tėvų bendradarbiavimo skatinimo idėja. Jei tėvai 

nemokamai mokomi šalies ir savo gimtąja kalbomis, jiems teikiama paslaugų, pavyzdžiui, 

sportinės veiklos ar interneto prieigos, tai gali juos paskatinti labiau pasitikėti mokykla, 

tikėtis geresnių vaiko mokymosi rezultatų ir padėti vaikui mokytis.

„RAA Essen“ (Vokietija) projektu „Rucksack“, pagal kurį kalbų mokymas derinamas su kita 

darželių ir pradinio mokyklinio ugdymo veikla, migrantės motinos mokomos suburti kitų 

migrančių motinų vietines grupes, kuriose būtų ugdomi jų gebėjimai padėti savo vaikams 

mokytis. Atlikus dalyvavimo projekte kokybinį vertinimą, paaiškėjo, kad ilgam pagerėjo 

jame dalyvavusių tėvų ir mokytojų santykiai.

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas

Pagal Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Šveicarijoje įgyvendinamą 

Motinos ir vaiko švietimo projektą turkų kilmės vaikų tėvai informuojami apie 

gyvenamosios šalies švietimo sistemą, jiems (ypač motinoms) padedama įgyti įgūdžių ir 

priemonių, reikalingų dalyvaujant vietinės bendruomenės ir švietimo veikloje. Taip pat 

pasivadinęs nevyriausybinis fondas (AÇEV) bendradarbiauja su vietinėmis migrantų ir 

moterų asociacijomis, atstovaujamosiomis konsultacinėmis įstaigomis ir bendrosiomis 

pilietinės visuomenės asociacijomis. AÇEV prižiūri ir moko šalyje dirbančius instruktorius, 

kurie rengia paramos programas ir kursus turkų ir gyvenamosios šalies kalbomis. Atliktas 

išorės akademinis vertinimas, per kurį buvo palygintos AÇEV mokymo veikloje dalyvavusios 

ir nedalyvavusios šeimos, parodė, kad padidėjo projekte dalyvavusių motinų savivertė, jos 

pradėjo labiau domėtis mokymu mokyklose. Taip pat buvo teigiamai įvertintas projekto 

įgyvendinimo ir jo rezultatų sklaidos veiksmingumas bei tinkamumas.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en

Naujoji Prancūzijos bandomoji programa „Mokyklų atvėrimas tėvams siekiant palengvinti 

jų integraciją“ 2008 m. lapkričio mėn. buvo pradėta 61 pradinėje ir vidurinėje mokykloje, o 

2009 m. planuojama atlikti jos įvertinimą. Šia savanoriška iniciatyva siekiama supažindinti 

pirmos arba antros kartos imigrantų vaikų tėvus su mokykline sistema, jos tikslais ir veikla 

siekiant, kad jie aktyviau dalyvautų ir padėtų mokytis savo vaikams. Pagal šią programą taip 

pat rengiami nemokami kalbų kursai.

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm

http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas
http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm
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Gimtosios kalbos mokymas

Dauguma šalių remia imigrantų gimtosios kalbos ir kultūros mokymąsi, tačiau ši parama nėra 

visur vienoda. Ji paprastai grindžiama „tarpusavio priklausomybės“ hipoteze, pagal kurią 

mokiniai imigrantai negali gerai išmokti kitos kalbos, kol gerai neišmoko kalbėti ir kritiškai 

mąstyti kalba, kurią išmoko pirmiausia ir kuria galbūt kalbama jų namuose. EBPO šaltiniuose 

nerandama vieningos tyrėjų nuomonės, ar tarpusavio priklausomybės hipotezė yra teisinga, 

todėl gimtosios kalbos mokymo klausimas gali būti neaiškus arba politizuotas.

Daugiakalbystė skatinama išsivysčiusiose šalyse, siekiančiose būti žiniomis pagrįstomis 

ir moderniomis pasaulio visuomenėmis. Jei mokiniai, patenkantys į darbo rinką, gerai 

moka gimtąją ir antrąją kalbas, jie tampa vertingais žmogiškaisiais ištekliais, akivaizdžiai 

naudingais šalies ekonomikai, socialiniam gyvenimui ir kultūrai, ypač jei jie, mokėdami 

gimtąją kalbą, daug žino apie gimtąją šalį ir palaiko ryšius joje

Gimtosios kalbos mokymas gali būti mokyklos tarpkultūrinio švietimo ir užsienio kalbų 

mokymo programos pagrindas. Imigrantų kilmės mokiniai gali išsaugoti ir plėtoti šį savo 

žmogiškąjį kapitalą ir dalytis juo su kitais besidominčiais mokiniais, kurie nėra imigrantai. 

Vietiniai mokiniai tokiose mokyklose turi daugiau ir geresnių galimybių mokytis užsienio 

kalbų, taip pat ugdyti tarpkultūrinius įgūdžius dirbti ir gyventi savo daugiakultūrėje 

visuomenėje bei užsienyje. Gali nepakakti išteklių kiekvienoje mokykloje teikti aukštos 

kokybės dvikalbio mokymo paslaugas įvairioms kalbomis kalbančių mokinių grupėms; 

tačiau gali būti įvairių ekonomiškų mokymo programų versijų, kuriose galėtų dalyvauti visi 

norintys imigrantų kilmės ir vietiniai mokiniai. Užsienio kalbų mokymas prireikus gali būti 

integruotas į visą pradinės ir vidurinės mokyklos mokymo programą, įskaitant sustiprintų 

dalykų mokymą. Taip pat galima per kai kurias pamokas į klasę pasikviesti dviem kalbomis 

kalbančių asistentų. Taip konkrečiai mokykloje diegiant tarpkultūrinį švietimą, mokiniai 

geriau mokosi, stiprėja įvairių socialinių grupių mokinių ryšiai.

Imigrantų gimtųjų šalių kalbų ir kultūrų pažinimas didina imigracijos šalies žmogiškąjį 

kapitalą, kuriuo politikos kūrėjai gali visapusiškai naudotis, siekdami savo tikslų užtikrinti 

pasaulinio lygio švietimą ir darbo rinkos konkurencingumą.

Pagal programą „Kalbų įvairovė Portugalijos mokyklose“ remiami tarpkultūriniai gebė- 

jimai, daugelio kalbų mokėjimas ir mažinama segregacija: pradėjo veikti bandomosios dvi- 

kalbės Žaliojo Kyšulio kreolų ir kinų mandarinų kalbų mokyklos, kuriose gali mokytis ir savo 

gimtąja kalba kalbantys imigrantai, ir Portugalijoje gimę mokiniai.

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html

Gimtosios kalbos pamokos (ir ypač gimtosios kalbos mokytojai) gali tapti svarbia šeimų ir 

mokyklų sąsaja. Mokyklos gali organizuoti tokias pamokas, aktyviai siekdamos užmegzti ryšius 

su tėvais, kad galėtų sutelkti imigrantų šeimas ir bendruomenės narius. Mokyklos gali suteikti 

reikiamų mokymo išteklių bei erdvių arba lėšomis remti užklasinio mokymo programas.

