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SANTRAUKA 

 

Šio tyrimo tikslas – remiantis ES šalių narių patirtimi, nustatyti maksimalaus poveikio 

tikslines priemones, kurios leistų efektyviai sustiprinti Lietuvos diasporos ryšius su Lietuva ir 

paskatintų diasporą įsitraukti į valstybės gyvenimą ir jos gerovės kūrimą. 

Tyrimas vykdomas remiantis tinklų valdymo (angl. network governance) perspektyva. 

Tinklų valdymą galima apibūdinti kaip teorinį požiūrį, pagal kurį viešasis interesas gali būti 

realizuojamas ne tik valdžios institucijų sprendimais, bet bendromis valdžios, privataus 

sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus ir aktyvių piliečių pastangomis. 

Šiame tyrime diasporų įtraukimo politika suvokiama tinklų valdymo perspektyvoje, o 

užsienyje gyvenančių lietuvių diaspora yra suvokiama kaip tinklai, kuriuos reikalinga formuoti, 

mobilizuoti, transformuoti, kad jie taptų veiksmingesni. 

Svarbi tinklo veiksmingumo sąlyga yra tinklo pusiausvyra. Šis principas numato, kad turi 

būti užtikrinta pusiausvyra tarp naudos, kurią tinklo dalyviai gauna dėl savo dalyvavimo tinkle, ir 

naudos, kurią jie sukuria veikdami dėl bendrų tinklo tikslų. Jeigu ši pusiausvyra nėra išlaikoma, 

tinklas arba išyra, arba tampa neveiksmingas. 

Buvo atlikta septynių ES šalių narių – Airijos, Škotijos, Graikijos, Portugalijos, Lenkijos, 

Estijos, Latvijos – ir Lietuvos diasporų įtraukimo politikų lyginamoji analizė. Pasirėmus 

Gamleno (Gamlen 2006) diasporų įtraukimo politikų metodologija bei ją modifikavus, buvo 

išnagrinėtos ir palygintos minėtų valstybių diasporų įtraukimo politikos priemonės: institucijų 

kūrimo, simbolinio tautos tapatumo stiprinimo, diasporos tinklų kūrimo, teisių suteikimo ir 

įsipareigojimų įtvirtinimo. Analizė atlikta pasinaudojant duomenimis, gautais iš valstybinių 

institucijų svetainių, kitų informacinių svetainių, mokslinių ir žiniasklaidos publikacijų, teisės 

aktų, apklausus atitinkamų šalių diasporos reikalų ekspertus. 

Buvo atlikti interviu su skirtingų diasporos grupių atstovais siekiant nustatyti veiksnius, 

trukdančius Lietuvos diasporai įsitraukti į Lietuvos gyvenimą, ir skirtingų Lietuvos diasporos 

grupių galimybes dalyvauti Lietuvos gyvenime bei jos gerovės kūrime.  

Remiantis tinklų valdymo požiūrio teorinėmis prielaidomis, buvo parengtos diasporos 

įtraukimo į valstybės gyvenimą vertinimo ir valdymo modelio gairės – išskirti prioritetiniai 

diasporos tinklai (Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje tinklas, „Partnerystės Lietuvai“ 

tinklas, vienijantis iš Lietuvos kilusius, tačiau Lietuvos pilietybės neturinčius lietuvių ir 

nelietuvių tautybės asmenis, taip pat „Lietuvos draugus“ – asmenis, turinčius įvairių nuopelnų 

Lietuvai, bet su ja nesusijusius kilmės ryšiais, profesionalų tinklai, kraštiečių tinklai), parengti 

normatyviniai diasporos tinklų modeliai, diasporos tinklų vadybos strategijos, diasporos 

įtraukimo į Lietuvos valstybės gyvenimą stebėsenos rodikliai, apibūdinti tinklų potencialo 

vertinimo etapai. 

ES šalių narių diasporų įtraukimo politikų analizė atskleidė, kad ES šalims narėms 

būdingos skirtingos institucinės diasporų tinklų valdymo sistemos, jos įgyvendina skirtingas 

strategijas ir taiko gana įvairias politikos priemones plėtodamos ryšius su savo diasporomis. 

Politikų skirtumus nulemia diasporų dydis, diasporų sąmoningumo ir aktyvumo laipsnis, šalių 

ekonominis išsivystymas. 

Remiantis ES šalių narių ir diasporos ekspertų interviu analizės rezultatais, buvo nustatyta, 

kaip Lietuvos diasporos įtraukimo politika skiriasi nuo kitų šalių, kaip diasporos ekspertai 

suvokia poreikį Lietuvos diasporos įtraukimo politikos pokyčiams ir kurios ES šalių narių 

gerosios patirtys galėtų būti pritaikytos Lietuvoje.    
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Vienas iš diasporos pagrindinių poreikių yra geresnė informacijos apie Lietuvos valstybės 

institucijų veiksmus, diasporos dalyvavimo Lietuvos gyvenime galimybes, informacijos, 

naudingos į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui grįžtantiems asmenims, sklaida. ES šalyse narėse šį 

poreikį patenkina specialios į informacijos pateikimą diasporai orientuotos interneto svetainės.  

Matomas poreikis kaupti informaciją apie užsienyje gyvenančius lietuvius. Lietuvoje 

tikslinga pasimokyti iš ES šalių narių patirties kuriant specialias diasporos duomenų bazes.  

Viena iš pagrindinių diasporos įtraukimo politikos krypčių – tai patvirtino ir ES šalių narių 

gerosios patirties analizė, ir diasporos ekspertų interviu analizė – turėtų būti diasporos tinklų 

telkimas. Lietuva turėtų mokytis iš Airijos ir Škotijos – šalių, kurios savo politiką diasporos 

atžvilgiu formuoja telkdamos profesionalų ir kitokius diasporos tinklus – patirties. Diasporos 

tinklai padėtų pritraukti užsienyje gyvenančių lietuvių ir su Lietuva susijusių asmenų žinias, 

socialinius ryšius, investicijas. Profesionalų tinklų nariai, išnaudodami savo patirtį ir ryšius, 

reklamuotų Lietuvą užsienyje, padėtų Lietuvos įmonių produkcijai įsitvirtinti naujose rinkose 

užsienyje, pritraukti verslo investicijas į Lietuvą, konsultuotų Lietuvos įmones verslo plėtros 

užsienyje ir kitais klausimais, padėtų užsienyje studijuojantiems lietuviams susitarti dėl stažuočių 

klestinčiose Lietuvos verslo kompanijose. Mokslininkų ir menininkų tinklai taip pat pasitarnautų 

Lietuvos gerovės kūrimui – vykdytų bendrus mokslinių tyrimų projektus, populiarintų Lietuvos 

mokslą ir kultūrą užsienyje, skatintų kultūrinį turizmą. 

Tačiau taip pat svarbu, kad diasporos tinklai nebūtų kuriami „iš viršaus“, bet būtų 

palaikomos šiuo metu jau susikūrusių ar besikuriančių tinklų telkimo iniciatyvos. 

Buvo nustatytas poreikis plėtoti savivaldybių ir diasporos bendradarbiavimą. Iš tyrinėtų ES 

šalių šioje srityje gerąją patirtį turi Portugalija. Lietuvoje taip pat siūloma pasimokyti iš šios 

patirties ir plėtoti savivaldybių ir diasporos bendradarbiavimą telkiant kraštiečių tinklus, 

skatinant diasporos filantropines iniciatyvas, pritraukiant diasporos investicijas į verslo projektus 

Lietuvos savivaldybėse.  

Tyrimo rekomendacijose siūloma Lietuvos diasporos įtraukimo politiką formuoti kaip 

tinklų vadybą, numatant skirtingas tinklų vadybos strategijas ir priemones skirtingiems diasporos 

tinklams. Lietuvos valstybės institucijos, įgyvendindamos diasporos tinklų vadybos priemones, 

turėtų glaudžiai bendradarbiauti su diasporos organizacijomis, bendruomenėmis bei tinklais. 

Daugeliu atvejų tikslinga pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus su veikiančiomis diasporos 

organizacijomis. Bendradarbiavimo nauda ir įsipareigojimai turėtų būti abipusiai – tiek Lietuvos 

valstybės institucijos, tiek diasporos organizacijos turėtų galimybę ir tuo pačiu įsipareigotų 

mokytis vieni iš kitų.  
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SUMMARY 

 

The objective of this study is to identify the measures which would effectively strengthen 

the relations between Lithuania and its diaspora. On the basis of various examples of existing 

good practice in other EU Member States, the study suggests different ways of encouraging 

greater diaspora involvement into the country’s life and into its welfare creation. 

The study is conducted from the perspective of network governance. This perspective 

could be described as a theoretical approach according to which the public interest does not 

result solely and exclusively from the actions and decisions of governmental institutions, but is 

rather a result of the collaborative efforts undertaken jointly by the government, private and third 

sectors. Following this perspective, diaspora is perceived as an ensemble of networks which 

could be formed, transformed and mobilized, with the view to making them more effective. The 

important condition of network effectiveness is a principle of network equilibrium. According to 

this principle, the equilibrium between the individual benefits, which are enjoyed by the 

members of the network because of their participation in the network, and the common benefits, 

resulting from their common action aimed at achieving the collective goals of the network, 

should be ensured. If the equilibrium is not ensured the network either disrupts or becomes 

ineffective. 

In the framework of this study, a comparative analysis of diaspora engagement policies of 

eight EU member states – Ireland, Scotland, Greece, Poland, Portugal, Estonia, Latvia and 

Lithuania – was conducted. On the basis of the modified typology of diaspora engagement 

policies developed by Gamlen (2006) various types of diaspora engagement policies – institution 

building, symbolic nation building, diaspora networks building, extension of rights, extraction of 

obligations – are analyzed and compared.  

The method of comparative analysis relied on different data sources, such as governmental 

and other websites, scientific and media publications, legal acts and expert interviews. Interviews 

with the representatives of various diaspora groups were aimed at identifying both, the existing 

obstacles for the greater involvement of Lithuanian diaspora into the life of the country and the 

existing opportunities for different diaspora groups to participate and to contribute to the 

Lithuania‘s welfare creation. 

Finally, on the basis of theoretical assumptions of the network governance approach the 

model guidelines for the assessment and management of diaspora engagement were developed. 
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1. ĮVADAS 
 

Įvairiais vertinimais šiuo metu už Lietuvos ribų gyvena apie milijonas lietuvių ar lietuvių 

kilmės asmenų.
1
 41 pasaulio šalyje veikia užsienio lietuvių bendruomenės, sudarančios Pasaulio 

lietuvių bendruomenę, kurios tikslas – padėti po pasaulį pasklidusiems lietuviams išlaikyti tautinį 

tapatumą ir stiprinti ryšius su Lietuva.
2
 

Per 20 nepriklausomybės metų iš Lietuvos išvyko daugiau kaip 0,5 mln. gyventojų. Ypač 

neigiamą poveikį Lietuvos ekonomikos ir mokslo raidai turi aukštos kvalifikacijos specialistų, 

mokslininkų, tyrėjų emigracija.
3
 Lietuvos valstybei iškyla uždavinys stiprinti Lietuvos diasporos 

ryšius su savo tėvyne, kad užsienyje gyvenančių lietuvių sukaupta patirtis galėtų būti 

panaudojama kuriant Lietuvos valstybės gerovę ir siekiant didesnio Lietuvos matomumo 

pasaulyje. Tuo tikslu Lietuvos Vyriausybė 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 patvirtino 

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 

metų programą, kurios paskirtis yra „numatyti mechanizmus, skatinančius užsienio lietuvius 

puoselėti lietuvių kalbą, lietuvių tautinį tapatumą, stiprinti Lietuvos diasporos ryšius su Lietuva, 

įsitraukti į įvairias valstybės gyvenimo sritis ir prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo, 

sudarančius tam palankias sąlygas”.
4
 Programoje numatytos ryšių su diaspora stiprinimo ir 

diasporos įtraukimo į valstybės gyvenimą politikos priemonės. Vienas iš „Globalios Lietuvos” 

programos tikslų yra suburti kuo daugiau Lietuvos valstybės institucijų ir paskatinti jas į savo 

specializuotą veiklos sferą įtraukti su Lietuvos diaspora susijusias priemones ir iniciatyvas. 2011 

m. spalio 19 d. LR Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2012-2014 m. 

tarpinstitucinį veiklos planą, kurį įgyvendina trylika valstybės institucijų. Plano įgyvendinimui 

2012 metams skirta 9,198 mln. Lt iš bendrųjų valstybės institucijų asignavimų. 

 

 

 

 

                                                 
1Užsienio lietuvių bendruomenės; prieiga per internetą: http://www.urm.lt/index.php?-1923348399 [Žiūrėta 20012 02 23]. 
2Užsienio lietuvių bendruomenės; prieiga per internetą: http://www.urm.lt/index.php?-1923348399 [Žiūrėta 20012 02 23]. 
3LR Vyriausybės nutarimas Nr. 389 dėl „Globalios Lietuvos” – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011 

– 2019 metų programos patvirtinimo, 2011 m. kovo 30 d. 
4LR Vyriausybės nutarimas Nr. 389 dėl „Globalios Lietuvos” – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011 

– 2019 metų programos patvirtinimo, 2011 m. kovo 30 d. 

http://www.urm.lt/index.php?-1923348399
http://www.urm.lt/index.php?-1923348399
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Tyrimų kontekstas 

 

Lietuvoje plačiai vykdomi emigracijos priežasčių tyrimai. Visuomenės apklausos 

atskleidžia, kad emigracijos mastą labiausiai lemia gyvenimo lygio įvairiose valstybėse 

skirtumai.
5
 Naujausia 2011 metų pradžioje „Spinter tyrimų“ atlikta apklausa atskleidė, kad 

„dažniausiai į emigranto dalią nespjaunama dėl ekonominių priežasčių - nedarbo, mažos algos”, 

be to, dalis gyventojų teigė, kad ruošiasi išvykti per artimiausią laikotarpį – „8,5 proc. nori 

susikrauti lagaminus dar šiemet, 16,9 proc. - per artimiausius kelerius metus”.
6
 Kokybiniai 

tyrimai parodo, kad „naujieji migrantai nebūtinai ieško darbo ar geresnio gyvenimo ekonominiu 

požiūriu”
7
, be to, „dauguma emigrantų į Lietuvą negrįžta ne dėl ekonominių priežasčių, o dėl to, 

kad svetur užtikrintas saugumas, laisvė bei kitokie santykiai tarp žmonių”.
8
  

Lietuvoje nuo 2000 metų jau yra atlikta nemažai lietuvių diasporos užsienyje tyrimų, 

publikuota mokslinių straipsnių (Čiubrinskas 2004, 2005, 2008, 2009, 2010; Gečienė 2008, 

2011; Kuznecovienė 2008, 2009, 2010; Kuzmickaitė 2004, 2006, 2008; Liubinienė 2009, 2010 ir 

kiti), tačiau daugelis jų yra orientuoti į emigrantų situacijos užsienio šalyse ir jų tapatumo 

pokyčių studijas. Vienas išsamesnių tyrimų yra 2008 m. atliktas ekonominės migracijos 

reguliavimo strategijos efektyvumo įvertinimas, kurio metu, bendradarbiaujant VšĮ Viešosios 

politikos ir vadybos institutui ir UAB TNS-Gallup, buvo atlikta kvotinė 2916 respondentų 

išvykusių iš Lietuvos apklausa Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir JAV. 

Tačiau ši apklausa pateikia duomenis apie sugrįžimą skatinančius veiksnius bei požiūrį į 

Lietuvos valstybės priemones grįžtantiems emigrantams, bet nėra tiriami veiksniai, skatinantys 

bei trukdantys emigrantams prisidėti prie valstybės gerovės kūrimo. 