*

http://www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html


150 Integracijos vadovas

Imigrantų jaunimas, švietimas ir darbo rinka

$

Z

$

Z

Z

Bristolio (Jungtinė Karalystė) Papildomų mokyklų forume dalyvauja 25 neprivalomo lan- 

kymo bendruomenės mokyklos, kuriose galima papildomai mokytis savo gimtosios šalies 

kalbos ir kultūros, taip pat bendrųjų dalykų, įskaitant anglų kalbą. 2005 m. atlikus vertinimą, 

paaiškėjo, kad šios mokyklos gali dar labiau pagerinti mokymosi rezultatus, stiprinti mokinių 

savivertę ir tapatybę, jei būtų sukurta bendra miesto gerosios patirties sistema. Šis forumas 

paskatino seniau įsikūrusias ir naujas imigrantų bendruomenes daugiau bendrauti ir  

užmegzti naujus tarpusavio ryšius bei bendradarbiauti su bendrojo lavinimo mokyklomis.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity

Švedijoje privalomojo švietimo ir aukštesniojo vidurinio ugdymo mokyklų mokiniai turi 

teisę mokytis savo gimtosios kalbos, jei vieno ar abiejų tėvų arba globėjų gimtoji kalba 

yra ne švedų, mokinys ta kalba kasdien bendrauja, yra pradėjęs mokytis tą kalbą ir nori 

jos mokytis. Gimtosios kalbos mokoma, jei susirenka bent penkių mokinių grupė ir yra 

tos kalbos mokytojas, taigi tai yra įprasta mokyklose, kuriose mokosi daug imigrantų, ir 

nepriklausomose sustiprinto kalbų mokymo mokyklose. Neseniai atlikti tyrimai parodė, 

kad gimtosios kalbos mokymasis gali pagerinti vaiko pažymius, sustiprinti tapatybę ir 

priklausymo bendruomenei jausmą. Šios pamokos taip pat paskatino tėvus, nepaisant jų 

pajamų ir išsimokslinimo, aktyviau dalyvauti vaiko mokymosi procese.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Mokinių imigrantų sektini pavyzdžiai ir kuratoriai

Kuratoriai gali labai prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo ir paramos jiems švietimo procese. 

Jauni imigrantų kilmės profesionalai gali tapti mokamais arba savanoriais mokinių pagalbi-

ninkais ir papildomai jiems padėti. Jie gali ne tik padėti imigrantams mokytis, bet ir parodyti 

jiems sektiną pavyzdį. Toks darbas gali būti ypač naudingas ten, kur etninės bendruomenės 

yra pradėjusios skaidytis į dvi grupes – žemesniąją klasę ir besiformuojantį viduriniosios 

klasės elitą. Aukštesnę padėtį įgiję kuratoriai gali įkvėpti kitus mokinius, kurių mokymosi 

rezultatai prastesni, ir jiems padėti.

Kuravimas didina mokinių imigrantų pasitikėjimą savo jėgomis ir padeda jiems užmegzti 

ryšius su besiformuojančio imigrantų elito atstovais.

Daugiakultūrio ugdymo institutas (FORUM) ir De Baak (darbdavių organizacijos VNO-NCW 

švietimo institutas) koordinuoja imigrantų kilmės aukšto išsimokslinimo jaunuolių kuravimą 

baigiamojoje studijų pakopoje. Kuratorius jiems padeda ugdyti asmeninius gebėjimus ir 

vadovo savybes.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html

*
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Popamokinė veikla, kuria siekiama didinti mokinių pažangumą  
ir stiprinti ryšius

Laisvalaikio veikla, pavyzdžiui, sporto renginiai ir vasaros stovyklos, gali padėti imigrantų 

vaikams bendrauti tarpusavyje ir su vietiniais vaikais. Šių vaikų tėvai gali būti skatinami 

dalyvauti tokioje veikloje ir, jei įmanoma, padėti ją organizuoti. Taip pat galima organizuoti 

renginius kartu su imigrantų organizacijomis.

Popamokinė veikla stiprina migrantų ir vietinių mokinių, taip pat ją organizuojančių 

mokyklų, tėvų ir imigrantų asociacijų ryšius.

Šveicarijos K. J. Jacobso fondas remia imigrantų šeimų vaikų, kuriems mokymo kalba yra 

antroji kalba, vasaros stovyklas. Šiose stovyklose išbandomos įvairios metodikos, pavyz- 

džiui, teatrinis ugdymas, ir, siekiant gilinti žinias ir plačiai taikyti sėkmingus metodus, 

įvertinami ilgalaikiai rezultatai dalyviams bei kontrolinėms grupėms.

www.jacobsfoundation.org

Nuo 1991 m. Prancūzijos „École Ouverte“ organizuoja labai įvairią kultūrinę, laisvalaikio, 

užsienio kalbų ir kitų dalykų mokymosi veiklą pradinėse ir vidurinėse mokyklose trečia- 

dieniais ir šeštadieniais, taip pat per mokinių vasaros ir žiemos atostogas. Šioje programoje 

gali dalyvauti visi mokiniai, gyvenantys probleminiuose miestų rajonuose ir mažiau 

palankioje ekonominėje bei kultūrinėje aplinkoje, įskaitant naujus imigrantus. Atlikti 

kokybiniai vertinimai parodė, kad ši programa veiksmingai padeda spręsti kaimynystėje 

kylančius konfliktus ir didinti socialinę integraciją, gerinti mokyklų aplinką, stiprinti 

mokytojų, tėvų ir vietinių bendruomenių santykius.

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm

Prancūzijos nacionalinė švietimo ministerija nuo 2008 m. rugsėjo mėn. pradėjo teikti 

savanoriškos „mokyklos pagalbos“ paslaugą pradinės mokyklos ir keturių pirmųjų vidu- 

rinės mokyklos klasių mokiniams. Per dvi popamokinių užsiėmimų valandas mokytojai gali 

padėti mokiniams atlikti namų darbus, vesti papildomas pamokas arba sporto, kultūros ar 

menų užsiėmimus.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html

*
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6.3 Lengvesnis perėjimas į aukštesnes švietimo pakopas  
ir darbo rinką

Aukštasis mokslas Europos Sąjungoje yra pripažintas pagrindine naujovių, našumo ir 

ekonomikos augimo žiniomis pagrįstoje visuomenėje strategija. Įvairiose imigrantų 

bendruomenėse aukštąsias mokyklas baigia labai nevienoda jaunų žmonių dalis. Šie skirtumai 

dažnai atsiranda tada, kai pertraukiamas jaunų žmonių švietimas (taip atsitinka daugeliui 

prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių) ir (arba) jaunimas atvyksta iš šalių, kuriose mažiau 

žmonių turi galimybių mokytis, taigi neturi akademinių kvalifikacijų studijuoti aukštosiose 

mokyklose. Šie skirtumai taip pat atskleidžia jaunuolių tėvų požiūrį į aukštąjį mokslą.

Vyriausybė, švietimo įstaigos, pilietinės visuomenės organizacijos, fondai ir privačios 

bendrovės gali skirti daugiau stipendijų ir programų talentingiems imigrantų kilmės 

jaunuoliams (ir jų tėvams).

Prancūzijoje įvairiomis programomis siekiama didinti aukštojo mokslo kompetencijos centrų 

dalyvių įvairovę. Politikos mokslų institutas „Sciences-Po“, taikydamas specialiai pritaikytą 

atrankos procedūrą, priėmė šimtus studentų (dviejų trečdalių šių studentų vienas iš tėvų 

buvo gimęs užsienyje). Verslo ir vadybos mokyklos ESSEC pradėtoje trejų metų ugdomojo  

vadovavimo programoje „Aukštoji mokykla? Kodėl ne man?“ dalyvavo trisdešimt elitinių 

mokyklų ir 3 000 studentų. Panaši individuali parama teikiama pagal didžiųjų Prancūzijos 

telekomunikacijų bendrovių inžinerijos ir vadybos programas per „Cercle Passeport Telecoms“.

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com

Alternatyvus mokyklinis ugdymas

Jauniems žmonėms, nenorintiems mokytis įprastose mokyklose, reikia alternatyvių, 

priimtinų ir naudingų priemonių gebėjimams ugdyti. Jaunimui kur kas patrauklesnis yra 

praktiškas švietimas pagal konkrečiais poreikiais pagrįstus modulius, naudojant šiuolaikines 

technologijas. Pavyzdžiui, „antrojo šanso mokyklose“ siekiama suteikti daugiau galimybių 

grįžti į švietimo sistemą ir mokytis daugybei izoliuotų jaunų žmonių, kuriems trūksta įgūdžių 

ir kvalifikacijų toliau mokytis arba dalyvauti darbo rinkoje.

Profesinis švietimas ir mokymas

Pagal 2000–2010 m. Lisabonos darbotvarkę, pagal kurią ES turi tapti dinamiškiausia ir 

konkurencingiausia žiniomis pagrįsta pasaulio ekonomika, siekiama, kad daugiau jaunų 

žmonių įgytų aukštesnįjį vidurinįjį išsilavinimą. Aukštasis mokslas laikomas tinkamiausiu 

keliu žinių visuomenei įgyti reikiamų įgūdžių. Galima visomis išgalėmis stengtis užtikrinti, 

kad jauni imigrantai gebėtų baigti vidurinę mokyklą, tačiau profesinis švietimas ir mokymas 

http://www.sciences-po.fr
http://www.pourquoipasmoi.essec.fr
http://www.passeport-telecoms.com
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yra kitas kelias tiems jaunuoliams, kurie, nepaisant paramos, tikriausiai nebaigs vidurinės 

mokyklos ir ją paliks turėdami labai ribotas galimybes.

Per mažai imigrantų pereina į aukštesnes švietimo ir mokymo pakopas, per daug jų meta 

mokslus. Įtraukimo programos, kuriomis siekiama informuoti imigrantus apie mokymosi 

galimybes, gali būti neveiksmingos arba visai nerengiamos, mokymo programos gali 

neatitikti kitokios imigrantų švietimo ar kultūrinės padėties ir (arba) kalbos. Programų 

organizavimas gali būti nepakankamai lankstus, kad mokiniai galėtų derinti mokymąsi su 

darbu ir šeimos gyvenimu. Veiksmais, kuriais siekiama įveikti šias kliūtis, bus padedama 

skatinti jaunus imigrantus siekti aukštesnio išsilavinimo, o tuos jaunuolius, kurie metė arba 

apleido studijas, – tęsti mokslus.

Danijos integracijos ministerijos kampanija „Mums reikalingi visi jaunuoliai“ siekiama  

skatinti daugiau jaunų imigrantų pradėti ir baigti profesinio mokymo programas. Šios 

kampanijos darbo grupė padeda profesinėms mokykloms koordinuoti iniciatyvas, kuriomis 

siekiama, kad mažiau imigrantų mestų studijas; kampanija taip pat skatina geriausią patirtį.

www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/ 

English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf

Danijos politikos kryptimi „Daugiau galimybių visiems“ siekiama padėti etninių mažumų 

bedarbiams patekti į darbo rinką. Pagal ją visi jauni bedarbiai, gaunantys išmokas, privalo 

dalyvauti bendrojo lavinimo arba profesinio mokymo programose. Pagal specialias  

programas teikiama parama jaunesniems nei 25 m. jaunimo švietimo programos nebaigusiems 

jaunuoliams. Pagal šias programas jauni žmonės taip pat įgyja kvalifikacijų, kurias įgiję gali 

baigti profesines studijas.

www.nychance.dk

Pagal projektą PALMS buvo sukurtas 250 ekspertų ir socialinių darbuotojų iš įvairių Italijos 

savivaldybių tinklas, siekiant ieškoti būdų integruotis ir patekti į darbo rinką suaugusiųjų 

nelydimiems nepilnamečiams, kad jie, sulaukę 18 metų, galėtų prašyti leidimo gyventi 

šalyje. Individualūs planai buvo parengti 260 nepilnamečių, kurie atvyko į šalį nelydimi 

suaugusiųjų, 179 iš jų atliko darbo praktiką, 157 gavo stipendijas, o 110 įsidarbino baigę 

mokymo programą.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm

Mokiniams, kurie yra pirmos ir antros kartos imigrantai, gali būti sunkiau susirasti pirmąjį 

darbą dėl jų šeimų socialinės ir ekonominės padėties, silpnesnių socialinių tinklų ir 

nepakankamų žinių apie šalies darbo rinkos specifiką. Taip pat nereikia pamiršti galimos 

diskriminacinės įdarbinimo praktikos.

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.nychance.dk
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm
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Skatinimas anksti patekti į darbo rinką

Darbdaviai, įdarbindami naujus darbuotojus, imigranto darbo patirtį toje šalyje paprastai 

vertina labiau negu ankstesnę darbo patirtį ar mokymąsi užsienyje arba dalyvavimo 

priimančiosios šalies kalbos kursuose pažymėjimus. Sudarę sutartis, pagal kurias gali dirbti 

ir mokytis, mokiniai gali įgyti įvairių darbo įgūdžių, mokytis kalbų ir ugdyti tarpasmeninius 

gebėjimus, geriau suvokti savo galimybes ir įvertinti savo darbą. Rekomenduojama 

rengti profesinės kalbos mokymo ir kalbos mokymo darbe kursus, siekiant užtikrinti, 

kad priimančiosios šalies kalbos mokymasis jauniems imigrantams netaptų nepakeliama 

ir nereikalinga našta. Mokymo darbe programos taip pat gali būti naudingos tiems, 

kurie anksčiau užsienyje dirbo arba mokėsi ir jiems reikia papildomų tai patvirtinančių 

pažymėjimų.

Jaunų imigrantų, dalyvaujančių gamybinės praktikos ir kitose stažuočių programose, 

skaičiaus didinimas yra viena iš jaunimo nedarbo mažinimo strategijų. Kartu su 

papildomomis priemonėmis strategijomis taip pat siekiama, kad daugiau jaunų imigrantų 

dalyvautų profesinio mokymo programose. Gamybinės praktikos tipo programų sėkmę 

lemia bendradarbiavimo su gamybinę praktiką siūlančiomis įmonėmis kokybė. Valdžios 

institucijos gali atlikti siūlomų darbo vietų ir darbo praktikos galimybių atranką, patvirtinti 

reikiamą bazinį kalbos mokėjimo lygį ir gebėjimus atlikti konkrečią darbo užduotį. Jos 

taip pat gali siekti užtikrinti nuolatinę gamybinės praktikos, dėl kurios susitarė mokyklos, 

pilietinės visuomenės organizacijos ir įvairūs darbdaviai, aukštą kokybę ir rezultatus. Ypač 

sunkiai pasiekiama darbdavių grupė yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Darbo patirtis, anksti įgyta per patvirtintos kokybės gamybinę praktiką, darbo ir (arba) 

mokymosi programas, yra ypač svarbi jaunų imigrantų ateičiai darbo rinkoje.

Austrijos ir Vokietijos sistemose rengiamos ankstyvos, patikimos ir pakankamai ilgos 

gamybinės praktikos programos, kurias baigusiems jaunuoliams įteikiamas diplomas 

ir darbo stažo pažyma. Įgyvendinant TIES tyrimų projektą nustatyta, kad antros kartos 

imigrantai iš Turkijos šiose šalyse buvo geriau pasirengę dalyvauti darbo rinkoje, mažiau 

veikiami diskriminacinės įdarbinimo praktikos ir sėkmingiau įsidarbindavo negu imigrantai 

tose šalyse, kuriose nėra gamybinės praktikos sistemų.

www.tiesproject.eu

Vienoje (Austrija) migrantų kilmės pameistrių skaičius buvo padidintas platinant skrajutes 

įvairiomis kalbomis ir naudojant reklaminius skelbimus interneto svetainėse. Visi stažuotojai 

informuojami apie įvairovę ir baigia tarpkultūrinio švietimo modulį.

Pagal Nyderlandų programą „Step2Work“ padedama į darbo rinką patekti žmonėms, kurie 

paliko mokyklą neįgiję profesijos. Pagal šią programą organizuojama ir finansuojama 

vienų metų trukmės darbo praktika, kurią baigusiems jaunuoliams darbdavys turėtų 

pasiūlyti sudaryti įprastą darbo sutartį. Projekto dalyviai per šią praktiką gali dalyvauti 

*
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parengiamuosiuose ir tęstinio mokymo kursuose. Pirmųjų projekto įgyvendinimo metų 

tikslai buvo pasiekti: 102 iš 120 dalyvių sudarė darbo sutartis, buvo sudaryta kompetentingų 

konsultantų grupė ir išbandyta mokymo programa.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf

Pagal Manheime (Vokietija) įgyvendinamą projektą „Profesinio mokymo tinklas – užsienio 

verslininkų siūlomas mokymas“ sprendžiama dvejopa problema: anksti mokyklą paliekančių 

imigrantų nesugebėjimas rasti gamybinės praktikos vietos ir ribotos migrantų verslininkų 

galimybės juos priimti. Pagal šį projektą padedama kurti naujų gamybinės praktikos 

programų komercijos ir gastronomijos sektoriuose ir organizuojami papildomi mokymo 

kursai, per kuriuos ugdomi tarpkultūriniai gebėjimai ir daugiakalbystė. Projekte dalyvauja 

120 migrantų verslininkų, kiekvienais metais prisijungia 12–15 naujų dalyvių. 80 % projekte 

dalyvavusių jaunuolių tapo nuolatiniais bendrovių, kuriose atliko praktiką, darbuotojais, kiti 

susirado darbą arba pradėjo aukštesnių pakopų studijas.