Pastarąją temą iš dalies nagrinėja keletas publikacijų: Vytis Čiubrinskas savo straipsnyje 

„Būti naudingam savo tėvynei – misionieriškasis lietuvių transmigrantų identitetas” 

(2006) gilinasi į išeivijos vertybines nuostatas pagalbos Lietuvai atžvilgiu bei kokias socialines 

bei kultūrines nuostatas atsiveža grįžtantys į tėvynę emigrantai. Bertas Venckaitis (2009) 

                                                 
5LR Vyriausybės nutarimas Nr. 389 dėl „Globalios Lietuvos” – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011 

– 2019 metų programos patvirtinimo, 2011 m. kovo 30 d. 
6„Apklausa: lietuvių emigracija nesustabdoma“, prieiga per internetą: 

www.alfa.lt/.../Apklausa..lietuviu.emigracija.nesustabdoma=2011-02-17_09-58 [Žiūrėta 20012 02 23]. 
7Milda Kniežaitė (2010): „Pirma – amerikiečiai, o lietuviai – visada”, cit. Čiubrinką V., prieiga per internetą: 

www.alfa.lt/.../Pirma..amerikieciai..o.lietuviai..visada=2010-02-03_07-26/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
8„Emigrantai negrįžta ne dėl pinigų”, cit, J. Kuznecovienę, prieiga per internetą: 

http://www.anglija.lt/straipsniai/naujienos/lietuvoje/emigrantai_negrizta_ne_del_pinigu.html [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.alfa.lt/.../Apklausa..lietuviu.emigracija.nesustabdoma=2011-02-17_09-58
http://www.alfa.lt/.../Pirma..amerikieciai..o.lietuviai..visada=2010-02-03_07-26/
http://www.anglija.lt/straipsniai/naujienos/lietuvoje/emigrantai_negrizta_ne_del_pinigu.html
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nagrinėja bendradarbiavimo galimybes tarp Lietuvos ir diasporos, išaiškėjusias 2009 m. Pasaulio 

lietuvių ekonomikos forumo metu.  

Įvairūs bendradarbiavimo su diaspora aspektai yra diskutuojami viešojoje erdvėje – 

mokslinių konferencijų pranešimuose, žiniasklaidos publikacijose. Galima pažymėti Aušros 

Sipavičienės pranešimą, kuriame nubrėžtos santykių palaikymo su išeivija gairės,  Egidijaus 

Barcevičiaus pranešimą „Kas paskatintų sugrįžti naujuosius emigrantus iš Lietuvos?” 2006 m. 

konferencijoje „Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai“
9
, užsienio 

lietuvių pranešimus 2007 metų konferencijoje „Šiuolaikinės Lietuvių migracijos ypatumai: 

pasaulio lietuvybės diskursai“
10

, 2011 m. XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo 

sesiją „Diaspora: integruotas Lietuvos atspindys kitose šalyse“.
11

 Visgi šiam bendradarbiavimui 

skirtų mokslinių tyrimų ir jų pagrindu parengtų publikacijų trūksta.  

Taip pat mažai dėmesio moksliniuose tyrimuose ir publikacijose skiriama skirtingų 

diasporos grupių, visų pirma emigravusių mokslo, verslo ir kultūros atstovų, ryšiams su Lietuva 

aptarti. Dažniausiai yra tyrinėjami „protų nutekėjimo” reiškinio aspektai. Viename iš jų yra 

pateikiami 2007 metais atliktos kiekybinės apklausos ir kokybinių interviu būdais atlikto 

išvykusių iš Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų tyrimo duomenys. Remdamasi šiais duomenimis, 

Ingrida Gečienė (2008) atskleidžia, jog išvykę į užsienį lietuviai mokslininkai norėtų dalyvauti 

Lietuvos socialiniame ir ekonominiame gyvenime per trumpalaikius vizitus ir bendrus projektus, 

bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis. Todėl galima teigti, kad siekiant nustatyti 

veiksnius, trukdančius Lietuvos diasporai įsitraukti į Lietuvos gyvenimą, yra didelis poreikis 

ištirti skirtingų diasporos grupių požiūrį į ryšius su Lietuva, bendradarbiavimo nuostatas ir 

galimus būdus. 

Iki šiol Lietuvoje beveik nebuvo tiriama užsienio šalių geroji patirtis, skatinant 

bendradarbiavimą su diasporomis. Vienintelis tyrimas šioje srityje analizuoja mokslininkų ir 

tyrėjų pritraukimo ir/ar jų patirties panaudojimo strategijas užsienio šalyse. Šiuo tyrimu, kurį 

atliko VšĮ Socialinių inovacijų institutas pagal Užsienio lietuvių rėmimo centro užsakymą 

                                                 
9Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai, konferencijos medžiaga, Valstybės žinios, Vilnius, 2006. 
10Konferencijos „Šiuolaikinės Lietuvių migracijos ypatumai: pasaulio lietuvybės diskursai“ programa, prieiga per internetą: 

www.iseivijosinstitutas.lt/.../migracijos_ypatumai.htm [Žiūrėta 20012 02 23]. 
11XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo programa, prieiga per internetą: www.simpoziumas.lt/programa [Žiūrėta 

20012 02 23]. 

http://www.iseivijosinstitutas.lt/.../migracijos_ypatumai.htm
http://www.simpoziumas.lt/programa
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projekto „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas”
12

, buvo analizuojama 11 

šalių bendradarbiavimo su diasporų mokslininkais patirtis. Tyrimas atskleidė, kad užsienio šalys, 

ypač mažesnės (pavyzdžiui, Suomija, Šveicarija), orientuojasi į protų apykaitą ir 

bendradarbiavimo su išvykusiais mokslininkais skatinimą, o didesnės – daugiau į protų 

pritraukimą. Pastebėta, kad emigravusių „protų” diasporos dėl tokios politikos aktyviau 

dalyvauja savo kilmės šalies vystyme tiek per mokslinį bendradarbiavimą, tiek per investicijas
13

. 

Šiame tyrime nėra tyrinėjami kitų diasporos grupių – ne tik mokslininkų – ryšiai su tėvyne.  

 

Tyrimo tikslas ir uždaviniai 

 

Šio tyrimo tikslas – remiantis ES valstybių patirtimi, nustatyti maksimalaus poveikio 

tikslines priemones, kurios leistų efektyviai sustiprinti Lietuvos diasporos ryšius su Lietuva ir 

paskatintų diasporą įsitraukti į valstybės gyvenimą ir jos gerovės kūrimą. 

Bendrasis tyrimo uždavinys – išnagrinėti ES šalių narių gerąją patirtį darbo su savo 

diaspora srityje, identifikuoti šių valstybių bendradarbiavimo su savo diaspora sėkmės arba 

nesėkmės faktorius ir rodiklius, aptarti, kokia šių valstybių geroji patirtis gali būti pritaikyta 

Lietuvos diasporos ryšiams su Lietuva stiprinti, bei pasiūlyti galimus mechanizmus ir 

priemones, kaip efektyviau išnaudoti diasporos potencialą valstybės gerovei kurti. 

Tyrimo tikslas ir uždaviniai įgyvendinami, remiantis tinklų valdymo (angl. network 

governance) perspektyva. Tinklų valdymą galima apibūdinti kaip teorinį požiūrį, pagal kurį 

viešasis interesas gali būti realizuojamas ne tik valdžios institucijų sprendimais, bet bendromis 

valdžios, privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus ir aktyvių piliečių 

pastangomis. Per pastaruosius trisdešimt metų tinklų valdymas tapo tarpdisciplininių tyrimų 

sritimi, keliančia sociologų, politikos mokslininkų, organizacijų teoretikų ir vadybos bei viešojo 

administravimo mokslininkų susidomėjimą (Granovetter 1985; Klijn, Koppenjan et al. 1995; 

Kickert, Klijn et al. 1997; Goldsmith and Eggers 2004; Koppenjan and Klijn 2004; Provan and 

Milward 1995; Milward and Provan 1998; Provan and Milward 2001; Mandell and Keast 2008).  

                                                 
12Projektas finansuotas pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių 

plėtra“ 2,5 priemonę. 
13„Užduotis Lietuvai – nuo protų nutekėjimo prie protų pritraukimo“, projekto „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir 

įgyvendinimas” baigiamasis leidinys, 2008. 
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Tinklų valdymo perspektyva centrinei Vyriausybei bei savivaldybėms, kurių galias spręsti 

visuomenei aktualias problemas riboja fiskalinės drausmės reikalavimai, atveria platesnes 

galimybes formuoti visuomenės interesus atitinkančią politiką. Šioje perspektyvoje valstybinės 

institucijos gali pasitelkti tinklų vadybą (angl. network management), kuri suprantama kaip 

visuma strategijų ir priemonių, kurių dėka galima kurti, mobilizuoti, transformuoti įvairius 

socialinius (tarporganizacinius, politikos) tinklus, siekiant, kad tinklai būtų tikslingesni, 

efektyvesni, demokratiškesni. 

Diasporų įtraukimo politika taip pat gali būti suvokiama tinklų valdymo perspektyvoje. 

Šiuo atveju užsienyje gyvenančių lietuvių diaspora yra suvokiama kaip tinklai, kuriuos reikalinga 

formuoti, mobilizuoti, transformuoti, siekiant Lietuvos valstybės gerovės. Pažymėtina, kad 

diaspora nėra vienalytis tinklas, reikėtų turėti mintyje įvairius tinklus – verslininkų, mokslininkų, 

samdomų darbuotojų ir pan. Šie tinklai turi skirtingas struktūras, jų mobilizavimui reikalingi 

skirtingi ištekliai ir priemonės, jie gali būti panaudojami skirtingiems tikslams.     

Tyrimo tikslas ir uždaviniai įgyvendinami trimis etapais: 

I-asis tyrimo etapas. I-ajame tyrimo etape yra apžvelgiamos įvairių ES šalių narių diasporų 

įtraukimo į valstybės gyvenimą patirtys ir yra atliekamas diasporų potencialo tyrimas, kuriuo 

remiantis teikiamos ES šalių narių gerosios praktikos Lietuvai aktualios rekomendacijos. 

Analizuojant duomenis apie pasirinktų septynių Europos Sąjungos šalių narių – Airijos, Škotijos, 

Graikijos, Portugalijos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos – patirtį, remiamasi Gamleno diasporų 

įtraukimo politikų tipologija (Gamlen 2006). Tačiau ši tipologija yra modifikuojama siekiant 

įvertinti kai kurias Gamleno tipologijoje nenumatytas diasporų įtraukimo politikos priemones. 

Kiekvienos šalies diasporų įtraukimo politikos atvejai aprašomi ir nagrinėjami atskirai, o 

palyginamieji duomenys pateikiami lentelėse. 

II-asis tyrimo etapas. II-ajame tyrimo etape, remiantis diasporos atstovų interviu 

duomenimis, yra atliekamas kokybinis tyrimas, kurio tikslas yra nustatyti veiksnius, trukdančius 

Lietuvos diasporai įsitraukti į Lietuvos gyvenimą, ir įvertinti skirtingų Lietuvos diasporos grupių 

galimybes dalyvauti Lietuvos gyvenime bei  jos gerovės kūrime. Taip pat yra pateikiamos 

rekomendacijos dėl diasporos potencialo panaudojimo prioritetinių krypčių šalies gerovei kurti.  

III-asis tyrimo etapas. III-ajame tyrimo etape yra siūlomi metodai, kurie galėtų būti 

panaudoti vertinant diasporos įsitraukimo dinamiką į valstybės gyvenimą. Šiame etape kuriamas 

normatyvinis diasporos įsitraukimo į valstybės gyvenimą vertinimo ir valdymo modelis. 
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Tyrimo metodika 

 

I-asis tyrimo etapas. I-jame tyrimo etape panaudojami šie duomenų šaltiniai:  

1) interneto šaltiniai: peržvelgiamos pasirinktų septynių ES šalių narių (Airijos, Škotijos, 

Graikijos, Portugalijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos) užsienio reikalų ministerijų, 

valstybinių institucijų, atsakingų už ryšius su diasporomis, nevyriausybinių 

organizacijų, kurių paskirtis ryšių su diasporomis plėtojimas, diasporas atstovaujančių 

organizacijų, kitos informacinės svetainės; 

2) pasirinktų septynių ES šalių teisės aktai: analizuojami minėtų ES šalių narių teisės 

aktai (diasporos įtraukimo politiką reglamentuojančių įstatymų nuostatos, strateginiai 

dokumentai), pasitelkta šių šalių ekspertų nuomonė;  

3) Lietuvos teisės aktai: analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys diasporos 

dalyvavimo Lietuvos valstybės gyvenime sąlygas, viešųjų paslaugų teikimo sąlygas; 

4) mokslinės ir žiniasklaidos publikacijos: elektroninėse duomenų bazėse ieškoma 

mokslinių straipsnių, kuriuose analizuojama ir vertinama įvairiose valstybėse taikoma 

diasporų įtraukimo politika, su interneto paieškos sistemų pagalba kaupiamos 

žiniasklaidos publikacijos, kuriose pristatomos diasporų potencialo panaudojimo 

gerosios patirtys įvairiose ES šalyse narėse; 

5) duomenys, gauti apklausos elektroniniu paštu metu: elektroniniu paštu siunčiami 

užklausimai pasirinktų septynių ES šalių narių valstybinių institucijų, nepriklausomų 

ekspertų ir akademikų, diasporų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams su 

tikslu gauti informaciją apie tų šalių diasporų įtraukimo gerąją patirtį, nes dažnai 

sunkiai prieinama informacija patalpinta internete nacionaline kalba; 

6) ES šalių narių gerosios patirties pavyzdžiai: duomenys apie ES šalių narių gerosios 

patirties atvejus gaunami iš mokslinių ir žiniasklaidos publikacijų, informacijos 

interneto svetainėse, užklausimų elektroniniu paštu ES šalių narių valstybinių 

institucijų, atsakingų už ryšių su diasporomis plėtojimą, atstovams. 
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Visi šie duomenys yra analizuojami kokybiniu būdu. Rekomendacijos formuluojamos ir 

grindžiamos, įvertinant tiek ES šalių narių gerosios patirties atvejų novatoriškumą, tiek atvejų 

sėkmės kontekstą: demografines, kultūrines, geografines, politines ir kitokias sąlygas.   

II-asis tyrimo etapas. II-ajame tyrimo etape naudojami tik pirminiai, kokybiniai 

duomenys. Šie duomenys yra gauti atlikus interviu su skirtingų diasporos grupių (verslo, mokslo 

ir kultūros sričių) atstovais.  Šis tyrimo etapas susideda iš:  

1) Ekspertų interviu klausimyno parengimo, kuris remiasi užsienio gerosios praktikos 

tyrimo rezultatais bei tinklų valdymo požiūrio prielaidomis; 

2) Ekspertų atrankos: atrenkami 12 skirtingų užsienio lietuvių bendruomenių bei kitų 

organizacijų aktyvūs nariai, atstovaujantys skirtingoms Lietuvos diasporos grupėms; 

3) Ekspertų interviu  atlikimo: atrinkti 12 ekspertų yra apklausiami; 

4) Ekspertų interviu duomenų analizės; 

5) Rekomendacijų dėl diasporos potencialo panaudojimo prioritetinių krypčių šalies 

gerovei kurti parengimo. 

III-asis tyrimo etapas. Modelio kriterijai sudaromi pagal Gamleno pasiūlytą ir, atsižvelgus 

į tyrimo duomenis, patikslintą diasporų įtraukimo politikų tipologiją. Kiekvieno kriterijaus 

įvertinimui bus nustatyti kiekybiniai arba kokybiniai rodikliai, aprašytos rodiklių reikšmių 

nustatymo procedūros (apklausos, statistiniai duomenys ar pan.).  
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2. ES ŠALIŲ NARIŲ DIASPORŲ ĮTRAUKIMO Į VALSTYBĖS 

GYVENIMĄ POLITIKOS TYRIMAS 
 

2.1. DIASPORŲ ĮTRAUKIMO POLITIKŲ TYRIMO TEORINĖS 

PRIELAIDOS 

 

Įvairių ES šalių narių diasporų įtraukimo politikos bus analizuojamos, remiantis Alano 

Gamleno (2006) pateikta diasporų įtraukimo politikų tipologija (žr. Lentelę Nr.1).  Gamlenas 

šios tipologijos pagrindu atliko 70 pasaulio valstybių diasporų įtraukimo politikų lyginamąjį 

tyrimą. Remiantis Gamleno tipologija, galima būtų palyginti diasporos potencialo panaudojimo 

patirtį Lietuvoje su kitų šalių praktika. Šioje tipologijoje diasporų įtraukimo politiką sudaro 

gebėjimų stiprinimo, teisių išplėtimo ir įsipareigojimų įtvirtinimo politikos priemonės.  