Teigiami veiksmai

Vyriausybė ir privačios bendrovės gali laikytis elgesio kodeksų – atitikti tam tikrus 

įdarbinamų darbuotojų įvairovės kriterijus. Gali būti nustatyti teisiniai reikalavimai 

skatinti lygybę ir įvairovę, kurių privalėtų laikytis viešojo sektoriaus organizacijos, taip pat 

bendrovės, sudariusios viešųjų pirkimų sutartis, gavusios paskolas, subsidijas ar kitokią 

valstybės paramą. Ypač sunkiai pasiekiamoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms gali būti 

teikiama tiesioginė valstybės parama darbo užmokesčiui arba mokesčių lengvatos – tai  

labai veiksminga priemonė skatinti jas įdarbinti asmenis, kurie paprastai turi mažiau 

galimybių darbo rinkoje (jaunus imigrantus, ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius ir kt.).

Pagal Belgijos iniciatyvą „Plan Rosetta“ darbdaviams grąžinamos socialinio draudimo 

įmokos, jei bent 3 % jų darbuotojų yra jauni žmonės, o už kiekvieną imigrantų vaiką teikiama 

dvigubai didesnė parama.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf

Politinis dėmesys jaunų imigrantų poreikiams

Europos užimtumo gairėse, kuriomis dažnai vadovaujamasi kuriant nacionalinę užimtumo 

politiką, valstybėms narėms rekomenduojama įgyvendinti priemones, užtikrinančias, 

kad nė vienas jaunas žmogus neliktų be mokymo ar darbo. Strategijos pritaikomos tam 

tikrų imigrantų jaunimo grupių, menkai prisitaikiusių prie darbo rinkos, konkretiems 

poreikiams.

http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag Step2Work_tcm164-66002.pdf
http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf
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Švietimo ir integracijos politikos kūrėjai parengė programų, pagal kurias mokiniams 

padedama pasirengti būsimam darbui, užsitikrinti arba patiems susikurti pirmąsias darbo 

vietas pagal jų įgūdžius ir siekius atitinkančią profesiją. Šių programų dalyviams siūlomi 

įvairūs rezultatai, pradedant didesniu pasitikėjimu savo jėgomis, „socialiniais“ darbo rinkai 

naudingais gebėjimais, dalyvavimu profesinės paramos tinkluose bei sertifikatais ir baigiant 

gamybine praktika bei įsidarbinimu. Šiomis programomis siekiama didinti socialinę bei 

ekonominę integraciją ir atkreipti visuomenės dėmesį į jaunų imigrantų galimybes bei tikrą 

įnašą į šalies ekonomiką.

Daugybei niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunų imigrantų naudinga veikla, kuria 

siekiama suteikti jiems didesnių teisių, paskatų ir išteklių tobulėti, tikėjimą, jog tai įma- 

noma, ir įgūdžių, padedančių tai padaryti. „Piliečių centrams“ galima suteikti išteklių, kad 

jie galėtų leisti jauniems žmonėms naudotis informacija ir internetu, rengti kalbų kursus ir 

ugdyti „socialinius gebėjimus“.

Programomis galima ugdyti mokinių „socialinius gebėjimus“, kurių įgiję jie lengviau  

susirastų pirmąjį darbą, nes turėtų daugiau galimybių neformaliai mokytis, pavyzdžiui, 

naudotis išteklių centrais, mokymo programomis bei kuratorių parama ir dalyvauti tinkluose.

Vokietijos „Jugendmigrationsdienste“ (JMD) yra tikslinė integracijos paslauga migrantų 

kilmės jaunimui. Iš viso veikia 360 JMD centrai, siekiantys padėti jaunimui sėkmingai 

integruotis į naują kalbinę aplinką, mokyklinę ir švietimo sistemą bei pradėti dirbti ir 

siūlantys konsultavimo ir individualaus planavimo paslaugas, grupių užsiėmimus, socia- 

lines konsultacijas ir galimybes dalyvauti tinkluose.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie

Kūrybiški jaunų imigrantų ir jų šeimų įtraukimo metodai

Siekiant, kad mokiniai ir partneriai jaustųsi atsakingi už projektą, svarbu, kad jie savo 

noru pasirinktų šį projektą, o ne būtų įtraukti į jį. Pagal tokias programas stengiamasi kuo 

geriau naudoti vietinius išteklius. Jose dalyvaujantys mokiniai imigrantai gali patys įvertinti 

savo formalųjį bei neformalųjį išsilavinimą ir įsidarbinimo perspektyvas. Dialogo forumai, 

kuriuose dalyvauja imigrantų organizacijos ir bendruomenės, ypač jaunimo atstovai, gali 

padėti nustatyti darbo rinko kliūtis ir strategijas, kuriomis galima jas pašalinti.

Profesinio orientavimo paslaugos turėtų būti pritaikytos konkrečių kultūrų poreikiams. 

Lengvai prieinamos informacijos galima suteikti verčiant informacinę medžiagą į imigrantų 

kalbas, taip pat interneto svetainėse, be to, suteikti imigrantams galimybių naudotis vertimo 

žodžiu arba dvikalbių darbuotojų paslaugomis. Jaunus imigrantus galima pasiekti naudo- 

jant šiuolaikines ryšių technologijas, kaip antai sąveikias interneto svetaines ir elektroninę 

žiniasklaidą. Tokios veiklos pavyzdžių yra be galo daug, pradedant apsilankymais namuose 

*

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie
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ir specialiomis telefono linijomis ir baigiant darbo mugėmis, įdarbinimo kampanijomis ar 

net žiniasklaidos triukais.

Austrijos EQUAL plėtros bendrija „Prisijunk“ surengė kelionę po Tirolį, kuri apėmė 

informacinę kampaniją, mažas gamybinės praktikos programas, švietimo bei darbo muges 

ir vietoje sudaromas darbo grupes. Tikslinės grupės nariai buvo mokomi dirbti projekto 

tarpkultūriniais kuratoriais; paaiškėjo, kad jie geriau už vietinį Austrijos personalą padeda 

įsidarbinti. Regioninė darbo rinkos agentūra, gavusi gairių, kaip reikėtų pakoreguoti 

duomenis apie jos paslaugų naudotojus, siekiant atsižvelgti į „migrantų kilmę“, iš naujo 

įvertino naujų darbo pasiūlymų tinkamumą šioms grupėms ir dabar rengia platesnio masto 

įtraukimo projektus, skirtus šioms grupėms ir išorės miesto vietovėms.

www.join-in.at

Jaunimo iniciatyvą „Darbotvarkė X: daugiakultūrės visuomenės jaunimas“ parengė ir 

įgyvendina jaunimas. Įvairiomis šios darbotvarkės veiklos kryptimis padedama užmegzti 

ryšius vietiniams ir mažumų jaunuoliams, patenkantiems į darbo rinką; svarbiausia veiklos 

kryptis yra įdarbinimo kursas „Jobb X“. Jame dalyvavo keli šimtai 15–26 metų amžiaus 

jaunuolių; netrukus po šios programos 80 % iš jų susirado darbą – kur kas daugiau negu 

įprastuose Norvegijos darbo ir socialinės gerovės tarnybos kursuose dalyvavusių jaunuolių. 