 

Lentelė Nr. 1. Diasporų įtraukimo politikų tipologija 

D 

I 

A 

S 

P 

O 

R 

Ų 

 

Į 

T 

R 

A 

U 

K 

I 

M 

O 

Gebėjimų 

stiprinimo 

politika 

Simbolinis tautos  

tapatumo 

stiprinimas             

Konferencijos ir renginiai 

Žiniasklaida ir viešieji ryšiai 

Kultūrinis įtraukimas 

Telkianti retorika ir simboliai 

 Institucijų kūrimas Veikla konsulatuose 

Transnacionalinių tinklų kūrimas 

Stebėsena  

Motyvuoti valstybės tarnautojai 

Ministerijai pavaldi įstaiga 

Teisių išplėtimo 

politika 

Politinio 

dalyvavimo teisių 

suteikimas 

Teisė pretenduoti į oficialias pareigas 

Teisė turėti savo atstovus parlamente 

Balsavimo teisė be apibrėžtų sąlygų 

Balsavimas paštu 

Balsavimas ambasadoje 

Teisė balsuoti tik savo tėvynėje 

Dviguba pilietybė (be balsavimo teisių) 

Specialios narystės privilegijos (pvz., ilgalaikės vizos) 
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P 

A 

I 

 Pilietinių ir 

socialinių teisių 

suteikimas 

Socialinė apsauga 

Turizmo paslaugos 

Įsipareigojimų 

įtvirtinimo 

politika 

 

Investicijų 

pritraukimas 

Žinių perdavimo programos 

Finansinės perlaidos ir užsienio investicijų pritraukimas 

Specialios ekonominės zonos 

Privalomi mokėjimai 

 Parama lobistams Parama diasporos lobistinei veiklai 

Sudaryta pagal Gamleną (2006) 

 

Gebėjimų stiprinimo politika apima simbolinę tautos tapatumo stiprinimo politiką, t.y. 

priemones, kuriomis ugdomas tautos tapatumo jausmas (pvz., mokymo kursų emigrantams 

organizavimą, mokytojų rengimą, įvairius kultūrinius renginius ir kt.), ir institucijų kūrimo 

politiką.  

Institucijų kūrimo politika aprūpina valstybę technologijomis – sistemomis ir 

institucijomis, kuriomis gali būti valdomos diasporų visuomenės (Gamlen 2006, p.8). 

Pavyzdžiui, gali būti kuriamos diasporų stebėsenos sistemos, renkama statistika, vykdomi 

moksliniai tyrimai, plėtojami ryšiai su išeivių organizacijomis, steigiamos bei remiamos 

organizacijos, kurių paskirtis yra ryšių su diasporomis plėtojimas. 

Teisių išplėtimo politika siekiama diasporai priklausantiems asmenims suteikti politinio 

dalyvavimo teises, taip pat pilietines ir socialines teises tokias kaip teisės balsuoti rinkimuose, 

būti renkamiems į įstatymų leidybos institucijas, darbo saugos garantijos, įvairios socialinės 

paslaugos emigrantams (pvz., atostogų tėvynėje paslaugos senyvo amžiaus žmonėms) (Gamlen 

2006, p.12).  

Kaip pažymi Gamlenas, įsipareigojimų įtvirtinimas yra glaudžiai susijęs su teisių 

suteikimu. Paprastai tikimasi, jog emigrantai suvoks pareigą prisidėti prie savo tėvynės gerovės 

kūrimo, tačiau tokie lūkesčiai nepasiteisina, jeigu toji tėvynė savo emigrantams nieko duoti 

nenori arba negali (Gamlen 2006, p.13). 

Įsipareigojimų įtvirtinimo politika apima investicijų pritraukimo priemones (mokesčių 

emigrantams nustatymą, emigrantų finansinių perlaidų tėvynėje gyvenantiems artimiesiems 

skatinimą ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į šalies verslo plėtrą, žinių perdavimo 
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programas tokias kaip tyrėjų mainai arba virtualūs klasteriai) ir paramą lobistams (Gamlen 2006, 

p.13 - 17). 

Gamlenas išplėtojo diasporos įtraukimo politikų tipologiją remdamasis prancūzų filosofo 

Michelio Foucault įžvalgomis apie gebėjimus realizuoti valdžią. Anot Gamleno, diasporos 

įtraukimo politikos atitinka tris gebėjimų realizuoti valdžią tipus – galios santykius, 

komunikacijos ryšius ir galios įgyvendinimo veiklas (tautos tapatumo stiprinimo politika 

reiškiasi per komunikacijos ryšius, institucijų kūrimo politika realizuoja galios santykius, o teisių 

išplėtimo ir įsipareigojimų įtvirtinimo politikos yra galios įgyvendinimo veiklos). (Gamlen 2006, 

p.5; Foucault 1982). Vis dėlto, mūsų požiūriu, Foucault išplėtota valdymo mentaliteto (angl. 

governmentality) perspektyva (Gamlen 1006, p.5; Foucault 1978, p.102 - 103) nėra pakankama, 

aiškinant diasporų įtraukimo politikų įvairovę. Vienas pagrindinių šio teorinio požiūrio ribotumų 

yra tas, kad iš jo negalima išvesti normatyvinių implikacijų diasporų įtraukimo politikai (t.y. 

valdymo mentaliteto teorija nėra geras konceptualinis įrankis siekiant nustatyti, kurios diasporų 

įtraukimo politikų priemonės tam tikromis sąlygomis gali būti sėkmingos arba nesėkmingos).  

Šiame tyrime diasporų įtraukimo politikos bus analizuojamos tinklų valdymo (angl. 

network governance) teorinėje perspektyvoje. Tinklų valdymo perspektyva remiasi keliomis 

prielaidomis: 1) riboto racionalumo (Simon 1997; Kahneman and Tversky 1979); 2) riboto 

moralumo: žmonėms būdingas moralinis jausmas ir sugebėjimas veikti pagal moralinius 

įsipareigojimus, tačiau tokius motyvus riboja prigimtinis savanaudiškumas, blogi įpročiai, valios 

silpnumas ar nežinojimas; 3) įtinklinimo: žmonės ir organizacijos yra susisaisčiusios įvairiais 

socialinių tinklų ryšiais; 4) visuomenės ir verslo dalyvavimo viešosios politikos formavimo 

procesuose. 

Tinklų valdymą (angl. network governance) galima apibūdinti kaip teorinį požiūrį, pagal 

kurį viešasis interesas gali būti realizuojamas ne tik valdžios institucijų sprendimais, bet 

bendromis valdžios, privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus ir aktyvių 

piliečių pastangomis. Tinklų valdymo perspektyva centrinei Vyriausybei bei savivaldybėms, 

kurių galias spręsti visuomenei aktualias problemas riboja fiskalinės drausmės reikalavimai, 

atveria platesnes galimybes formuoti visuomenės interesus atitinkančią politiką.  

Tinklų valdymo perspektyvoje tinklų vadyba (angl. network management) suprantama kaip 

visuma strategijų ir priemonių, kurių dėka galima kurti, mobilizuoti, transformuoti įvairius 

socialinius (tarporganizacinius, politikos) tinklus, siekiant, kad tinklai būtų tikslingesni, 
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efektyvesni, demokratiškesni. Tinklų vadybą gali pasitelkti ne tik valdžios institucijos, bet ir kiti 

tinklų veikėjai, siekdami teigiamo poveikio tinklams, kuriuose jie dalyvauja. Tarp daugelio 

tinklų vadybos strategijų ir priemonių galima paminėti tinklo veiklos planavimą, susitarimo dėl 

veiklos tikslų įtvirtinimą, užduočių tarp tinklo veikėjų paskirstymą, sprendimų priėmimo 

organizavimą, informacijos sklaidą ir komunikavimą, naujų tinklo veikėjų pritraukimą, 

konfliktiškų veikėjų pašalinimą, tinklo atskaitomybės užtikrinimą, išteklių, reikalingų tinklo 

veiklai, pritraukimą, tinklo veikėjų motyvavimą ir kompetencijų ugdymą. Kadangi socialiniai 

tinklai turi daug bendrų bruožų su organizacijomis, galima sakyti, kad tinklo vadybos priemonės 

iš dalies yra analogiškos vadybos priemonėms organizacijose.  

Tinklų valdymo teorinėje perspektyvoje ryšiai tarp kilmės šalies ir jos diasporos, ryšiai tarp 

diasporos bendruomenių narių suvokiami kaip socialiniai tinklai, kurie gali būti daugiau ar 

mažiau veiksmingi, valdomi, savivaldūs arba nevaldomi. Valdomiems tinklams būdingas tinklo 

dalyvių susitarimas dėl bendrų tikslų ir priemonių jiems įgyvendinti, veiklos paskirstymas (darbo 

pasidalinimas) ir įsipareigojimai veikti pagal susitarimą. Valdomus tinklus reikia skirti nuo 

nevaldomų socialinių tinklų, kuriuos galima apibūdinti kaip asmenų ir organizacijų, kuriuos 

vienija bendri požymiai (tapatumas, vertybės, geografinis artumas ir kt.) bei tarpusavio 

pasitikėjimas, nusistovėjusių tarpusavio santykių sistemas. Valdomi tinklai būna veiksmingi 

tuomet, kai tinklo dalyviams pavyksta realizuoti tuos bendrus tikslus, dėl kurių jie tarpusavyje 

susitarė. Remiantis tokiu požiūriu, diasporos įtraukimo politiką galima suvokti kaip tinklų 

vadybą, kurios pagrindinis tikslas yra tinklų veiksmingumo užtikrinimas, mobilizuojant 

tinklus, t.y. nevaldomus tinklus transformuojant į valdomus tinklus. Būtent veiksmingi 

diasporos tinklai galėtų reikšmingai prisidėti prie šalies ekonominio, socialinio ir kultūrinio 

klestėjimo.  

Svarbi tinklo veiksmingumo sąlyga yra tinklo pusiausvyra. Kadangi veiksmingi tinklai 

pagal daugelį aukščiau išvardintų bruožų yra panašūs į organizacijas, tinklo pusiausvyros 

principas analogiškas organizacijų pusiausvyros principui, kurį XX-o a. viduryje suformulavo 

Chesteris Barnardas ir Herbertas Simonas. Šis principas numato, kad turi būti užtikrinta 

pusiausvyra tarp naudos, kurią tinklo dalyviai gauna iš savo dalyvavimo tinkle, ir naudos, kurią 

jie sukuria veikdami dėl bendrų tinklo tikslų. Jeigu ši pusiausvyra nėra išlaikoma, tinklas arba 

išyra (tinklo dalyviai praranda interesą priklausyti tinklui, kuris iš jų reikalauja daugiau nei gali 
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jiems suteikti), arba tampa neefektyvus ir neveiksmingas (toks tinklas praranda orientaciją į 

bendrus tikslus ir ima aptarnauti vien tik savo dalyvių interesus).  

Taigi šioje perspektyvoje diasporų įtraukimo politikos gali būti vertinamos pagal tai, kaip 

jos užtikrina diasporos tinklų veiksmingumą. Gamleno diasporų įtraukimo politikų tipai – 

gebėjimų stiprinimo politika, teisių išplėtimo politika, įsipareigojimų įtvirtinimo politika – 

išlieka tie patys, tačiau dabar galima formuluoti pagrindimą šioms politikoms, atsižvelgiant į jų 

paskirtį, užtikrinant diasporos tinklų veiksmingumą.  

Simbolinės tautos tapatumo stiprinimo politikos (vienos iš gebėjimų stiprinimo politikos 

formų) priemonės padeda užsienyje gyvenantiems diasporos atstovams suvokti tai, kas juos sieja 

tarpusavyje ir sieja su jų kilmės šalimi – ar tai būtų bendra kalba, ar istorija, kultūra, kilmė – ir 

plėtoti bei lavinti tuos bendrus požymius. Šiomis priemonėmis – švietimo, kalbos ir istorijos 

mokymo, kultūros tradicijų puoselėjimo ir kt. – stiprinami diasporos tinklai, kurie formuojasi 

pagal bendro tautos tapatumo požymį ir kurie nebūtinai turi būti valdomi. Institucijų kūrimo 

politikos priemonės sukuria mechanizmus tinklų valdymui arba mobilizavimui – tokius kaip 

koordinavimas, sprendimų priėmimo procesų organizavimas, atskaitomybės užtikrinimas, 

aprūpinimas ištekliais. 

Teisių išplėtimo politikos priemonės sukuria įvairias naudas diasporos tinklų dalyviams. 

Atsižvelgiant į žmonių moralumo ribotumus, galima prognozuoti, jog daugelis diasporos narių 

nebus linkę skirti savo laiko bendriems tikslams tokiems kaip jų kilmės šalies gerovės kūrimas. 

Suteikiant jiems įvairias socialines ar politines teises, kitas naudas ar privilegijas, galima juos 

paskatinti dalyvauti jų kilmės šalies gyvenime dėl asmeninių motyvų. Taigi šioje perspektyvoje 

teisių išplėtimo politika nėra savitikslė (skirtingai nuo Gamleno aprašyto šios politikos tipo), bet, 

remiantis tinklų pusiausvyros principu, ji siejama su įsipareigojimų užtikrinimu. Kita vertus, 

įsipareigojimų užtikrinimo politikos priemonės yra priemonės, kuriomis siekiama diasporos 

narių tiek asmeninius, tiek nesavanaudiškus motyvus nukreipti į tas veiklas, kurios yra svarbios 

bendrų tikslų (tikslų, kuriems pasiekti mobilizuojami diasporos tinklai) požiūriu – pavyzdžiui, 

tokios priemonės, kaip informavimas apie investavimo galimybes kilmės šalyje ir palankių 

sąlygų sudarymas investicijoms, procesų, kurių dėka kilmės šalyse galėtų būti tikslingai 

panaudojamos diasporos narių žinios ir patirtis, organizavimas.  
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2.2. DIASPORŲ ĮTRAUKIMO POLITIKŲ TENDENCIJOS ES ŠALYSE 

NARĖSE IR LIETUVOJE 

 

Pasaulio šalys, turinčios dideles diasporas, skiria užsienyje gyvenantiems tautiečiams 

įvairią kultūrinę ar socialinę paramą, rūpinasi jų teisėmis, ieško būdų kaip paskatinti jų sugrįžimą 

į tėvynę arba aktyvesnį dalyvavimą tėvynės gyvenime. Aktyvią politiką savo diasporų atžvilgiu 

vykdo Azijos šalys tokios kaip Kinija, Indija, Filipinai, Europos ir Azijos paribyje esanti 

Armėnija, Lotynų Amerikos šalys, ypatingai Čilė ir Meksika, taip pat Afrikos šalys, pavyzdžiui, 

Pietų Afrika. Izraelio patirtis, sutelkiant žydų diasporos žinias ir investicijas šalies ekonominei 

plėtrai XX-a. antroje pusėje, yra pavyzdys daugeliui diasporos įtraukimo strategijas kuriančių 

valstybių. Kinijoje, Indijoje ir Izraelyje diasporos vaidmuo pritraukiant užsienio tiesiogines 

investicijas buvo pagrindinis tuo metu, kai kapitalo rinkose investicijos į šias šalis buvo laikomos 

per daug rizikingomis (Kuznecov et al. 2003). 

Kaip minėta, vienas iš veiksnių, nuo kurių priklauso, jog šalys vykdo aktyvią paramos 

diasporoms ir diasporų įtraukimo politiką, yra diasporos dydis. Šalys su santykinai dideliu 

emigrantų skaičiumi (lyginant su bendru šalies gyventojų skaičiumi) turi daugiau motyvų 

diasporos klausimus įtraukti į politines darbotvarkes, nei šalys, kurių diasporos nėra skaitlingos. 

Taip pat galima pastebėti, kad kitas veiksnys, sąlygojantis diasporų įtraukimo politikos aktyvumą 

kurioje nors valstybėje, yra tos valstybės turtingumas – paprastai užsienyje, ypač turtingose, 

išsivysčiusiose šalyse, gyvenančius savo tautiečius įtraukti į šalies gyvenimą suinteresuotos 

besivystančios šalys, kurioms diasporų finansinės perlaidos, investicijos ar žinios yra 

reikšmingas ekonominės plėtros šaltinis. Taigi labiausiai diasporos įtraukimo politika 

suinteresuotos dideles diasporas turinčios besivystančios arba ekonominius sunkumus 

patiriančios šalys, o mažiausiai – turtingos šalys, kurių diasporos, lyginant su bendru šių šalių 

gyventojų skaičiumi, yra nedidelės. Šiomis įžvalgomis apie šių veiksnių įtaką diasporų įtraukimo 

politikų aktyvumui, nors jos ir nėra empiriškai patikrintos, remsimės atrinkdami septynias ES 

šalis nares, kurių diasporų įtraukimo politikos patirtys bus nagrinėjamos išsamiau kitame 

skyriuje. 