„Jobb X“ santykinio pranašumo priežastis yra dėmesys tikriesiems jaunų žmonių gebė- 

jimams ir individualiems pranašumams ir aukštesnis mokinių bei mokytojų santykis.

www.agendax.no

Šiuo metu visoje Europoje pagal smulkias iniciatyvas naudojamos informacinių ir 

ryšių technologijų (IRT) priemonės, siekiant mokyti jaunus migrantus, suteikiant jiems 

tarpkultūrinių bei individualių mokymosi galimybių ir ugdant raštingumo, kalbos, konkrečių 

dalykų, skaitmeninių technologijų ir medijų naudojimo įgūdžių, kurie gali padėti jiems 

įsidarbinti. IRT dinamiškumas ir daugialypė terpė yra patrauklūs jaunimui ir skatina juos 

įsitraukti arba grįžti į sąveikesnę ir jų poreikiams pritaikytą mokymosi aplinką. Pavyzdžiui, 

mokiniai gali mokytis nevartodami kalbos, naudodami tik piktogramas arba vertimus į 

gimtąją kalbą. Tačiau, norint pasinaudoti šiomis galimybėmis, būtina sugebėti naudotis 

kompiuteriu ir turėti pagrindinių skaitmeninių įgūdžių.

Portugalijos „Escolhas“ („Pasirinkimo galimybės“) yra decentralizuota programa, pagal 

kurią nuo 2001 m. buvo suteikta finansinė parama ir pagalba 121 projektui. Šie projektai 

grindžiami vietinių asociacijų savarankiškai atliekamomis analizėmis, kaip galima pagerinti 

bet kokio amžiaus rizikos grupių jaunuolių, gyvenančių socialiai nepalankioje aplinkoje, 

ypač imigrantų vaikų, švietimą ir padėtį darbo rinkoje. 110 vietinių Skaitmeninės integra- 

cijos centrų (CID@NET) nuo 2006 m. leido 27 000 vartotojų nemokamai naudotis internetu 

http://www.join-in.at
http://www.agendax.no/
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ieškant darbo ir teikė įvairią paramą. Pavyzdžiui, naudojantis Microsoft skaitmeninio 

raštingumo kursais, buvo parengta įsidarbinimo galimybių gerinimo programa.

www.programaescolhas.pt

Hamburgo projekto LIFT tikslas buvo ugdyti ir plėtoti mokinių migrantų kalbos įgūdžius ir 

tarpkultūrinius gebėjimus, taip pat išmokyti juos įgudusiai naudotis naujosiomis medijomis. 

Pagal projektą LIFT pilietybės neturintys imigrantų kilmės 12–16 metų amžiaus jaunuoliai  

galėjo mokytis internete, naudotis internete esančiomis mokymosi priemonėmis ir žaidimais.

Daugiau praktinių pavyzdžių pateikta IPTS ataskaitoje „ES-27 imigrantų ir etninių mažumų 

abipusės skaitmeninės paramos iniciatyvų apžvalga“ 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888

Kuratoriai ir sektini pavyzdžiai

Sektini pavyzdžiai įrodo jaunimui, kad įmanoma sėkmingai įgyti išsilavinimą ir dalyvauti darbo 

rinkoje. Asmeniniai kuratoriai gali ne tik įkvėpti jaunus imigrantus, bet ir kryptingai jiems 

vadovauti bei patarti. Pagal programas su nepalankioje padėtyje esančiais mokiniais gali dirbti 

atitinkamos profesijos savanoriai (darbdaviai arba į pensiją išėję žmonės) arba profesionalūs 

darbo vadovai ugdytojai. Įgyvendinant tokias programas ypač naudingi tos pačios kilmės  

sektini pavyzdžiai – kuratoriai, įdarbintojai ir projektų vadovai. Programoje sėkmingai dalyvau-

jantiems jaunuoliams pasiūlius dirbti kuratoriais, padedama siekti bendrojo tokių programų 

tikslo – padėti jauniems imigrantams siekti karjeros, atitinkančios jų unikalius įgūdžius ir patirtį.

Pagal Belgijos projektą „Work-Up“ imigrantų kilmės praktiniai konsultantai teikia indivi- 

dualią paramą kitiems jauniems bedarbiams imigrantams. Jie tarpininkauja tarp darbo ieškančių 

jaunų žmonių ir valstybinių įdarbinimo agentūrų, nustatydami konkrečias šių jaunų žmonių 

problemas ir siūlydami pagerinti teikiamas paslaugas. Dalyvaujančios imigrantų asociacijos 

teikia papildomų konsultacijų ir mokymų kursų, kurių nesiūlo valstybinės agentūros.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf

Pagal Vokietijos EQUAL projektą „SpraKuM“ buvo įgyvendinta „Kalbų ir kultūrų tarpininkų 

rengimo“ programa, siekiant mokyti ir suteikti galimybę jauniems imigrantams, pabėgė- 

liams bei prieglobsčio prašytojams dirbti tarpininkais, padedantiems gerinti pagrindines 

paslaugas, labiau pažeidžiamų migrantų sveikatos priežiūrą ir socialinę padėtį.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm 

http://www.programaescolhas.pt/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
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Tinklų plėtra

Daugybė žmonių susiranda darbą per socialinius tinklus. Jaunų imigrantų socialiniai tinklai 

paprastai yra menkiau išplėtoti negu vietinių gyventojų, todėl jų padėtis yra mažiau palanki. 

Vyriausybė, pilietinė visuomenė, švietimo įstaigos ir privačios bendrovės gali jiems padėti 

plėsti savo socialinius tinklus. Pavyzdžiui, pramonės šakų, kuriose dažnai įsidarbinama per 

neoficialius tinklus, darbdaviai galėtų pasiūlyti specializuotų įvadinių darbo programų. 

Kuriant „nacionalinius talentų fondus“, darbo ieškantys jaunuoliai gali susisiekti su 

galimais darbdaviais, dalyvauti savanoriškoje veikloje ir taip tobulinti savo gyvenimo 

aprašymus (CV).

„Nuo atsarginių suolelio – į aikštę“ yra vieno didžiausių Danijos futbolo klubų „Brøndby IF“ 

projektas, pradėtas bendradarbiaujant su Briondbiu savivaldybe ir Integracijos ministerija. 

Juo siekiama padėti migrantų kilmės jaunuoliams užmegzti ryšius su klubo tinklu, kurį 

sudaro apie 350 jį remiančių bendrovių. Nuo 2003 m. per šį tinklą pameistriais tapo arba 

nuolatinį darbą rado daugiau kaip 130 migrantų kilmės jaunuolių.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211

Savanoriška veikla ir dalyvavimas jaunimo tinkluose gali ugdyti jaunų imigrantų gebėjimus, 

padėti jiems plėsti savo ryšių tinklus ir labiau pasitikėti savo jėgomis. Vidurinėse mokyklose 

besimokantys jauni imigrantai taip pat gali būti skatinami padirbėti per mokyklos atostogas 

arba laisvalaikiu – taip jie galėtų įgyti vertingos patirties darbo rinkoje, geriau išmokti kalbų, 

ugdyti socialinius ir tarpasmeninius įgūdžius.

Nyderlandų EQUAL projektu „Catch the Coach to Be“ jaunų imigrantų socialinės problemos 

sprendžiamos skatinant juos tapti jaunimo darbuotojais. Pagal šį projektą rengiamos 

ir įgyvendinamos mokymo programos, praktinis ugdomasis vadovavimas, skatinamas 

jaunimo darbo daugiakultūriškumas, ieškoma daugiau vietų mokytis ir dirbti, užmezgant 

ryšius su darbdaviais, taip pat kuriamas ir įgyvendinamas mokymosi daugialypėje terpėje 

metodas.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88

Kaip įveikti netiesioginę diskriminaciją dėl kilmės ir socialinės 
padėties

Konkrečiomis vietinėmis sąlygomis neproporcingai daug jaunų imigrantų gali gyventi 

silpnos ekonomikos vietovėse, kuriose daugiau žmonių gyvena socialiniuose butuose, 

neturi darbo, yra menko išsimokslinimo, užsiima nusikalstama veikla arba turi psichikos 

sveikatos problemų, pavyzdžiui, serga depresija. Mažai tikėtina, kad tokiose vietovėse gali 

http://brondby.com/article.asp?aid=51211
http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88
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vykti verslo ir transporto ryšių plėtra, jose taip pat gali būti mažai galimybių įsidarbinti. 

Jaunų žmonių, augančių tokios nepalankios ekonominės ir socialinės padėties vietovėse, 

galimybės yra labai ribotos. Vietinės valdžios institucijos turėtų skatinti darbdavius, esančių 

anapus šių atskirtų ir skurdžių vietovių, įdarbinti iš jų kilusius jaunuolius ir galbūt jiems skirti 

kelias numatytas pameistrių vietas.

Švedijos projektu „Lugna Gatan“ („Lengva gatvė“) siekiama reintegruoti skurdžiuose kelių 

miestų rajonuose gyvenančius jaunuolius, kuriems gresia socialinė atskirtis. Šie jaunuoliai, 

baigę trijų mėnesių mokymo kursus, tampa sektinais pavyzdžiais ir užmezga ryšius su 

kitais tų vietovių jaunuoliais. Keliems šimtams bedarbių jaunuolių buvo padėta mokytis 

ir įsidarbinti, dar keli tūkstančiai dirbo savanoriais. Dauguma projekte dalyvaujančių arba 

dalyvavusių jaunų žmonių šiuo metu dirba visą darbo dieną arba studijuoja.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

Prancūzijos verslo zonų programa siekiama skatinti ekonominę veiklą, mažinti nedarbą 

ir, teikiant ekonominių paskatų privačioms bendrovėms, skatinti vietovių, kuriose daug 

jaunuolių nebaigia mokyklos, fizinį ir socialinį atgimimą.

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf
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Išvados

1. Veiksmingai švietimo politikai gali padėti arba kliudyti bendrosios socialinės sąlygos, 

reguliuojamos kitų sričių, pavyzdžiui, imigracijos, būsto, socialinių reikalų ir darbo 

politikos. 

2. Mokiniai imigrantai paprastai geriau mokosi tose mokyklinėse sistemose, kuriose yra 

mažiau mokyklų tipų, mokiniai vėliau skirstomi pagal gabumus ir taikomos objektyvios 

vertinimo priemonės, įskaitant specialiųjų poreikių vertinimą.

3. Taikant griežtus ir vienodus mokinio išsimokslinimo vertinimo standartus ir orientavimo 

programas, užtikrinama, kad nauji mokiniai patektų į reikiamą mokyklinės sistemos 

pakopą.

4. Teikiant nuolatinę paramą mokiniams imigrantams, jie greičiau prisiveja kitus 

mokinius ir trumpiau būna atskirti. Teikiant tokią paramą, naudinga taikyti gerai 

parengtus ir reguliariai vertinamus antrosios kalbos mokymosi kokybės standartus, o 

mokytojams – glaudžiai bendradarbiauti integruoto turinio mokymosi klausimais.

5. Daugiau kvalifikuotų mokytojų įdarbinimas yra vienas veiksmingiausių būdų didinti 

mokinių, ypač imigrantų kilmės ar iš socialiai remtinų šeimų, pažangumą. Įdarbinant 

daugiau imigrantų kilmės ir (arba) tarpkultūrinių gebėjimų turinčių mokytojų, didėja 

mokinių pažangumas bei mokytojų lūkesčiai ir gerėja bendra mokymosi aplinkos 

kokybė.

6. Visapusiškai įgyvendinant tarpkultūrinį švietimą mokymo programoje, mokymo 

medžiagoje ir užklasinėje veikloje, didinamas vietinių mokinių informuotumas ir 

ugdomas imigrantų kilmės mokinių pasitikėjimas savo jėgomis.

7. Taikant aktyvaus imigrantų bei socialiai remtinų tėvų įtraukimo strategijas ir 

neprivalomo tęstinio suaugusiųjų švietimo programas, kuriose gali dalyvauti visi, 

gerėja pamokų lankomumas ir mokymosi rezultatai, o mokinių tėvai aktyviau 

dalyvauja mokyklų renginiuose ir veikloje. 

8. Imigrantų gimtųjų šalių kalbų ir kultūrų pažinimas didina imigracijos šalies žmo- 

giškąjį kapitalą, kuriuo politikos kūrėjai gali visapusiškai naudotis, siekdami savo  

tikslų užtikrinti pasaulinio lygio švietimą ir darbo rinkos konkurencingumą.

9. Kuravimas didina mokinių imigrantų pasitikėjimą savo jėgomis ir padeda jiems 

užmegzti ryšius su besiformuojančio imigrantų elito atstovais. 

10. Popamokinė veikla stiprina migrantų ir vietinių mokinių, taip pat ją organizuojančių 

mokyklų, tėvų ir imigrantų asociacijų ryšius. 



162 Integracijos vadovas

Imigrantų jaunimas, švietimas ir darbo rinka

11. Darbo patirtis, anksti įgyta per patvirtintos kokybės gamybinę praktiką, darbo ir 

(arba) mokymosi programas, yra ypač svarbi jaunų imigrantų ateičiai darbo rinkoje. 

12. Programomis galima ugdyti mokinių „socialinius gebėjimus“, kurių įgiję jie lengviau 

susirastų pirmąjį darbą, nes turėtų daugiau galimybių neformaliai mokytis, pavyzdžiui, 

naudotis išteklių centrais, mokymo programomis bei kuratorių parama ir dalyvauti 

tinkluose.
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I priedas  
Europos Sąjungos  
imigrantų integracijos politikos  
bendrieji pagrindiniai principai
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1. Integracija yra dinamiškas, dvipusis visų imigrantų ir valstybių narių gyventojų  

abipusio prisitaikymo procesas.

2. Integracija susijusi su pagarba pagrindinėms Europos Sąjungos vertybėms.

3. Užimtumas yra pagrindinis integracijos proceso elementas, esminė sąlyga imigrantų 

dalyvavimui, jų įnašui į priimančiąją visuomenę ir siekiant, kad šis įnašas būtų aiškiai 

matomas.

4. Pagrindinių žinių turėjimas apie priimančios visuomenės kalbą, istoriją ir institucijas  

yra būtinas integracijos elementas; sąlygų sudarymas imigrantams įgyti šių pagrin- 

dinių žinių yra būtina sėkmingos integracijos sąlyga.

5. Pastangos švietimo srityje yra esminės siekiant parengti imigrantus, o ypač jų 

palikuonis, sėkmingiau prisitaikyti ir būti aktyvesniais visuomenės nariais.

6. Galimybės imigrantams tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiams 

ir nediskriminuojant kreiptis į institucijas, o taip pat naudotis tiek privačiomis, tiek 

viešosiomis prekėmis ir paslaugomis sudarymas yra esminė sąlyga siekiant geresnės 

integracijos.

7. Glaudaus imigrantų ir valstybių narių piliečių ryšio palaikymo sistema turi didelės  

įtakos integracijai. Bendri forumai, kultūrų dialogas, švietimas siekiant suteikti daugiau 

žinių apie imigrantus ir jų kultūras, gyvenimo sąlygų miesto aplinkoje gerinimas 

stiprina imigrantų ir valstybių narių piliečių ryšį.

8. Pagrindinių teisių chartijoje užtikrinama pagarba kultūrų ir religijų įvairovei, kurių 

puoselėjimas ir išpažinimas turi būti apsaugotas, jei tai neprieštarauja kitoms 

neliečiamoms Europos teisėms arba nacionalinės teisės aktams.

9. Imigrantų dalyvavimas demokratiniame procese ir formuojant integracijos politiką 

bei rengiant integracijos priemones, ypač vietiniu lygmeniu, turi teigiamos įtakos jų 

integracijai.

10. Integracijos politikos ir priemonių sutelkimas visose susijusiose politikos srityse ir 

visais valdžios bei viešųjų paslaugų lygmenimis yra esminė viešosios politikos kūrimo 

ir įgyvendinimo sąlyga.