Dauguma tyrimų apie tai, kokią politiką vykdo pasaulio šalys siekdamos pasinaudoti savo 

diasporų potencialu, yra skirti Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalims, taip pat kitoms 
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besivystančioms šalims, kurios yra ypač aktyvios vykdydamos diasporų įtraukimo politikas 

(Kuznetsov 2006; Brinkerhoff 2006, 2006; Johnson & Sedaca 2004; GTZ GmbH 2008). Tarp 

Europos Sąjungos šalių daugiausia tyrinėtojų dėmesio sulaukia Airija (Boyle & Kitchin 2008) ir 

Škotija (MacRae & Wight 2008). Viena išimtis būtų jau minėtas Gamleno tyrimas, kuriame buvo 

pabandyta palyginti įvairių šalių, tarp jų ir ES šalių narių, diasporų įtraukimo politikas (Gamlen 

2006, p.19). Gamleno tyrimas atskleidė, jog tarp šešiolikos Europos šalių telkiančią retoriką ir 

simbolius panaudoja Airija ir Vengrija, motyvuotais valstybės tarnautojais pasižymi Airija, 

Portugalija ir Italija, transnacionalinius tinklus plėtoja bei konsulatus panaudoja ryšių su diaspora 

palaikymui Portugalija. Graikija, Rumunija ir Airija savo diasporos nariams nesuteikia 

balsavimo teisių, tačiau užtikrina tam tikrą dvigubos pilietybės statusą
14

. Austrai, italai, vengrai 

ir kroatai gali dalyvauti jų kilmės šalyse vykstančiuose rinkimuose balsuodami ambasadose arba 

paštu. Prancūzija, Portugalija, Ispanija ir Italija savo diasporoms užtikrina atstovavimą šių šalių 

parlamentuose. Tuo tarpu įsipareigojimų užtikrinimo politikas Europoje vykdo tik Šveicarija, 

kuri savo diasporos atstovams nustato privalomus mokėjimus, ir Kroatija, teikianti paramą 

diasporos lobistams kitose šalyse. Į Gamleno tirtų šalių grupę nepateko nei Baltijos šalyse, nei 

Lenkija. Taip pat pažymėtina, jog tyrimas atliktas 2006 metais – tikėtina, jog per penketą metų 

daugelyje šalių situacija pasikeitė. 

Vertinant diasporos įtraukimo politikos priemones ir jų įgyvendinimą Europos Sąjungos 

šalyse, formuluojant rekomendacijas Lietuvos diasporos įtraukimo politikai, galima remtis ir kitų 

lyginamųjų tyrimų medžiaga. Pavyzdžiui, Tarptautinės migracijos organizacijos atliktas tyrimas 

(IOM 2006) analizavo įvairių šalių diasporų įtraukimo strategijas ir programas, diasporų 

dalyvavimo kilmės šalių ekonominiame gyvenime iniciatyvas, institucines sąlygas ir paskatas 

diasporų dalyvavimui, pateikė pavyzdžius politikos priemonių, kurias per pastarąjį dešimtmetį 

taikė įvairių šalių vyriausybės.  

Kitas reikšmingas diasporos įtraukimo politikos tyrimas buvo atliktas USAID užsakymu 

(Johnson, Sedaca 2004). Šiame tyrime buvo analizuojami būdai, kaip valstybės gali paskatinti 

savo diasporų investicijas, apžvelgiamos penkios diasporų dalyvavimo kilmės šalių ekonomikoje 

formos: individualios finansinės perlaidos, kolektyvinės finansinės perlaidos (socialiniams, 

                                                 
14Gamlenas (2006, p.19) turbūt turi mintyje tautybės korteles ar pažymėjimus, suteikiančius tam tikras teises diasporos nariams, 

tačiau ne balsavimo teises ar kitas teises, kurias turi tų šalių piliečiai. 
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infrastruktūros ir verslo projektams), diasporų verslo tinklai, diasporų investavimo instrumentai 

(diasporų investiciniai fondai, plėtros bankai, diasporų obligacijos) ir žinių perdavimo 

mechanizmai (profesiniai žinių tinklai, virtualus žinių ir technologijų perdavimas, trumpalaikis 

savanoriškas konsultavimas).   

Toliau bus nagrinėjamos septynių ES šalių narių – Airijos, Škotijos, Graikijos, 

Portugalijos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos – taip pat ir Lietuvos diasporų įtraukimo politikos 

priemonės, teisinis santykių su diaspora reglamentavimas. Šių šalių diasporų įtraukimo politikų 

apžvalga buvo atlikta išanalizavus teisės aktų nuostatas, surinkus medžiagą iš internete 

prieinamų informacijos šaltinių (žiniasklaidos publikacijų, užsienio reikalų ministerijų ar kitų 

diasporų įtraukimo politiką įgyvendinančių institucijų interneto svetainių, politikos analizės 

dokumentų ir kt.) bei atlikus atitinkamų šalių diasporų įtraukimo politikos ekspertų apklausą 

elektroniniu paštu. 
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2.2.1. AIRIJA
15

 

 

Airijos diaspora. Airijos diaspora yra plačiai pasklidusi pasaulyje, daug airių gyvena 

Jungtinėje Karalystėje, JAV, Australijoje, Argentinoje, Naujojoje Zelandijoje, Meksikoje, Pietų 

Afrikoje, Brazilijoje. Airių diasporai priklauso apie 80 mln. žmonių ir tai net 13 kartų viršija 

Airijos gyventojų skaičių (2009 m. užregistruota 6,2 mln. gyventojų). Airijoje emigracija tapo 

masiniu reiškiniu nuo 1840 m. Iki I pasaulinio karo vien į JAV emigravo 5 mln. žmonių. 

Šiandien JAV gyvena 41 mln. žmonių, kurie save laiko airiais. Nemažesni airių srautai plūdo į 

Jungtinę Karalystę. 10% britų turi airių kraujo ir 6 mln. JK gyventojų galėtų pretenduoti į airių 

pilietybę. Argentinoje airių diasporą sudaro 700000 žmonių. 

Nuostatos Konstitucijoje. Airijos Konstitucijos 2 straipsnis numato, kad  kiekvienas 

Airijoje gimęs asmuo gimimo pagrindu, taip pat ir tie, kurie gimė Airijos salose arba kitose jai 

priklausančiose teritorijose, yra airių tautos dalis. Tai yra ir tų asmenų, kurie turi teisę būti 

Airijos piliečiais pagal įstatymą, teisė. Tai taip pat tų asmenų, kurie turi teisę būti Airijos 

piliečiais pagal įstatymą, teisė. Taip pat nurodoma, kad airių tautą su airių kilmės asmenimis, 

gyvenančiais užsienyje, vienija kultūrinis palikimas ir tapatybė. 9 straipsnis reglamentuoja 

pilietybės įgijimo atvejus ir  2 dalyje numato bendrą taisyklę, kad asmuo, kuris gimė Airijoje, ir 

kurio nei vienas iš tėvų nėra Airijos pilietis arba turintis teisę į Airijos pilietybę, neturi teisės į 

Airijos pilietybę, išskyrus įstatymo numatytais atvejais. Taigi, pilietybė siejama išimtinai su airių 

giminystės ryšiais, bet ne gimimo teritorija. Taip pat pripažįstama, kad kiekvieno piliečio 

politinė pareiga yra ištikimybė savo tautai ir valstybei.  

Nacionalinė ryšių su diaspora plėtojimo strategija/programa. Valstybė diasporos 

atžvilgiu save suvokia kaip maitintoją ir globėją, o ne kaip prižiūrėtoją. Airija remia jau 

veikiančias organizacijas nesistengdama jų kontroliuoti, taip pat skatina naujų socialinių tinklų 

formavimąsi diasporoje, išnaudojant pačios diasporos išteklius. Airijos strategija – tai „leisti 

sužydėti tūkstančiui gėlių“. Toks požiūris remiasi švelnios globos ir „įtinklintos autonomijos“ 

idėjomis. Airijos valstybė palieka organizacijas ir tinklus veikti savo nuožiūra suteikdama 

minimalius išteklius, kai jie yra reikalingi (finansavimą, konsultacinę paramą ir kt.) ir įsikiša tik 

                                                 
15Atvejo analizėje panaudojami duomenys, gauti atlikus interviu su ekspertu iš Airijos John Handoll, William Fry teisinės 

kontoros partneris, Dublinas (2011-11-18). 
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tuomet, kai organizacijoms ir tinklams būtina suteikti naujos energijos. Nors Airijos 

strateginiame požiūryje pamažu atsiranda menedžerizmo elementų tokių kaip atskaitomybės ir 

skaidrumo užtikrinimas, vis dėlto vyrauja supratimas, kad santykių su diaspora plėtojimo naudą 

yra sunku apskaičiuoti ir apčiuopiamo poveikio galima tikėtis tik ilgalaikiu laikotarpiu. Vertinant 

ryšių su diaspora plėtojimo strategijų rezultatus, remiamasi kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais 

tokiais kaip tinklo kokybė ir intensyvumas, klientų pasitenkinimas.
16

 

Institucijos, formuojančios ir/ar įgyvendinančios diasporos įtraukimo politiką. Už 

Airijos diasporos įtraukimo politikos formavimą, paslaugų užsienyje gyvenantiems airiams 

teikimo koordinavimą atsakingas Užsienio reikalų ir prekybos departamento Airių užsienyje 

padalinys.
17

 Šią politiką įgyvendina Airijos ambasados ir konsulatai. 

Tapatybės stiprinimas. Didžiojoje Britanijoje organizacija „Airijos turizmas“ (angl. 

Tourism Ireland) kartu su Airių bendruomenių asociacija vykdė kampaniją „Kiek tu esi airis“ 

(angl. How Irish are You), kurios tikslas buvo paskatinti airių kilmės asmenis užregistruoti savo 

tautybę britų gyventojų surašymo metu.
18

 

Informacinės svetainės. Naujienas iš airių diasporos gyvenimo skelbia „Emigrantų 

naujienos“ (www.emigrant.ie). Taip pat veikia Emigrantų paramos tinklas (www.ean.ie). Airijos 

ir jos diasporos ryšiams palaikyti įsteigtos interneto svetainės Irishabroad.com, 

EuropeanIrish.com, globalirish.ie. Šias svetaines, kaip ir daugelį kitų organizacijų, įsteigė 

diaspora ir jos pirmiausiai skirtos užsienyje gyvenančių airių poreikiams. Tokios organizacijos 

beveik negauna paramos iš savo tėvynės, nors kai kuriems projektams finansinė ir kitokia 

parama skiriama. Pavyzdžiui, Airijos vyriausybė prisidėjo organizuodama Airių sporto 

asociacijos (GAA) renginius, vykusius už Airijos ribų. 

Kalbos ir kultūros mokymas. Airijos menų, palikimo ir airiškai kalbančių regionų 

departamentas, įgyvendindamas Airių kalbos 20 metų strategiją 2010-2030 metams, remia airių 

kalbos mokymą trečiojo lygmens institucijose už Airijos ribų.
19

 

                                                 
16Ancien D., Boyle M., Kitchin R. Exploring Diaspora Strategies: An International Comparison, Workshop report, June 2009, 

p.12; prieiga per internetą: 

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf [Žiūrėta 

20012 02 23]. 
17The Department of Foreign Affairs; prieiga per internetą: http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=291 [Žiūrėta 20012 02 23] 
18Progress on Specific Initiatives and Medium Term Objectives, The Global Irish Economic Forum, April 2011, para. 23, p. 6; 

prieiga per internetą: http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-

%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf [Žiūrėta 20012 02 23]. 
19‘20 Year Strategy for the Irish Language 2010-2030’,  The Department of Arts, Heritage and the Gaeltach; prieiga per internetą: 

http://www.ahg.gov.ie/en/20YearStrategyfortheIrishLanguage/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.emigrant.ie/
http://www.ean.ie/
http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=291
http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf
http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf
http://www.ahg.gov.ie/en/20YearStrategyfortheIrishLanguage/
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Diasporos socialiniai tinklai. Globalus airių forumas (www.globalirishforum.ie) – tai 

socialiniais ryšiais pagrįsta susitikimų vieta, kuri vertinama kaip pagrindinė priemonė įtraukti 

įtakingus airius į Airijos ekonomikos atgaivinimą. 2010 m. pradžioje buvo pristatytas Globalus 

airių tinklas, kuris šiuo metu jungia daugiau kaip 300 įtakingiausių airių ir su airiais susijusių 

asmenų užsienyje. Tinklo nariai atstovauja įvairias verslo ir profesines sritis ir 40 šalių jie yra 

Airijos tarptautinės patirties šaltinis siekiant atgaivinti ekonomiką. Tinklo nariai demonstruoja 

stiprius ryšius su Airija ir pasižymi aukštais pasiekimais tarptautiniame versle arba skatinant 

Airijos ryšius. Nuo pat įkūrimo, tinklas glaudžiai dirba su Vyriausybe ir valstybės institucijomis 

skleidžiant Airijos ekonomines, kultūrines ir turizmo žinias/informaciją pagrindinėse rinkose. 

Tinklas taip pat yra šalies tarptautinės reputacijos stiprinimo partneris. Šis tinklas turėjo susitikti 

2011 m. spalio viduryje ir spręsti klausimus, tarp kurių buvo klausimas, kaip įtraukiant diasporą 

galima būtų skatinti Airijos ekonominę pažangą. Tinklą koordinuoja sekretoriatas, kuris yra 

Užsienio reikalų departamento airių užsienyje skyriaus dalis (šis skyrius buvo sukurtas 2004 m. 

tikslu koordinuoti paslaugų airių emigrantams užsienyje teikimą; administruoja Emigrantų 

paramos programą, kuri numato finansinę paramą savanoriškoms ir airių bendruomenės 

organizacijoms, teikiančioms paslaugas airių bendruomenėms, ypač labiausiai pažeidžiamiems 

bendruomenių nariams (daugiau informacijos: www.dfa.ie, www.worldirish.com)). „Globalus 

airių forumas“ pristatė virtualų airius vienijantį socialinį tinklą. Manoma, kad tai bus viena 

pirmųjų pastangų sukurti platformą, „kuri sujungtų šalį su savo diaspora”.
20

   

Verslo ir profesionalų tinklai. Airija siekia užtikrinti platų verslininkų dalyvavimą 

įvairiuose tinkluose. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono verslo 

forumas, kuris jungia 11 airių verslo grupių. Forumas suteikia galimybes dalintis idėjomis, 

ištekliais ir reputacija. Kita organizacija, Airijos prekybos rūmai yra transnacionalinis 

ekonominis tinklas, turintis 13 skyrių Jungtinėse Valstijose. Taip pat galima paminėti Airijos 

technologinės lyderystės grupę Silicio slėnyje (elitinį airių korporacijų vadovų tinklą, kurie remia 

airių IKT sektorių skleisdami airių verslo idėjas), Biolink (biotechnologijų profesionalų 

Jungtinėse Valstijose tinklą), Techlink JK (airių mokslininkų, dirbančių Londone ir siekiančių 

komercializuoti savo laboratorinius išradimus, tinklą). Dar kiti pavyzdžiai – Airių Niujorke 

                                                 
20Interviu su ekspertu iš Airijos John Handoll, William Fry teisinės kontoros partneris, Dublinas (2011-11-18). 

http://www.globalirishforum.ie/
http://www.dfa.ie/
http://www.worldirish.com/
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tinklas, Airių San Franciske tinklas, Airių profesionalų Londone tinklas.
21

 Tinklai 

bendradarbiauja su Airijos viešojo sektoriaus organizacijomis. Pavyzdžiui, Enterprise Ireland 

vykdo Tarptautinę mentorystės programą, pagal kurią sudaromos galimybės Airijos diasporos 

verslo lyderiams tapti Airijos įmonių, orientuotų į prioritetines eksporto rinkas, valdybų nariais ir 

patarėjais.
22

 Tokiu būdu Airijos diasporos žinios ir ryšiai panaudojami Airijos ekonomikos 

plėtrai. 

Balsavimo teisės. Balsavimo teisės yra susijusios su gyvenimu Airijoje, todėl jos 

nesuteikiamos diasporai. Per paskutinę prezidento rinkimų kampaniją (taip pat ir rinkimus 

laimėjusio kandidato rinkimų kampaniją) buvo kalbama apie balsavimo teisės tokiuose 

rinkimuose suteikimą ir užsienyje gyvenantiems Airijos piliečiams.
23

 Taigi, Airija neleidžia 

balsuoti savo piliečiams, gyvenantiems užsienyje, nepaisant kampanijų, kuriomis buvo siekiama 

suteikti šias teises Airijoje negyvenantiems jos piliečiams. Pagrindiniai argumentai, kodėl 

nesuteikiamos šios teisės yra įtaka rinkimams, taip pat manoma, kad negali būti atstovavimo be 

apmokestinimo.  

Pilietybė ir tautinė kortelė. Airijos pilietybė airių šeimose gali būti perduodama iš kartos 

į kartą. Tam reikia gimimo registracijos, todėl būtina įdėti pastangų, kad pilietybė būtų išlaikyta 

per daugelį kartų. Airių kilmės asmenims arba asmenims, kurie turi ryšių su Airija (t.y. jei yra 

susijęs kraujo ryšiu, įvaikinimu ar giminyste su asmeniu, turinčiu teisę būti Airijos piliečiu), 

taikomas lengvesnis natūralizacijos procesas. Pareiškėjams gali būti netaikomas reikalavimas 

gyventi Airijoje prieš natūralizaciją arba natūralizacijos metu (2004 m. šiuo klausimu buvo 

pakeistas 1956 m. pilietybės ir tautybės įstatymas).
24

 Airijos vyriausybė sukūrė „Airių palikimo 

pažymėjimą“ (www.heritage.certificate.ie), kuriuo pažymimi daugelio airių kilmės asmenų gilūs 

ryšiai su Airija. Reikia pastebėti, kad ši kortelė nesuteikia teisės į pilietybę, ji yra daugiau 

simbolinis ryšių su Airija patvirtinimas (kortelę pasirašo vienas iš ministrų Vyriausybės vardu). 

                                                 
21Ancien D., Boyle M., Kitchin R. Exploring Diaspora Strategies: An International Comparison, Workshop report, June 2009, 

p.25; prieiga per internetą: 

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf [Žiūrėta 

20012 02 23]. 
22Progress on Specific Initiatives and Medium Term Objectives, The Global Irish Economic Forum, April 2011, para.31, p. 7.; 

prieiga per internetą: http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-

%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf [Žiūrėta 2012 02 23]. 
23Interviu su ekspertu iš Airijos John Handoll, William Fry teisinės kontoros partneris, Dublinas (2011-11-18). 
24Ten pat. 

http://www.heritage.certificate.ie/
http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf
http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf
http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf
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Dvigubos pilietybės teisė Airijoje neužtikrinama – įgiję kitos valstybės pilietybę airiai praranda 

Airijos pilietybę.
25

 

Teisė studijuoti Airijos universitetuose. Turima informacija patvirtina, kad specialios 

sąlygos diasporai nėra taikomos. Tyrėjams veikia daugybė akademinių programų, skirtų tyrėjų 

bendradarbiavimo skatinimui, kuriose gali dalyvauti ir Airijos diasporos nariai  (pvz. UCD John 

Hume Globalių airių studijų institutas, organizuojantis Globalius airių forumus, taip pat priima ir 

tyrėjus). 
26

 

Socialinė apsauga ir valstybės parama grįžtantiems į tėvynę. Airija yra išvysčiusi platų 

socialinių paslaugų tinklą užsienyje gyvenantiems airiams. 2002 metais Airijos darbo grupė dėl 

emigracijos politikos, remdamasi plačiu airių diasporos žemėlapiu, rekomendavo išplėsti tam 

tikras socialinio aprūpinimo teises užsienyje gyvenantiems socialiai pažeidžiamiems asmenims 

(senjorams, sergantiems, vargingai gyvenantiems, kaliniams), kurie 1950-1980 m. laikotarpiu 

išvyko nuolatiniam gyvenimui į Didžiąją Britaniją. Tai vertinama kaip kompensacija už tuo 

laikotarpiu įvykusius Airijos ekonomikos politikos nepasisekimus ir kaip atlygis  už finansinių 

perlaidų srautus, kurie buvo reikšmingi Airijos ekonomikai. Šiai politikai įgyvendinti Užsienio 

reikalų ministerijoje buvo įsteigtas Airių užsienyje padalinys. Šis padalinys per metus išleidžia 

apie 17 mln. eurų, turi daugiau kaip 200 socialinių darbuotojų Jungtinėje Karalystėje ir JAV,  

kurie Airijos piliečiams teikia konsultacijas migracijos klausimais, teikia pagalbą socialiai 

pažeidžiamiems asmenims arba tiesiogiai, arba per toje šalyje veikiančią airių bendruomenę, 

savanoriškas organizacijas.
27

 

Anksčiau į tėvynę grįžtantys airiai susidurdavo su sunkumais, nes negalėdavo pasinaudoti 

socialine apsauga, kuri buvo teikiama tik nuolatiniams Airijos gyventojams.
28

 Buvo pasiektas 

susitarimas su labdaros organizacija Safe-Home Ltd dėl pagalbos į Airiją grįžtantiems 

emigrantams, kurie susiduria su sunkumais įrodinėdami savo ketinimus nuolat apsigyventi 

Airijoje, teikimo.
29

 Ši organizacija sudarė dokumentų, kuriais grįžtantys emigrantai galėtų 

įrodyti, jog sugrįžo į Airiją nuolatinio apsigyvenimo tikslu, sąrašą. Vienas iš tokių dokumentų 

yra deklaracija, patvirtinanti, kad asmuo naudojasi šios organizacijos paslaugomis, kurios 

                                                 
25Ten pat. 
26Interviu su ekspertu iš Airijos John Handoll, William Fry teisinės kontoros partneris, Dublinas (2011-11-18). 
27Ancien D., Boyle M., Kitchin R. Exploring Diaspora Strategies: An International Comparison, Workshop report, June 2009, p. 

16. 
28Šiuo metu ši problema kiek sumažėjo, nes pripažįstama, kad airis, kuris nuolatos gyveno Airijoje prieš išvykdamas iš šalies, 

gali būti laikomas nuolatiniu gyventoju grįžimo metu. 
29Safe- Home Ireland Ltd; prieiga per interntą: http://www.safehomeireland.com/ireland.htm [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.safehomeireland.com/ireland.htm
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teikiamos grįžtantiems į tėvynę. Teikdami prašymus socialinei paramai gauti asmenys turi pridėti 

ir šią deklaraciją – tokiu būdu paspartinamas sprendimų dėl socialinės paramos suteikimo 

priėmimas, nes deklaracija priimama kaip įrodymas, kad asmuo grįžo į Airiją  nuolatiniam 

gyvenimui.
30

 

Dar viena galiojanti paramos schema yra sugrįžimo į Airiją projektas (angl. The Aisling 

Return to Ireland), kuris numato galimybę gauti paramą ilgametėms kasmetinėms remiamoms 

atostogoms Airijoje asmenims, kurie yra pažeidžiami ir gyvena Britanijoje, ir kurie patys neišgali 

aplankyti tėvynės. 

Diasporos investicijų skatinimas. Nors Airijoje siekiama palaikyti glaudžius ekonominius 

ryšius su diaspora, plėtojant verslo ir profesionalų tinklus užsienio investuotojams, tiek 

priklausantiems diasporai, tiek nepriklausantiems, sudarytos vienodos teisinės sąlygos.  

Įvairias programas, skirtas užsienio investicijoms pritraukti ir diasporos verslo įmonėms 

Airijoje steigti, vykdo Enterprise Ireland. Kaip nurodoma Globalaus airių ekonomikos forumo 

iniciatyvų ir priemonių plane, ši organizacija skiria finansinę paramą didelį potencialą turinčių 

verslų pradžiai žaliųjų technologijų sektoriuje, šia parama gali pasinaudoti ir Airijos diasporos 

verslininkai.
31

 

Diasporos labdaros fondai. Ypač sėkminga diasporos įsteigta ir valdoma filantropinė 

įmonė, kurios misija yra padėti savo tėvynei, yra Airijos fondai, apimantys platų visame 

pasaulyje veikiantį donorų tinklą. Šie fondai finansuoja taikos ir susitaikymo, menų ir kultūros, 

švietimo ir bendruomenės plėtros projektus visoje Airijos saloje. Kai kurias filantropines 

organizacijas tokias kaip Tarptautinis Airijos fondas (IFI) steigė pati valstybė. IFI buvo įsteigtas 

Airijos ir Britanijos vyriausybių 1986 metais kaip nepriklausoma organizacija, siekianti remti 

ekonominę ir socialinę plėtrą bei susitaikymą tarp Airijos nacionalistų ir sąjungos su Britanija 

šalininkų.  

Airijos fondai yra didžiausia diasporos filantropinė organizacija pasaulyje. Airijos fondai 

pradėjo veikti anksčiau nei kurios nors kitos diasporų filantropinės iniciatyvos. 1963 metais buvo 

įsteigtas Amerikos airių fondas, kuris susijungė su Airijos fondais 1987 metais. Patys Airijos 

fondai veikia nuo 1976 metų. Airijos fondai veikia pagrindiniuose Airijos diasporos centruose 

                                                 
30Interviu su ekspertu iš Airijos John Handoll, William Fry teisinės kontoros partneris, Dublinas (2011-11-18). 
31Progress on Specific Initiatives and Medium Term Objectives,The Global Irish Economic Forum.  April 2011, p. 9; prieiga per 

internetą: http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-

%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf
http://www.dfa.ie/uploads/documents/IAU/gief%20-%20progress%20on%20specific%20&%20medium%20term%20objectives%20-%20april%202011.pdf
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vienuolikoje šalių ir trisdešimtyje miestų. Nuo 1976 metų šie fondai surinko lėšų už daugiau nei 

300 mln. JAV dolerių. Fondai telkia lėšas svarbių socialinių renginių metu  iš airių diasporos, 

ypač iš turtingų donorų. Airijos fondai organizuoja kursus, kurių metu dalinasi sukaupta gerąja 

patirtimi kaip užtikrinti ir palaikyti fondo finansavimą. Jų filosofija yra susieti donorus su 

konkrečiais projektais, kuriais jie asmeniškai arba profesiniu požiūriu yra suinteresuoti. Jie siekia 

veikiau užmegzti ir gilinti ryšius su keletu donorų, nei užsitikrinti platesnį finansavimą 

nedidelėmis apimtimis. Fondų lėšos buvo panaudotos reikšmingoms veikloms – pavyzdžiui, 

konflikto Šiaurės Airijoje sureguliavimui ir socialinių problemų sprendimui. Tačiau taikos 

procesui įsitvirtinus, fondai plečia remiamos veiklos kryptis pradėdami finansuoti ir projektus už 

Airijos ribų. Pavyzdžiui, neseniai pradėta kampanija padėti Užmirštiems airiams – tiems, kurie 

emigravo į Angliją 6-ajame dešimtmetyje ir dabar jaučiasi marginalizuoti ir pažeidžiami. Taip 

pat finansuojami ir kiti tarptautiniai projektai – tokie kaip Niall Mellon bendruomenės namų 

statyba Pietų Afrikoje.  

Išvados dėl Airijos taikomų priemonių ir jų pritaikomumo Lietuvoje. Galima teigti, 

kad Airijoje nėra daug specifinių teisinių nuostatų dėl santykių su diaspora reglamentavimo. 

Priežastis gali būti diasporos dydis. Privilegijos airių kilmės asmenims arba su Airija susijusiems 

asmenims yra suteikiamos pilietybės įgijimo (natūralizacijos) ir pagalbos grįžtantiems airiams 

(įrodantiems savo ketinimus nuolat apsigyventi Airijoje) srityse. Tuo tarpu „airių palikimo 

pažymėjimas“ yra daugiau simbolinė nei teisinė priemonė, skirta tik patvirtinti asmens ryšius su 

Airija. Gerąją patirtį
32

 galima įžvelgti mokesčių srityje: kadangi mokesčiai Airijoje siejami su 

gyvenimu Airijoje, užsienyje pajamas įgiję diasporos nariai neturi baimintis apmokestinimo 

grįžus gyventi į Airiją. Tarp pasitvirtinusių aktyviai taikomų priemonių yra specialių socialinės 

apsaugos ir piliečių konsultacijų schemų įvedimas ir taikymas, garantuojantis diasporos 

socialinių teisių apsaugą užsienyje.  

Airijos politika balsavimo teisių suteikimo srityje yra ribojanti. Tikėtina, jog pagrindinė to 

priežastis yra tai, kad Airijos diaspora yra gausi ir todėl turėtų didelę įtaką rinkimų rezultatams, 

jeigu užsienyje gyvenantys Airijos piliečiai galėtų dalyvauti rinkimuose. Specialios sąlygos nėra 

taikomos ir diasporos narių studijoms. Lietuvoje, atsižvelgiant į dabartinį teisinį reglamentavimą, 

                                                 
32Pastaba: kaip geroji patirtis yra pateikiami tie valstybių taikomi sprendimai, dėl kurių nerasta neigiamo pobūdžio informacijos 

(t.y. kaip nepasiteisinusios priemonės). Geroji patirtis nėra tapatinama pasiteisinusiai praktikai, kadangi vertinimas, ar pasiteisino 

tam tikros praktikos, pareikalautų gilesnės analizės ir todėl būtų neproporcingas siekiamų tikslų ir kaštų požiūriu. 
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tikslinga būtų svarstyti Airijos patirties panaudojimą natūralizacijos palengvinimo, 

apmokestinimo ir leidimų gyventi išdavimo srityje.  

Papildomų išmokų darbdaviams, kuriantiems darbo vietas grįžtantiems diasporos nariams, 

teisinio reglamentavimo įvedimo klausimas galėtų būti svarstomas tik įvertinus valstybės 

finansines galimybes ir tikėtiną naudą Lietuvos diasporai. Socialinės apsaugos priemonės 

užsienyje ir parama trumpalaikiams vizitams į Lietuvą socialiai remtiniems diasporos nariams 

galėtų būti taikomos tik atsiradus finansinėms galimybėms Lietuvoje, todėl artimuoju laikotarpiu 

nėra tikėtinos.  

Pagrindinė priemonė, kuri panaudojama Airijoje siekiant įtraukti diasporą į valstybės 

gyvenimą, yra diasporos tinklų telkimas. Tiesa, daugelis profesionalų ir kitokių socialinių tinklų 

kūrimosi iniciatyvų kyla iš pačios Airijos diasporos, kuri yra organizuota ir aktyvi. Tačiau 

visapusiškai panaudojant diasporos tinklų potencialą Airijos gerovei kurti, reikšmingos ir Airijos 

viešojo sektoriaus organizacijų, tokių kaip Enterprise Ireland, pastangos. Lietuvoje būtų  

reikalinga pasimokyti iš Airijos diasporos tinklų valdymo patirties. 
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2.2.2. ŠKOTIJA  

 

Škotijos diaspora. Užsienyje gyvena apie 1,3 mln. škotų, iš jų apie 800 tūkst. gyvena 

Anglijoje, o 430 tūkst. – už Jungtinės Karalystės ribų. Tačiau pagal kilmę su Škotija save sieja 

28 – 40 mln. asmenų, kurių daugiausiai gyvena tokiose šalyse kaip JAV, Kanada, Australija ir 

Naujoji Zelandija.  

Nacionalinė ryšių su diaspora plėtojimo strategija/programa. 2001 metais patvirtinta 

Škotijos Globalių ryšių strategija numato, jog diasporos įtraukimo politika turi būti vykdoma 

centralizuotai, sutelkiant išteklius į keletą kruopščiai parengtų programų. Škotijos valstybinės 

institucijos aktyviai kontroliuoja, kas gali dalyvauti programoje ir kokios programos veiklos yra 

galimos. Škotijos programose įdiegtos naujos vadybinės struktūros ir procesai, pabrėžiama 

atskaitomybė, skaidrumas, produktyvumas ir vertė už pinigus.
33

 

Stebėsena. Škotijos vyriausybės iniciatyvos yra išreikštos konkrečiais veiksmingumo 

vertinimui skirtais rodikliais. Programa laikoma sėkminga arba nesėkmingai priklausomai nuo 

to, kokią ji sukuria ekonominę vertę per konkretų, paprastai pakankamai trumpą, laikotarpį.
34

 

Institucijos, formuojančios ir/ar įgyvendinančios diasporos įtraukimo politiką. 

Paramos škotų diasporai politiką formuoja ir įgyvendina Jungtinės Karalystės užsienio reikalų 

departamento Užsienio ir sandraugos šalių tarnyba. Užsienyje gyvenančius škotus atstovauja 

Britanijos ambasados ir konsulatai, kultūros politiką įgyvendina Britų taryba.  