11. Būtina nustatyti aiškius tikslus, rodiklius ir vertinimo mechanizmus, siekiant 

derinti politiką, vertinti pažangą integracijos srityje ir didinti dalijimosi informacija 

veiksmingumą.
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II priedas  
Integracijos lyginamojo vertinimo 
priemonė
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Šio vadovo pirmojo ir antrojo leidimų prieduose pateikta metodų, pagal kuriuos 
politiką galima įgyvendinti konkrečiais projektais, o praktinės veiklos rezultatus 
paversti naujomis politikos kūrėjų iniciatyvomis. Šiame priede pateikta priemonė 
politikos kūrėjams ir vykdytojams, norintiems mokytis vieniems iš kitų ar kartu su 
kitais, siekiantiems sistemingai ir nuolat gerinti savo darbo metodus, standartus ir 
paslaugas.

Bet kokios suinteresuotosios šalys, laikančios save integracijos dalyvėmis (politikos kūrėjai, 

paslaugų teikėjai, pilietinės visuomenės veikėjai), gali kartu lyginti ir vertinti savo darbą, 

remdamosi bendru įgaliojimu, tikslais ir veikla.

Lyginamojo vertinimo metodas yra politikos vykdytojų atliekama praktinės veiklos 

lyginamoji analizė. Siekiant, kad ji būtų sėkminga, dalyviai turi norėti mokytis kartu su kitais 

ir vieni iš kitų. Šio proceso dalyviai nustato:

svarbiausias tobulintinas sritis;•	

taikytinus tarptautinius teisinius ir profesinius standartus;•	

šiuos standartus atitinkančią geriausią patirtį ir būtinas atitikties šioms standartams •	

prielaidas;

patirtį, kurią galima perkelti iš vienos situacijos į kitą ir taip tobulinti savo politiką bei •	

praktiką.

Toliau aprašyta lyginamojo vertinimo priemonė, kurią gali naudoti integracijos dalyvis, 

norėdamas pradėti lyginamąjį vertinimą ir iš jo pasimokyti bei patobulinti savo politiką 

ir praktiką. Dalyviai kartu peržvelgia šį kontrolinį sąrašą, kuriame pateikti visi keturi  

lyginamojo vertinimo etapai ir aprašyti įvairūs su jais susiję veiksmai:

1. Planavimas

Tema.•	  Integracija yra daugialypis procesas. Kokioje konkrečioje srityje dirbate jūs?

Raskite darbinį proceso apibrėžimą.•	  Skirtingos sąvokos ar integracijos modeliai gali 

kliudyti bendradarbiauti ir atlikti lyginamąją analizę. Kaip jūsų organizacija savo darbu 

prisideda prie ilgalaikės visų įvairios visuomenės narių ilgalaikės gerovės ir socialinės 

darnos? Ar jūsų darbas skatina aktyvų dalyvavimą, įgūdžių ir gebėjimų įgijimą, institucijų 

atvirumą ar kultūros kaitą?

Ieškokite galimų dalyvių.•	  Su kuo turite bendrų interesų kartu ir tarpusavyje mokytis? 

Ar bendradarbiautumėte su panašia veikla užsiimančiomis kitų miestų arba šalių 

organizacijomis? Ar labiau norėtumėte mokytis iš panašus tikslo siekiančių, bet kituose 

sektoriuose veikiančių organizacijų?



Integracijos vadovas 167

Nustatykite lyginamojo vertinimo struktūrą.•	  Organizacijos vadovybė pareiškia norą 

atlikti lyginamąjį vertinimą ir skiria jam pakankamai išteklių. Kokią metodiką, dalyvavimo 

protokolą ir elgesio kodeksą taikys dalyviai?

2. Tyrimas

Nustatykite savo veiklos tiesioginės naudos gavėjus.•	  Europos įvairovę dar labiau 

didina įvairūs imigrantai. Kokiems įvairios visuomenės nariams tiesiogiai naudinga jūsų 

integracijos veikla – konkrečioms imigrantų grupėms, įvairių kartų žmonėms, plačiajai 

visuomenei, valstybės institucijoms ar kt.?

Nustatykite patikimus duomenų šaltinius.•	  Kadangi dėl nacionalinių ir tarpvalstybinių 

duomenų rinkimo trūkumų gali būti sunku rasti palyginamų duomenų, lyginamąjį 

vertinimą atliekantiems asmenims gali tekti pasikliauti tik savo turimais duomenimis. Iš 

kokių šaltinių galite gauti išskaidytų ir palyginamų duomenų apie savo veiklos naudos 

gavėjus?

Kaupkite duomenis ir atkreipkite dėmesį į jūsų veiklos naudos gavėjų patiriamus •	
sunkumus. Kokios jūsų veiklos srities problemos labiausiai kliudo ilgalaikei jūsų veiklos 

naudos gavėjų gerovei? Jei neturite jokių žinių apie jų patirtį, tai ką galite pasakyti apie 

jų problemas, kurias dažniausiai pastebi politikos vykdytojai?

Pasinaudokite sunkumais kaip galimybėmis tobulėti.•	  Kokie galėtų būti aiškūs ir 

į iniciatyvūs jūsų organizacijos tikslai šalinant šiuos sunkumus ir remiantis integraciją 

skatinančiais veiksniais?

Suplanuokite politiką.•	  Kokiais produktais, paslaugomis ir politikos kryptimis 

organizacijos stengiasi gerinti padėtį šiose tobulintinose srityse?

3. Analizė

Atlikite retrospektyvinį ir perspektyvinį poreikio vertinimus.•	  Kaip jūsų ankstesnis 

darbas jūsų atveju pakeitė šias tobulintinas sritis? Kokiais kitais darbo būdais galima 

pagerinti jūsų darbo poveikį ateityje?

Standartų nustatymas.•	  Kokios tarptautinės teisinės normos ar profesiniai standartai 

tiesiogiai taikoma jūsų veiklos srityje?

Ieškokite geriausios patirties ir ją nagrinėkite.•	  Kokių žinote praktinių pavyzdžių, 

kurie geriausiai atitiktų įvairius šiuose standartuose nustatytus kriterijus?
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Šios praktikos ir organizacijų tyrimas.•	  Yra įvairių metodų: nuo paprasto viešos 

informacijos tyrimo iki grupių vizitų, seminarų ir sudėtingesnių metodų, kaip antai 

tarpusavio vertinimų, mainų ir mokymosi partnerystės ryšių. Kaip kita organizacija pri- 

taikė šiuos standartus savo praktinėje veikloje? Kokie yra „kiti žingsniai“, į kuriuos reikia 

atsižvelgti įgyvendinimo procese? Kokiais veiksniais paaiškinamas jų sėkmingumas?

4. Įgyvendinimas

Tobulinkite politiką ir praktiką.•	  Taikykite naujas priemones, kuriomis panaikintumėte 

arba sumažintumėte atotrūkį tarp naujausios ir geriausios patirties. Kaip jūsų praktika 

galėtų atitikti ar net viršyti šiuos standartus?

Susitarkite dėl papildomų bendrų rodiklių, uždavinių ir etalonų.•	  Kaip jūsų 

tobulintinas sritis galima paversti bendrais etalonais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 

įvertintas jūsų veiklos įnašas į bendrą integraciją?