Moksliniai tyrimai. Edinburgo universitete įsteigtas Škotijos vyriausybės finansuojamas 

Škotijos diasporos studijų centras.
35

 

Informacinės svetainės. Škotijos vyriausybė keturis kartus per metus leidžia elektroninį 

žurnalą  ScotlandNow (www.scotland.org).  AncestralScotland.com svetainė ir Škotijos žmonių 

                                                 
33Ancien D., Boyle M., Kitchin R. Exploring Diaspora Strategies: An International Comparison, Workshop report, June 2009, 

p.12; prieiga per internetą:  

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf [Žiūrėta 

20012 02 23]. 
34Ten pat, p.13. 
35‘Scottish Centre for Diaspora Studies’, The University of Edinburgh; prieiga per internetą: 

http://www.shc.ed.ac.uk/centres/scdt/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf
http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf
http://www.shc.ed.ac.uk/centres/scdt/
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centras padeda žmonėms atrasti savo genealogines šaknis Škotijoje. Svetainė taip pat yra 

reikšminga turizmo skatinimo priemonė, pateikianti informaciją norintiems apsilankyti Škotijoje.  

Diasporos socialiniai tinklai. Projektas „Škotijos draugai pasaulyje“ yra Škotijos 

vykdomosios valdžios veiklos, kuria siekiama reklamuoti Škotiją užsienyje, sritis. Projektu 

keliami du tikslai: 1) plėtoti šiuolaikinės Škotijos įvaizdį pasaulyje, kuriant žmonių, turinčių 

kokių nors ryšių su Škotija, tinklą; 2) atskleisti Škotijos pasaulinius pasiekimus kultūros, sporto, 

švietimo ir verslo srityse pasitelkiant svetainės www.friendsofscotland.gov.uk galimybes. 

Šiuo projektu buvo sukurtas asmenų, reklamuojančių Škotijos stiprybes tarptautiniu mastu, 

tinklas. Kai kurie tinklo nariai yra škotai, dirbantys ir gyvenantys užsienyje, kiti kuriuo nors savo 

gyvenimo metu dirbo ar studijavo Škotijoje, dar kiti neturi tiesioginių ryšių su Škotija, tačiau yra 

susiję su šia šalimi kitokiais stipriais ryšiais. Prie „Škotijos draugų pasaulyje“ tinklo yra 

prisijungę apie 400 asmenų iš 28 pasaulio šalių – Australijos, Kinijos, Naujosios Zelandijos, 

JAV, Prancūzijos ir kitų šalių. 

Tinklo svetainė atlieka svarbų vaidmenį viešinant Škotijos pasiekimus pasaulyje. Joje 

skelbiama apie Škotijos pasiekimus įvairiose srityse, pateikiami straipsniai, nagrinėjantys 

Škotijos santykius su kitomis šalimis.  

Profesionalų tinklai. Škotijos globalių ryšių strategijoje viena iš pagrindinių priemonių 

yra GlobalScot, elitinio verslo tinklo, sukūrimas. 2001 metais įsteigtas GlobalScot yra 

tarptautinis tinklas, jungiantis 840 įtakingus, vertingą patirtį ir ryšius turinčius škotus arba 

asmenis, turinčius škotiškas šaknis, kurie savanoriškai skiria savo laiką ir patirtį tam, kad 

pasitarnautų Škotijos ekonominiam augimui. Tinklo nariai atrenkami pagal specialiai nustatytus 

kriterijus ir pakviečiami prisijungti, beveik 50 proc. visų GlobalScot narių užima įmonių vadovų, 

vykdančiųjų direktorių arba prezidentų pareigas. Tinklą įsteigė ir administruoja Scottish 

Enterprise. GlobalScot neapsiriboja kuriuo nors vienu sektoriumi ar pasaulio regionu ir siekia 

apimti kuo platesnį talentų ir ekspertinių žinių ratą. Tinklas padeda GlobalScot nariams užmegzti 

partnerystės ryšius su Škotijos įmonėmis, kurias GlobalScot nariai konsultuoja, perduoda savo 

patirtį, žinias ir ryšius, kad šios galėtų plėtoti savo verslą pasaulyje. Neseniai buvo sukurtas 

Saltire fondas, kuris sudaro galimybes Škotijos piliečiams įsidarbinti GlobalScot įmonėse. 

GlobalScot yra pavyzdys, kaip diasporų įtraukimo strategijos su Pasaulio banko pagalba 

įgyvendinamos skirtingų šalių kontekstuose. Mokantis iš GlobalScot patirties buvo sukurti 

panašūs tinklai Čilėje ir Pietų Afrikoje (ChileGlobal ir Globa South Africa). GlobalScot šiuo 

http://www.friendsofscotland.gov.uk/
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metu koncentruojasi į tai, jog verslo įmonės Škotijoje geriau suvoktų ryšių su diaspora naudą ir 

kad GlobalScot narių potencialas būtų geriau panaudojamas, pertvarko narystės sąlygas, vertina 

programos poveikį ir stengiasi užtikrinti kokybę.
36

 

Parama turizmui. „Sugrįžimas į tėvynę 2009” – plačiai reklamuota kampanija, kuria buvo 

siekiama paskatinti turistų apsilankymus ir tokiu būdu galbūt užmegzti gilesnius ryšius tarp 

Škotijos ir jos diasporos. Programa siekiama, kad trumpalaikiai vizitai sukurtų sąlygas 

ilgalaikiams verslo, socialiniams ir kultūriniams ryšiams, galbūt paskatintų kai kuriuos 

emigrantus grįžti į tėvynę.
37

 

Valstybės parama grįžtantiems į tėvynę. „Naujų talentų iniciatyva“ yra Škotijos 

vyriausybės 2004 m. paskelbta politinė programa, kuria buvo siekiama reaguoti į pagrindinį 

Škotijai iškilusį iššūkį – gyventojų skaičiaus mažėjimą. Programa buvo skirta paskatinti žmones 

apsigyventi Škotijoje, taip pat ir škotus grįžti į tėvynę. Viena iš programos priemonių buvo 

galimybių du metus gyventi ir ieškotis darbo Škotijoje sudarymas žmonėms, baigusiems Škotijos 

universitetus. 2008 m. ši programa buvo integruota į bendrą JK imigracijos sistemą.  

Išvados dėl Škotijos taikomų priemonių ir jų pritaikomumo Lietuvoje.  Būtų tikslinga 

svarstyti apie Škotijos patirties sudarant lengvatines sąlygas diasporos nariams, kurie atvyksta 

studijuoti ir baigia aukštąsias mokyklas šalyje (tuo atveju, jei nebūtų įvestos bendros 

palengvintos grįžimo į tėvynę sąlygos diasporos nariams), pritaikymą Lietuvoje.  

Taip pat Lietuva turėtų mokytis iš Škotijos profesionalų tinklo GlobalScot valdymo 

patirties, siekiant, kad Lietuvoje steigiami profesionalų tinklai pasiektų panašius veiklos 

rezultatus. 

 

                                                 
36Ancien D., Boyle M., Kitchin R. Exploring Diaspora Strategies: An International Comparison, Workshop report, June 2009, 

p.27; prieiga per internetą: 

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf [Žiūrėta 

20012 02 23]. 
37Ten pat, p. 28. 

http://www.nuim.ie/nirsa/diaspora/PDFs/Exploring%20Diaspora%20Strategies%20International%20Comparison.pdf
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2.2.3. GRAIKIJA
38

 

 

Graikijos diaspora. Užsienyje gyvenančių graikų tarybos duomenimis, užsienio šalyse 

gyvena apie 7 milijonai graikų, iš jų apie 3 milijonus gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

Taip pat didelės graikų diasporos įsikūrusios Australijoje (365 - 700 tūkst.), Jungtinėje 

Karalystėje (400 tūkst.), Vokietijoje (apie 320 - 370 tūkst.), Kanadoje (250 - 450 tūkst.), 

Albanijoje (300 tūkst.). Taip pat graikų diasporai gali būti priskirti ir apie 635 - 689 tūkst. Kipre 

gyvenančių graikų. 

Konstitucijos nuostatos. Konstitucijoje yra tik vienas straipsnis, kuris tiesiogiai apibrėžia 

Graikijos valstybės santykius su graikų emigrantais. Konstitucijos 108 straipsnis teigia, kad 

valstybė turi rūpintis graikais išeiviais ir jų ryšių su tėvyne palaikymu. Valstybė taip pat turi 

rūpintis graikų, dirbančių užsienyje švietimo, socialiniais ir profesinio vystymosi poreikiais.  

Institucijos, formuojančios ir/ar įgyvendinančios diasporos įtraukimo politiką. 

Graikijoje už diasporos politikos planavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą yra atsakinga 

valstybinė institucija Graikų užsienyje generalinis sekretoriatas (angl. General Secretariat for 

Greeks Abroad (GSGA))
39

, įkurtas nuo 1983 m. ir  pavaldus Graikijos Užsienio reikalų 

ministerijai. Sekretoriate dirba 70 tarnautojų. Jo tikslai yra šie: graikų užsienyje nacionalinės ir 

kultūrinės tapatybės išsaugojimas; emigravusių graikų ryšių su tėvyne išsaugojimas ir 

stiprinimas; emigrantų darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimas, jų teisių toje šalyje, kurioje jie 

gyvena, apsauga; grįžtančių į tėvynę asmenų harmoningas įsiliejimas į Graikijos visuomenę. 

Generalinio sekretoriato vykdoma veikla apima: 

- Finansinę paramą emigrantų organizacijoms; 

- Graikų emigrantų kongresų Graikijoje ir užsienyje organizavimą; 

- Kontaktų su graikų emigrantų institucijomis plėtojimą; 

- Informacinės medžiagos apie Graikijos finansinę, ekonominę ir socialinę būklę platinimą 

užsienyje; 

- Užsienyje dirbančių graikų mokytojų apmokymus; 

                                                 
38Teisinių sąlygų analizė šioje dalyje atlikta remiantis Graikijos teisės aktų nuostatomis bei interviu su ekspertu iš Graikijos - 

Atėnų universiteto docentu Costas Papadimitriou (2011-12-20, 2012-02-19). 
39General Secretariat for Greeks Abroad; prieiga per internetą: www.ggae.gr [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.ggae.gr/
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- Grožinės ir pedagoginės literatūros platinimą graikų emigrantų mokyklose ir 

bibliotekose, taip pat užsienio universitetų šiuolaikinės graikų kalbos studijų katedrose; 

- Mokslinių tyrimų apie emigrantų padėtį finansavimą; 

- Emigrantų švietimo programų priežiūrą; 

- Užsienio šalių švietimo politikos graikų emigrantų atžvilgiu priežiūrą; 

- Kultūrinių renginių organizavimą bei kultūrinės medžiagos platinimą emigrantų 

institucijose; 

- Kongresų ekonominiais klausimais organizavimą; 

- Mokymo programų planuojantiems investuoti į įvairius Graikijos ūkio sektorius 

organizavimą; 

- Informacijos teikimą emigrantams juos dominančiais klausimais (išėjimo į pensiją, 

draudimo, darbo, įstatymų leidybos, mokesčių, švietimo ir kt.); 

- Dalyvavimą bendruose komitetuose su kitomis ministerijomis svarstant emigrantams 

palankių teisės aktų nuostatų pakeitimus; 

- Graikų emigrantų klausimų atstovavimą įvairiose tarptautinėse organizacijose tokiose 

kaip Jungtinės Tautos, Europos Taryba, Tarptautinė darbo organizacija ir kt. 

2006 metais buvo įsteigta Pasaulinė graikų užsienyje taryba (SAE). Konstitucijos 108 

straipsnio 2 punktas numato, kad ši taryba yra patariamoji institucija, kurios misija yra atstovauti 

pasaulyje gyvenančių graikų interesus Graikijos valstybėje. SAE įgyvendina šiuos uždavinius: a) 

rūpinasi užsienyje gyvenančių graikų kalbos ir kultūrinės tapatybės išsaugojimu; b) stiprina 

ryšius tarp graikų gyvenančių užsienyje ir tėvynės, taip pat tarp graikų bendruomenių ir šalių, 

kuriose jie gyvena; c) sprendžia graikų gyvenančių užsienyje, karinės tarnybos ir socialinės 

apsaugos klausimus; stiprina ryšius tarp užsienio šalių, kuriose gyvena graikai, ir Graikijos. SAE 

teikia rekomendacijas ir pasiūlymus užsienyje gyvenantiems graikams rūpimais klausimais, 

bendradarbiauja su ekumeniniu patriarchatu ir ortodoksų bažnyčia. 

Finansinė parama diasporos organizacijoms. Graikijoje valstybės biudžeto lėšų graikų 

diasporai kiekvienais metais skiriama vis daugiau – 2008 metų valstybės biudžeto plane 

programai „Graikų bendruomenės užsienyje“ buvo numatyta 73,430,000 eurų, 2009 metais – 

77,457,300 eurų, 2010 metais – 78,583,910 eurų.
40

 

                                                 
40Program Bugeting 2008, 2009, 2010, Ministry of Finance; prieiga per internetą: 
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Konferencijos ir renginiai. „Greek Power Summit“ konferencija, kurioje dalyvavo 

Graikijos diasporos ir tarptautinės verslo bendruomenės atstovai, vyko 2011 m. birželio 14 d. 

konferencijoje buvo kritikuojama Graikijos ekonominė politika, teikiami pasiūlymai, kaip 

Graikija galėtų įveikti ekonominę ir finansinę krizę. Kai kurie konferencijos dalyviai išreiškė 

interesą investuoti į Graikijos ekonomiką.
41

 

Parama žiniasklaidos priemonėms. Steigiama televizija ir radijas, skirti graikų diasporos 

poreikiams (Graikijos radijas ir televizija, Graikų radijas 5, ANTENNA). Spaudos ir 

informacijos ministerija registruoja visas žiniasklaidos priemones, veikiančias graikų diasporoje. 

Komunikacijos tinklų plėtros tikslai: televizijos programų transliavimas per palydovinį ryšį, 

infrastruktūros ir organizacijos, kuri būtų atsakinga už šių finansavimą ir paramą šioms 

programoms, sukūrimas, parama diasporos žiniasklaidos funkcionavimui ir kt. 
42

 

Kultūra ir švietimas. Graikija turi parengusi nacionalinę helenizmo plėtros strategiją. 

Graikijos kultūros fondo padaliniai veikia Londone, Odesoje, Aleksandrijoje. 128 Graikijos 

kalbos ir literatūros katedros ir kitokie padaliniai veikia daugelyje pasaulio universitetų ir tyrimų 

institutų. Užsienio reikalų ministerija ir Švietimo ministerija įsteigė koordinuojančią instituciją, 

kuri skiria paramą toms katedroms užsienio universitetuose. Šios institucijos veikloje taip pat 

dalyvauja Kultūros ministerija, Graikijos diasporos generalinis sekretoriatas ir Pedagoginis 

institutas. 1995 m. Graikijos kultūros ministerija įsteigė Europos helenistinių studijų draugiją, 

kuri padeda tyrėjams ir studentams komunikuoti su Graikija. Ši draugija skatina graikų kalbos, 

literatūros, istorijos, civilizacijos  mokslinius tyrimus. Kultūros ministerija taip pat skiria 

finansines dotacijas graikų kalbos katedroms užsienio universitetuose, finansuoja šiuolaikinės 

graikų literatūros vertimus, teikia stipendijas graikų istorijos ir kultūros tyrimams. Graikija 

rūpinasi visų graikų vaikų, gyvenančių užsienyje, nuo darželių iki gimnazijų, švietimu. Graikijos 

užsienio reikalų ministerija kartu su Švietimo ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo 

valstybė įpareigotų rūpintis visų mokyklinio amžiaus graikų, gyvenančių užsienyje, mokymu. 