Teikite ataskaitas, persvarstykite ir pritaikykite lyginamojo vertinimo procesą.•	  

Kaip ilgainiui galima patobulinti šį procesą, siekiant gerinti savo darbo šioje srityje 

rezultatus arba pradėti nagrinėti naujas temas?
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III priedas 
Nacionaliniai integracijos informacijos 
centrai
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Airija
Integracijos ministro kabinetas  

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Ireland, faksas +353 16473119

Austrija
Austrijos integracijos fondas (Österreichischer Integrationsfonds) 
Schlachthausgasse 30, 1030 Vienna, Austria, faksas +43 17101203591

Belgija
Ministro pirmininko pavaduotojo kabinetas, Darbo ir lygių galimybių ministras 

(Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste minister, 
minister van Werk en van Gelijke Kansen)
Kunstlaan 7 Avenue des Arts, 1210 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, faksas +32 22202067

Lygių galimybių ir kovos su rasizmu centras (Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)
Kunstlaan 138 Rue Royale, 1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, faksas +32 22123030

Bulgarija
Darbo ir socialinės politikos ministerija (Министерство на труда и социалната 
политика)
Laisvo asmenų judėjimo, migracijos ir integracijos direktoratas

2, Triaditza g., 1051 Sofia, Bulgaria, faksas +359 29873980

Čekija
Čekijos Respublikos Vidaus reikalų ministerija (Ministerstvo vnitra České republiky) – 

Prieglobsčio ir migracijos politika

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, Czech Republic, faksas +420 974833512

Danija
Pabėgėlių, imigracijos ir integracijos reikalų ministerija (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration) – Integracijos politikos skyrius

Holbergsgade 6, 1057 Copenhagen K, Denmark, faksas +45 33111239

Estija
Kultūros ministerija (Kultuuriministeerium) 
Suur-Karja 23 15076, Tallinn, Estonia, faksas +372 6282200

Graikija
Vidaus reikalų, decentralizacijos ir elektroninės vyriausybės ministerija (Υπουργείο 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – Migracijos politikos ir 

socialinės integracijos generalinis direktoratas, Socialinės integracijos skyrius 

2 Evangelistrias Str., 105 63 Athens, Greece, faksas +30 2103741239
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Ispanija
Darbo ir imigracijos ministerija (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –
Valstybinis imigracijos ir emigracijos sekretoriatas

Imigrantų integracijos generalinis direktoratas

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, Spain, faksas +34 913637057

Italija
Vidaus reikalų ministerija (Ministero dell’Interno) – Pilietinių laisvių ir imigracijos 

departamentas – Centrinis imigracijos ir prieglobsčio politikos direktoratas

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, Italy, faksas +39 0646549751

Darbo, sveikatos apsaugos ir socialinės politikos ministerija (Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali) – Generalinis imigracijos direktoratas

Via Fornovo 8, 00192 Roma, Italy, faksas +39 0636754769

Jungtinė Karalystė
Jungtinės Karalystės pasienio tarnyba – Imigracijos politikos skyrius

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

faksas +44 2086046894

Kipras
Vidaus reikalų ministerija (Υπουργείο Εσωτερικών) – ES ir tarptautinių ryšių skyrius

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, Cyprus, faksas +357 228678383

Latvija
Latvijos Respublikos teisingumo ministerija (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)
Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, faksas +371 67285575

Lenkija
Darbo ir socialinės politikos ministerija (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –
Socialinės pagalbos ir integracijos departamentas

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warsaw, Poland, faksas +48 226611140

Lietuva
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – Tarptautinių ryšių departamentas

A. Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius, Lietuva, faksas +370 52664209

Liuksemburgas
Šeimos ir integracijos ministerija (Ministère de la Famille et de l'Intégration) – 

Liuksemburgo priėmimo ir integracijos agentūra (Office luxembourgeois de l’accueil et de 
l’intégration - OLAI)
7-9, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg, faksas +352 24785720

Malta
Šeimos ir socialinio solidarumo ministerija (Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali)
Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, Malta, faksas +356 25903121
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Nyderlandai
Aprūpinimo būstais, erdvės planavimo ir aplinkos ministerija (ministerie
van VROM)
Aprūpinimo būstais, bendrijų ir integracijos generalinis direktoratas

Migrantų pilietybės ir integracijos departamentas, 

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 

2500 GX Den Haag, the Netherlands, faksas +31 703390618

Portugalija
Ministrų tarybos prezidiumas (Presidência do Conselho de Ministros)
Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, Portugal, faksas +351 213927860

Prancūzija
Imigracijos, integracijos, nacionalinės tapatybės ir solidariojo vystymosi ministerija 

(Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale et du développement 
solidaire) – Priėmimo, integracijos ir pilietybės skyrius

101, rue de Grenelle – 75323 PARIS Cedex 07, France, faksas +33 172716825 

Rumunija
Administravimo ir vidaus reikalų ministerija (Ministerul Administrației și Internelor) – 

Rumunijos imigracijos biuras – Socialinės integracijos skyrius

24 A Tudor Gociu Street, Bucharest 4, Romania, faksas +40 214500479

Slovakija
Slovakijos Respublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerija

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 
Migracijos ir užsieniečių integracijos departamentas

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, Slovak Republic, faksas +421 220461623

Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Ministerstvo vnútra SR), 
Migracijos biuras

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, Slovak Republic, faksas +421 243414759

Slovėnija
Vidaus reikalų ministerija (Ministrstvo za notranje zadeve) – Migracijos ir integracijos 

direktoratas

Beethovnova 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, faksas +386 14284695

Suomija
Vidaus reikalų ministerija (Sisäasiainministeriö)
Migracijos departamentas, Integracijos skyrius

Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023, faksas +358 916042940
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Švedija
Integracijos ir lyčių lygybės ministerija (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) – 

Integracijos ir miestų plėtros skyrius

S-103 33 Stockholm, Sweden, faksas +46 84053578

Vengrija
Teisingumo ir teisėsaugos ministerija (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) –
Teisingumo, vidaus reikalų ir migracijos koordinavimo departamentas 

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, Hungary, faksas +36 14413599

Vokietija
Federalinė vidaus reikalų ministerija (Bundesministerium des Innern) – Integracijos politikos 

skyrius MI2

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, Germany, faksas +49 30186812926

Stebėtojai

Norvegija
Darbo ir socialinės integracijos ministerija (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) –
Integracijos ir kultūrų įvairovės departamentas

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, Norway, faksas +47 22240265

Norėdami peržiūrėti šalių nacionalines tinklavietes, žr. Europos integracijos 
svetainę adresu: www.integration.eu (skyrius: duomenys apie šalis)
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IV priedas  
Atrinkti literatūros šaltiniai
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Šis dokumentas yra paremtas dokumentų tyrimais, dokumentais svarstymui, 
baigiamaisiais dokumentais ir rašytiniais bei žodiniais pranešimais techniniuose 
seminaruose. Svarbiausi naudoti ir cituoti šaltiniai išvardyti toliau.

„Bendra įvairovė: nacionaliniai požiūriai į Europos kultūrų dialogą“,  

www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf

„Darbo vietos imigrantams (2 tomas): Integracija į darbo rinką Belgijoje, Prancūzijoje, 

Nyderlanduose ir Portugalijoje“, EBPO, www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2

„Diskriminacija Europos Sąjungoje“, 263 specialusis Eurobarometro tyrimas,  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf

ES-27 imigrantų ir etninių mažumų abipusės skaitmeninės paramos iniciatyvų apžvalga, 

IPTS ataskaita, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888

„Europos etninių mažumų jaunimo aktyvaus dalyvavimo visuomenėje konferencija“, 

Kopenhaga, Danija, www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-

8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, www.nyidanmark.dk/resources.ashx/

Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf

„Gerosios patirties duomenų bazė – santrauka: Europos kultūros politika ir tendencijos“, 

www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php

„Gyventojų daugumos požiūris į migrantus ir mažumas“, Europos rasizmo ir ksenofobijos 

kontrolės centras, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf

„Imigrantų integracijos politikos priemonių paieška Europos Komisijos sistemoje“, 
Migracijos politikos grupė, www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21

„Imigrantų vaikų integracija Europos mokyklose“, Švietimo ir kultūros GD Europos 

švietimo informacijos tinklas „Eurydice“, http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/

pdf/0_integral/045EN.pdf

„INVOLVE – migrantų integracijos skatinimas savanoriška veikla“, Europos savanorystės 

centras, www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf

„Judri Europa: ES migracijos ir politikos poreikių tyrimai“, Europos Komisijos Mokslinių 

tyrimų generalinis direktoratas, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/

ssh_research_migration_20090403_en.pdf

„Kada mokiniai imigrantai sėkmingai mokosi: pažangumo ir dalyvavimo lyginamasis 

tyrimas pagal PISA 2003“, EBPO, www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

„Kaip susikalbėti: strateginiai ryšiai migracijos ir integracijos srityse“, Karaliaus Bodueno 

fondas, www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
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