                                                                                                                                                             
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOf

FileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-

4 [Žiūrėta 20012 02 23]. 
41Nevradakis M.‚ Greek diaspora business leaders call for a “New Deal” for Greece‘, Reinventing Greece, July 11, 2011; prieiga 

per internetą: 

https://www.hellenext.org/reinventing-greece/2011/07/greek-business-leaders-call-for-a-%E2%80%9Cnew-deal%E2%80%9D-

for-greece/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
42Christakis G.M.‚ Networks of Greek Diaspora and the Use of Modern Technologies‘ pranešimas, 2-oji tarptautinė Helenizmo 

tyrimų institutų konferencija, Melburnas, Australija, 1997; prieiga per internetą: 

http://home.vicnet.net.au/~hsfau/Christakis1t.html [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-4
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-4
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-4
https://www.hellenext.org/reinventing-greece/2011/07/greek-business-leaders-call-for-a-%e2%80%9cnew-deal%e2%80%9d-for-greece/
https://www.hellenext.org/reinventing-greece/2011/07/greek-business-leaders-call-for-a-%E2%80%9Cnew-deal%E2%80%9D-for-greece/
https://www.hellenext.org/reinventing-greece/2011/07/greek-business-leaders-call-for-a-%E2%80%9Cnew-deal%E2%80%9D-for-greece/
http://home.vicnet.net.au/~hsfau/Christakis1t.html
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Graikija taip pat įsteigė tarptautinį graikų kalbos mokėjimo sertifikatą, pagal Britų tarybos, Getės 

instituto ir Prancūzijos instituto pavyzdį.
43

 

Kretos universiteto Tarpkultūrinių ir migracijos studijų centras vykdo e-mokymo programą 

užsienyje gyvenantiems graikams „E-mokymas graikų diasporai“. Tai pat buvo panašios 

programos vykdomos ir anksčiau („Graikų emigrantų švietimas“ 1997 – 2008 m., „Pradinis ir 

vidurinis tarpkultūrinis diasporos švietimas“). Projektu numatoma parengti graikų kalbos 

mokymo programas ir medžiagą, parengti graikų kalbos ir kultūros mokytojus, kurie galėtų dirbti 

užsienyje, sukurti internetinius komunikavimo tinklus tarp Graikijoje ir užsienio šalyse 

veikiančių asmenų ir organizacijų, dalyvaujančių graikų kalbos ir kultūros mokymo procese.
44

 

Balsavimo teisės. Užsienyje gyvenantys graikai neturi teisės balsuoti Graikijoje 

vykstančiuose rinkimuose. Savo balsavimo teisę Graikijos piliečiai gali realizuoti tik grįžę į 

Graikiją.
45

 

2010 m. Graikijos pilietybės įstatymo pakeitimai numato galimybę graikų kilmės 

užsieniečiams iš trečiųjų šalių balsuoti pirmo lygio savivaldybių rinkimuose. Yra taikomos tam 

tikros sąlygos:
46

 

a) asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus; 

b) neturėtų būti teisti už nusikaltimą arba pažeidimą, dėl kurio jiems atimta rinkimų teisė; 

c) turi teisėtai gyventi Graikijoje. Prie tokių asmenų gali būti priskiriami asmenys, 

patenkantys po bent viena iš išvardytų kategorijų:  

- turi specialią graikų kilmės užsieniečio kortelę arba tokią kortelę turi jo šeimos nariai, su 

sąlyga, kad jie be pertraukos teisėtai 5 m. gyveno Graikijoje; 

- turi neapibrėžto galiojimo leidimą gyventi arba leidimą gyventi, galiojantį 10 metų;  

- užsieniečiai, turintys ilgalaikio gyventojo leidimą;  

- turintys leidimą nuolat gyventi kaip Graikijos piliečio šeimos nariai arba ES piliečio 

šeimos nariai  ir asmenys, kurie turi leidimą gyventi kaip Graikijos piliečio arba ES piliečio 

šeimos nariai ir be pertraukos gyveno Graikijoje 5 metus; 

                                                 
43Ten pat. 
44Paviou L. ‚„E-Learning for the Greek Diaspora” by the University of Crete‘, Greek Reporter, July 12, 2011; prieiga per 

internetą: 

http://greece.greekreporter.com/2011/07/12/e-learning-for-the-greek-diaspora-by-the-university-of-crete/[Žiūrėta 20012 02 23]. 

;Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, University of Crete; prieiga per internetą: http://www.ediamme.edc.uoc.gr/newpo/index.php?introen [Žiūrėta 

2012 02 23]. 
45Interviu su ekspertu iš Graikijos - Atėnų universiteto docentu Costas Papadimitriou (2012-02-19). 
46Graikijos pilietybės įstatymas Nr. 3838/2010 14 str., skelbtas: Government Gazette No. 49, Vol. 1, 2010 03 24. 
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- nepilnamečio Graikijos piliečio tėvai, gyvenantys Graikijoje be pertraukos 5 metus; 

- asmenys, pripažinti politiniais pabėgėliais arba asmenys, kuriems yra suteikta papildoma 

apsauga arba apsauga dėl humanitarinių priežasčių, taip pat jų šeimos nariai, jei jie teisėtai 

gyvena Graikijoje be pertraukos 5 metus;  Graikijos valdžios institucijų išduotą kelionės 

dokumentą arba specialią kortelę (išduotą remiantis Tarptautinės konvencijos dėl pilietybės 

neturinčių asmenų statuso nuostatomis) turintys asmenys, kurie gyvena Graikijoje be pertraukos 

5 metus nuo šių dokumentų išdavimo dienos; 

- graikų kilmės užsieniečio leidimą gyventi turintys asmenys, teisėtai išgyvenę Graikijoje 

be pertraukos 5 metus nuo tokio leidimo išdavimo dienos. 

Asmuo gali pateikti prašymą savivaldybei, kurioje jis gyvena, dėl tokios balsavimo teisės 

suteikimo ir įtraukimo į specialų registrą. Be to, į tokį registrą įtraukti asmenys gali būti renkami 

ir į vietos savivaldą (taikomos kai kurios sąlygos). Pilietybės įstatymo 17 straipsnis
47

 numato, 

kad asmenys, kurie turi teisę balsuoti ir yra įtraukti į specialius balsavimo registrus, jei jiems 

sukakę 21 metai rinkimų metu, gali būti renkami kaip savivaldybių nariai arba vietiniai atstovai, 

su sąlyga, kad jie moka graikų kalbą tiek, kad galėtų vykdyti pareigas, bei atitinka Savivaldos 

kodekso 34 straipsnio 1 dalies reikalavimus.
48

 

Pilietybė. Graikijos pilietybės įstatymas
49

 numato supaprastintą pilietybės įgijimo tvarką 

graikų tautybės asmenims, kurie gyvena užsienyje ir kurie neturi jokios pilietybės arba kurių 

pilietybė yra nežinoma (įstatymo 5 straipsnis). Jiems reikia pateikti prašymą Graikijos konsulatui 

ir prisiekti. Tas pats taikoma ir sutuoktiniams, net jei jie nėra graikų tautybės, o jų vaikai iki 18 

m. amžiaus įgyja pilietybę nuo tos dienos, kai tėvai prisiekia. Graikijos pilietybė prarandama 

įgijus kitos valstybės pilietybę (6 straipsnis). 2010 metais Graikijos pilietybės įstatymas 

(kodeksas) buvo pakeistas ir numatyta lengvata, kad graikų tautybės asmenims nėra taikomas 

reikalavimas išgyventi Graikijoje 7 metus, norint įgyti Graikijos pilietybę (15 straipsnis), taip pat 

įvesti mažesni prašymo pateikimo mokesčiai (taip pat ši lengvata įvesta ir kitų ES šalių narių 

piliečiams, pabėgėliams bei asmenims, kurie gimė ir gyvena Graikijoje). Įdomi praktika dėl 

graikų kilmės pripažinimo – yra sudarytas trijų asmenų komitetas, kuris pateikia nuomonę dėl 

asmens graikiškos kilmės. Šį komitetą sudaro: Graikijos konsulas, kuris kartu yra ir pirmininkas, 

ir dar du nariai. Finansų ir Užsienio reikalų ministerijos sprendžia dėl šio komiteto narių 

                                                 
47Ten pat. 
48Graikijos savivaldos kodekso įstatymas Nr.  3463, skelbtas: Government Gazette 114A. 
49Graikijos pilietybės įstatymas Nr. 3838/2010 14 str., skelbtas: Government Gazette No. 49, Vol. 1, 2010 03 24. 
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paskyrimo ir atlyginimo už jų darbą. Komiteto nariais gali būti skiriami tik Graikijos piliečiai. 

Siekiant nustatyti, ar asmuo yra graikų kilmės, jis kviečiamas į pokalbį su komiteto nariais ir 

komiteto nariai nagrinėja visus įrodymus, kuriuos asmuo pateikia dėl savo kilmės, ir kurie gali 

tokią kilmę patvirtinti. Komiteto išvada ir asmens pateikti įrodymai siunčiami atitinkamo regiono 

konsulinei įstaigai.
50

 

Tautinė kortelė. Graikijoje yra speciali tautinė kortelė, kuri vadinama „graikų kilmės 

užsieniečio“ tapatybės kortele. Kadangi kortelė yra skirta užtikrinti tam tikrą graikų kilmės 

albanų (gyvenančių Graikijoje) statusą, panašu, kad jos taikymo apimtis yra ribota. Šie asmenys 

privalo įrodyti, kad yra graikų kilmės. Tokios kortelės galiojimas yra 5 metai. Šios kortelės 

turėtojai turi teisę gyventi ir dirbti Graikijoje ir taip pat gauti pensijas ir valstybės garantuojamas 

sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas. Tačiau kortelės turėtojai nėra tapatūs piliečiams, jie neturi 

teisės balsuoti rinkimuose (nebent jie teisėtai išgyveno Graikijoje 5 metus be pertraukos). 

Kortelės galiojimo laikotarpiu jie gali grįžti į Graikiją.
51

 

Teisė mokytis aukštosiose mokyklose. Graikų kilmės asmenys turi privilegijas patekimui 

į studijas universitetuose.
52

 

Valstybės parama grįžtantiems į tėvynę. Graikijoje vykdomos įvairios programos, kurios 

remia graikų kilmės asmenų sugrįžimą, ypač asmenų, kurie gyveno buvusios Sovietų Sąjungos 

šalyse. Tokios programos apima apgyvendinimo, mokymo kursų paramą, taip pat pirmenybę būti 

įdarbintu tam tikruose darbuose. 

Valstybės obligacijų platinimas. Graikija rėmėsi Izraelio pavyzdžiu 2011 m. pradžioje 

išplatindama obligacijas užsienyje gyvenantiems graikams. Užsienyje gyvena apie 11 mln. 

graikų kilmės asmenų. Šia programa buvo siekiama pritraukti apie 3 mlrd. JAV dol. lėšų į 

Graikijos valstybės biudžetą. Kvietimai pirkti obligacijas buvo platinami graikų kalba 

leidžiamuose vietiniuose Australijos, JAV ir Kanados laikraščiuose. Graikija iki šiol padėdavo 

savo tautiečiams organizuodama kalbos mokymo programas ir skirstydama finansines dotacijas. 

Vis dėlto abejojama tokios politikos sėkme, nes Graikijos skola per daug didelė ir graikų 

emigrantų bendruomenėse vyrauja nepasitikėjimas, kad Graikijos vyriausybė sugebės tinkamai 

panaudoti lėšas. Straipsnyje taip pat pateikiama užsienyje gyvenančių graikų nuomonė, kad lėšas 

                                                 
50Interviu su ekspertu iš Graikijos - Atėnų universiteto docentu Costas Papadimitriou (2011-12-20). 
51Ten pat. 
52Ten pat. 
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sukauptas pardavus obligacijas, vyriausybė turėtų panaudoti investiciniams projektams, kurie 

paskatintų pramonės Graikijoje plėtrą.
53

 

Išvados dėl Graikijos taikomų priemonių ir jų pritaikomumo Lietuvoje. Galima 

konstatuoti, jog Graikija skiria didelį dėmesį savo diasporai remdama graikų kultūros ir švietimo 

plėtrą, žiniasklaidos veiklą užsienio šalyse. Tai, kad diasporos politika Graikijoje yra prioritetinė, 

patvirtina ir specialios už šios politikos įgyvendinimą atsakingos institucijos įsteigimas. Graikija 

savo diasporai skiria nemažą finansinę paramą. Graikija taip pat sudaro palankias sąlygas 

diasporai būti atstovaujamai Graikijos viešosios politikos procese – tai patvirtina Pasaulinės 

graikų užsienyje tarybos įsteigimas. 

Graikija vykdo aktyvią teisių suteikimo politiką suteikdama nemažai privilegijų diasporos 

nariams – tai ir lengvatinės sąlygos pilietybei įgyti, supaprastinant reikalavimus ir finansines 

prievoles, lengvatos priimant studijuoti aukštosiose mokyklose, parama sugrįžimui į tėvynę, 

balsavimo teisės bei specifinis teisinis statusas „graikų kilmės užsieniečio“ tapatybės kortelės 

turėtojams.  

Graikija taip pat vykdo ir aktyvią diasporos įsipareigojimų įtvirtinimo politiką, siekdama 

pritraukti diasporos investicijas, kurios padėtų šaliai išsikapstyti iš finansinės krizės, platina 

valstybines obligacijas, plėtoja valstybinių komercinių bankų ir investicinių fondų veiklą 

užsienyje su tikslu pritraukti diasporos pinigų srautus į šalies ekonomiką.  

Vis dėlto sudėtinga vienareikšmiškai vertinti Graikijos diasporos įtraukimo politikos 

priemonių veiksmingumą. Dabartinė Graikijos finansinė padėtis patvirtina, jog ši valstybė ilgą 

laiką vykdė įvairias gerovės programas, kurios neatitiko Graikijos ekonominių galimybių. 

Tikėtina, kad finansinė parama diasporai buvo viena iš tokių ekonomiškai nepagrįstų gerovės 

programų. Todėl teikti siūlymus Lietuvos valstybei pasinaudoti Graikijos diasporos politikos 

patirtimi reikėtų labai atsargiai, įvertinant galimas pasekmes valstybės finansiniam stabilumui.  

Atsižvelgiant į tai, kad „graikų kilmės užsieniečio“ tapatybės kortelė yra specifiškai 

siejama su graikų kilmės albanų statuso, įskaitant ir tam tikrų teisių suteikimą, įtvirtinimu, o ne 

apskritai diasporos teisių įtvirtinimu, jos pritaikymas nėra aktualus Lietuvai. Be to, nors 

Graikijos praktika suteikti teisę graikų kilmės užsieniečiams iš trečiųjų šalių balsuoti pirmo lygio 

                                                 
53Smith H., ‘Greece hopes diaspora bonds will raise $3bn‘, Guardian Monday 28 March 2011; prieiga per internetą:  

http://www.guardian.co.uk/business/2011/mar/28/greece-diaspora-bonds; [Žiūrėta 20012 02 23]. 

Phillips M., Cheng J.‚ ‘Strapped Greece Taps U.S. Diaspora‘, The Wall Street Journal,  March 10, 2011; prieiga per internetą: 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704132204576189953731444880.html [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.guardian.co.uk/business/2011/mar/28/greece-diaspora-bonds
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704132204576189953731444880.html
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savivaldybių rinkimuose gali būti vertinama kaip pozityvi teisių suteikimo prasme, ji yra 

neaktuali ir nepritaikoma Lietuvoje.  

Lietuvoje būtų tikslinga svarstyti galimybę pasinaudoti Graikijos patirtimi dėl lengvatinių 

sąlygų įgyti pilietybę, supaprastinant reikalavimus ir finansines prievoles. Visapusiškų paramos 

priemonių grįžtantiems diasporos nariams praktiką tikslinga pritaikyti Lietuvoje tik atsiradus 

finansinėms galimybėms, kurios artimiausiu metu nėra tikėtinos. 

Taip pat Lietuva galėtų išbandyti ir kai kurias Graikijoje taikomas diasporos įsipareigojimų 

įtvirtinimo priemones – pavyzdžiui, platinti Lietuvos valstybės obligacijas užsienio lietuviams. 

Steigti valstybinio komercinio banko, kuris veiktų užsienyje ir būtų orientuotas į diasporos 

pinigų srautų pritraukimą, nebūtų tikslinga, nes ir taip visi Lietuvoje veikiantys bankai sudaro 

sąlygas užsienio lietuviams turėti sąskaitas Lietuvoje, taip pat gauti kreditus net jei pajamos 

gaunamos ne Lietuvoje. 
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2.2.4. LENKIJA
54

 

 

Lenkijos diaspora. Užsienyje gyvena 15-16 mln. lenkų tautybės ar lenkų kilmės žmonių, 

neturinčių Lenkijos pilietybės, taip pat daug Lenkijos piliečių. Lenkijos diaspora skirstoma į 

keletą grupių:  

1) Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos teritorijose, kurios anksčiau įėjo į 

Žečpospolitos sudėtį, gyvenantys lenkai; 

2) Kitose buvusios Sovietų Sąjungos ir Vidurio Europos teritorijose gyvenantys lenkai; 

3) Ankstyvosios emigracijos bangos metu į Vakarų šalis emigravę lenkai; 

4) Lenkai, emigravę po Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą.  

Nuostatos Konstitucijoje. Lenkijos Respublikos Konstitucijos
55

 6-asis straipsnis 

įpareigoja valstybę palaikyti ir remti ryšius su diaspora. Remiantis Konstitucijos 34 straipsniu 

Lenkijos pilietybė įgyjama vaikui gimus, jei abu tėvai yra Lenkijos piliečiai, o pilietybė gali būti 

prarasta tik jos atsisakius. 35 straipsnis numato, kad Lenkijos Respublika turi užtikrinti Lenkijos 

piliečiams, kurie priklauso tautinėms arba etninėms mažumoms, laisvę palaikyti ir vystyti savo 

kalbą, išlaikyti papročius ir tradicijas ir plėtoti savo kultūrą. Tokios mažumos turi teisę steigti 

švietimo ir kultūros įstaigas, skirtas apsaugoti religinę tapatybę, bei dalyvauti reikalų, susijusių 

su jų kultūriniu identitetu, sprendime. Be to, 36 straipsnis nurodo, kad Lenkijos pilietį užsienyje 

gina Lenkijos valstybė. Konstitucijos 52 straipsnio 4 dalis įtvirtina kiekvieno lenkų tautybės 

asmens, kurio tautybė patvirtinta pagal įstatymą, teisę įsikurti nuolatos gyventi Lenkijoje. 

Nacionalinė ryšių su diaspora plėtojimo strategija/programa. Lenkija daug dėmesio 

skiria ryšiams su savo diaspora. Lenkijos diasporos politikos prioritetai yra užtikrinti galimybes 

užsienyje gyvenantiems lenkams puoselėti savo tradicijas, plėtoti kultūrą ir gimtąją kalbą, 

sudaryti galimybes grįžti į tėvynę stalinizmo laikotarpiu deportuotiems lenkams. 2007 metų 

spalio mėn. Lenkijos Vyriausybė patvirtino Bendradarbiavimo su lenkų diaspora programą.
56

 

                                                 
54Teisinių sąlygų analizė atlikta remiantis Lenkijos teisės aktų nuostatomis bei interviu su eksperte iš Lenkijos advokate dr. 

Aleksandra Czekaj iš Tischner Europos universiteto Krokuvoje (2011-11-13, 2012-02-19). 
551997 m. balandžio 2 d. Lenkijos Respublikos Konstitucija, Dziennik Ustaw No. 78, 483; prieiga per internetą: 

http://sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm [Žiūrėta 20012 02 23]. 
56‚Rządowy program współpracy z polonią i polakami za granicą’, Ministry of Foreign Affairs; prieiga per internetą: 

http://www.msz.gov.pl/files/docs/polonia2007.pdf [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
http://www.msz.gov.pl/files/docs/polonia2007.pdf
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Programa numato, kad lenkų diasporos apsauga yra vienas iš svarbiausių Lenkijos vyriausybės 

tikslų. Pagrindinis Lenkijos diasporos politikos tikslas – suintensyvinti šių individų grupės ir 

Lenkijos ekonominį bendradarbiavimą, padėti jiems integruotis į Lenkijos švietimo įstaigas bei 

apskritai padėti lenkams gyvenantiems rytuose. Dokumentas taip pat numato specifinių 

kompetencijų paskirstymą tarp Lenkijos ministerijų ir kitų valstybės įstaigų. Pagrindinės 

funkcijos šioje srityje skiriamos Užsienio reikalų ministerijai. Darbo ir socialinių reikalų 

ministerija privalo informuoti lenkų išeivius apie galimybes ir sąlygas įsidarbinti Lenkijoje. 

Švietimo įsipareigojimų srityje programa numato teisę mokytis lenkų kalbos ir Lenkijos istorijos 

plečiant lenkų mokyklų tinklą ir konsultavimo skyrius Lenkijos ambasadose. Papildomai gali 

būti vystoma stipendijų programa. Taip pat Lenkijos vyriausybė deda pastangas, kad šalių, 

kuriose įsikūrusi lenkų diaspora, švietimo sistemose būtų užtikrinta galimybė mokytis lenkų 

kalbos kaip gimtosios. Papildomas dėmesys skiriamas lenkų atmintinų vietų išlaikymui ir 

priežiūrai. Programa taip pat siekiama skatinti galimybę gauti lenkų etninę kortelę bei skatinti 

repatriaciją iš buvusios Sovietų Sąjungos teritorijos padedant išeivijai atvykti ir įsikurti 

Lenkijoje. Siekiant palaikyti lenkų diasporą užsienyje, Lenkijos valstybinė televizija turi 

specialią programą diasporai – TVP Polonia, yra ir specialus radijo kanalas šiai asmenų grupei.
57

 

Diasporos paramos organizacijos. Veikia įvairios nevyriausybinės organizacijos ir 

fondai, kurių tikslas yra padėti Lenkijos diasporai – pavyzdžiui, draugija „Wspólnota Polska” 

(wspolnotapolska.org.pl), fondas „Pomoc Polakom na Wschodzie” (pol.org.pl), fondas „Polonia” 

(konferencjafundacjapolonia.pl), fondas „Semper Polonia” (semperpolonia.pl).
58

 

Balsavimo teisės. Diasporai netaikomos specialios rinkimų teisės. Remiantis 2011 m. 

sausio 5 d. Lenkijos rinkimų kodeksu
59

, aktyvi ir pasyvi rinkimų teisė turi būti suteikta 

asmenims, kurie turi Lenkijos pilietybę ir kai taikoma (remiantis Europos pilietybe) – kitų ES 

valstybių narių piliečiams.  

Lenkijos piliečiai gali balsuoti užsienyje. Tačiau tai įmanoma tik parlamento rinkimuose, 

prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą. Galimybės balsuoti vietos 

rinkimuose būnant užsienyje nėra. Galima balsuoti asmeniškai arba paštu. Paprastai Lenkijos 

piliečiai balsuoja balsavimo komisijose, kurios steigiamos ambasadose. Jei Lenkijos pilietis nori 

balsuoti užsienyje, jis turi pranešti apie tai likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki rinkimų dienos. 

                                                 
57Interviu su eksperte iš Lenkijos advokate dr. Aleksandra Czekaj iš Tischner Europos universiteto Krokuvoje (2011-11-13). 
58Ten pat. 
59Ustawa Kodeks Wyborczy, Journal of Laws of 2011,  No. 21, item 112. 

http://www.wspolnotapolska.org.pl/
http://www.pol.org.pl/
http://konferencjafundacjapolonia.pl/
http://www.semperpolonia.pl/
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Balsuojant paštu reikia pranešti apie tai konsului likus 15 dienų iki rinkimų. Galimybė balsuoti 

paštu yra naujovė, kuri buvo įvesta tik 2011 m. (tai jau buvo Lenkijos konstitucinio teismo 

objektu – 2011 m. liepos 20 d. teismas patvirtino šios galimybės atitikimą Lenkijos 

Konstitucijai).
60

 

Pilietybės klausimai. Lenkijos pilietybės įstatymas draudžia dvigubą pilietybę: 1962 m. 

Lenkijos pilietybės įstatymo 2 straipsnis numato, kad Lenkijos pilietis tuo pačiu metu negali būti 

ir kitos valstybės piliečiu. Tačiau yra tam tikri niuansai, t.y. asmuo, kuris gimimo faktu tapo 

Lenkijos piliečiu ir vėliau įgijo kitos valstybės pilietybę, neturės jos atsisakyti (t.y. pasirinkti 

vienos iš valstybių pilietybę). Tačiau natūralizacijos procese, daromi skirtumai tarp asmenų, 

kurie siekia natūralizuotis kaip Lenkijos piliečiai, ir Lenkijos piliečių, kurie siekia natūralizuotis 

kitose valstybėse. Pastarųjų atveju teisės aktai yra palankesni, nes leidžia įgyti kitos valstybės 

pilietybę tuo pačiu išlaikant Lenkijos pilietybę. Tačiau iš užsieniečių, kurie siekia įgyti Lenkijos 

pilietybę, gali būti reikalaujama atsisakyti kitos valstybės pilietybės. Kitaip tariant, jei Lenkijos 

piliečiui kita šalis suteikė pilietybę ir jis neatsisakė Lenkijos pilietybės, jis negali būti 

traktuojamas Lenkijoje kaip užsienietis, su juo elgiamasi kaip su Lenkijos piliečiu (pvz. jis gali 

naudotis lenkišku pasu arba tapatybės kortele atvykstant į Lenkijos teritoriją).
61

 

Tautinė kortelė. Svarbus teisės aktas, kuris reglamentuoja Lenkijos diasporos padėtį yra 

2007 m. rugsėjo 7 d. Įstatymas dėl Lenko kortelės.
 62

  Šis įstatymas taikomas asmenims, kurie 

gyvena buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje ir yra lenkų tautybės, tačiau praradę Lenkijos 

pilietybę dėl įvykių, susijusių su Antruoju Pasauliniu karu ir pokario įvykiais. Asmenys, 

atitinkantys įstatyme nustatytus kriterijus, gali kreiptis dėl lenko kortelės. Kortelę išduoda 

konsulas asmenims, pareiškusiems priklausomybę lenkų tautai. Reikalavimai, keliami asmenims, 

norintiems gauti kortelę: 

- Bent minimalus lenkų kalbos, lenkų tradicijų ir papročių žinojimas ir puoselėjimas; 

- Priklausomybės lenkų tautai deklaravimas raštu; 

- Įrodymai, kad bent vienas iš tėvų ar senelių arba abu seneliai buvo lenkų tautybės ir 

įrodymai, kad bent 3 metus vykdė veiklą, susijusią su lenkų kalbos ar kultūros puoselėjimu 

                                                 
60Interviu su eksperte iš Lenkijos advokate dr. Aleksandra Czekaj iš Tischner Europos universiteto Krokuvoje (2012-02-19). 
61Ten pat. 
62Ustawa o Karcie Polaka – Journal of Laws of 2007,  No. 180, item 1280 
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arba veiklą lenkų mažumų labui (kai kurie autoriai teigia
63

, kad etninis kriterijus (kilmė) 

nėra privaloma ir vietoje jos galima pateikti pažymą, kad asmuo aktyviai dalyvavo veikloje 

susijusiose su lenkų kalbos ir kultūros puoselėjimu mažiausiai tris metus iki prašymo 

pateikimo).  

Tačiau pastebėtina, kad šio įstatymo taikymo apimtis yra ribota, nes jis taikomas tik šių 

šalių piliečiams, atitinkantiems išvardytas sąlygas: Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, 

Estijos, Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos, Lietuvos, Latvijos, Moldovos, Rusijos, Tadžikistano, 

Turkmėnistano, Ukrainos ir Uzbekistano. Taip pat gali būti taikomas asmenims, kurie turi 

asmens be pilietybės statusą šiose šalyse. 

Kortelės išdavimas yra nemokamas. Kortelė suteikia kai kurias teises ją gavusiam 

asmeniui: 

1. Teisę dirbti be leidimo; 

2. Savarankiškai įsidarbinti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Lenkijos piliečiai; 

3. Studijuoti, taip pat doktorantūroje ir kitomis studijų formomis, bei dalyvauti 

moksliniuose tyrimuose (tačiau ši teisė neturi riboti galimybės gauti stipendiją, kuri 

mokama užsieniečiams pagal atskirus teisės aktus); 

4. Mokytis pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigose; 

5. Gauti būtinąją medicininę pagalbą; 

6. Gauti 37 % nuolaidą viešajam transportui; 

7. Nemokamai lankytis viešuose muziejuose. 

Kortelės išdavimas nereiškia Lenkijos pilietybės suteikimo, kaip nepatvirtina ir lenkų 

kilmės. Kortelės turėtojas turi pirmumo teisę kreiptis dėl valstybės biudžeto arba vietinės 

valdžios institucijų finansinės paramos, kuri yra skirta remti Lenkijos piliečius užsienyje. 

Kortelė nesuteikia teisės vykti per sieną ir naudotis laisvo judėjimo teise, nesuteikia teisės 

atvykti arba teisės į nuolatinį gyvenimą Lenkijoje. Kortelės turėtojas yra laikomas trečiosios 

šalies piliečiu. Kortelės turėtojas vis tiek turi gauti vizą, kad galėtų atvykti, tačiau vizos mokestis 

kompensuojamas. Kaip taisyklė, kortelė išduodama 10 metų laikotarpiui. Bene svarbiausia 

                                                 
63Gorny A., Pudziavowska D. Same letter, new spirit: Nationality regulations and their implementation in Poland. Citizenship 

Policies in the New Europe, Expanded and Updated Edition,  Amsterdam University Press, 2009. 
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kortelės teikiama privilegija – teisė įsidarbinti arba savarankiškai dirbti tokiomis pačiomis 

sąlygomis kaip Lenkijos piliečiai.
64

 

Teisė studijuoti Lenkijos universitetuose. Remiantis Lenkijos 2005 m. liepos 27 d. 

Aukštojo mokslo įstatymo
65

 43 straipsnio 5a dalimi, galiojančios lenko  kortelės turėtojai turi 

teisę studijuoti aukštojo mokslo įstaigose, doktorantūroje ir pagal kitas studijų formas, taip pat 

dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir vystomosiose studijose remiantis tomis pačiomis 

taisyklėmis kaip ir Lenkijos piliečiai arba remiantis specifinėmis taisyklėmis, kurios taikomos 

tam tikroms užsieniečių grupėms. Šios specifinės taisyklės yra grindžiamos: 

a) Tarptautinių sutarčių nustatytomis taisyklėmis; 

b) Aukštųjų mokyklų ir užsienio subjektų sudarytų susitarimų nuostatomis; 

c) Už aukštąjį mokslą atsakingo ministro arba kito ministro sprendimais; 

d) Aukštojo mokslo įstaigos rektoriaus sprendimais. 

Be to, kortelės turėtojai gali dalyvauti mokymo kursuose bei tyrimuose ar projektų veikloje kaip: 

a) Lenkijos valstybės suteiktų stipendijų gavėjai; 

b) Mokantys mokestį už mokslą; 

c) Nemokamai ir su stipendija; 

d) Siunčiančiosios šalies stipendijos gavėjai, nemokantys mokesčio už mokslą; 

e) Aukštojo mokslo institucijos stipendijos gavėjai. 

Jei šios kortelės turėtojai pageidauja, kad su jais būtų elgiamasi kaip su Lenkijos piliečiais, 

tuomet jie turi teisę gauti valstybės biudžeto finansinę paramą (tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

Lenkijos piliečiai). Paramos formos gali būti tokios:  

a) Išlaikymo stipendija; 

b) Speciali stipendija negalią turintiems asmenims; 

c) Mokymosi arba sporto pasiekimų stipendija; 

d) Mokymosi pasiekimų stipendija, kurią suteikia ministras; 

e) Išskirtinių sporto pasiekimų stipendija, kurią suteikia ministras; 

f) Maitinimo stipendija; 

g) Apgyvendinimo stipendija; 

h) Pašalpa. 

                                                 
64Interviu su eksperte iš Lenkijos advokate dr. Aleksandra Czekaj iš Tischner Europos universiteto Krokuvoje (2011-11-13). 
65Ustawa o szkolnictwie wyższym, Journal of Laws of 2005, No.. 164, item 1365. 
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Asmenys gali pasirinkti taisykles, kurios jiems labiau palankios: arba su jais bus elgiamasi 

kaip su Lenkijos piliečiais, arba jie gali naudotis tarptautinių sutarčių, kurias Lenkija yra 

sudariusi dėl Lenkijos universitetų su valstybe, kurioje šie asmenys gyvena, nustatytomis 

sąlygomis. Pavyzdžiui, jie gali studijuoti gaudami Lenkijos valstybės stipendiją, tačiau tuomet jie 

negali gauti stipendijų, kurias universitetai skiria studentų ir doktorantų pragyvenimui.
66

 

Jei repatriantai įrodo savo lenkišką kilmę ir studijuoja savo gyvenamojoje vietovėje, jie 

gali gauti stipendiją, kurią skiria Lenkijos valstybė. Jei lenkų kilmės užsieniečiai atvyksta 

studijuoti į mokamas studijas, jie turi teisę į 30 proc. studijų mokesčio nuolaidą.
67

 

Profesinių kvalifikacijų/patirties pripažinimas. Lenkijos teisės aktai nenumato 

specifinių nuostatų, kurios būtų taikomos būtent repatriantams. Bendra taisyklė, įtvirtinta 2004 

m. balandžio 20 d. įstatymo dėl įdarbinimo skatinimo ir įdarbinimo įstaigų 86 straipsnyje, yra ta, 

kad ankstesni darbo laikotarpiai užsienyje yra sumuojami su Lenkijoje išdirbtu laiku. Toks 

sumavimas yra svarbus darbuotojų teisių prasme (pvz. darbo nepilną darbo dieną, papildomų 

išmokų, aukštesnės apmokėjimo klasės atžvilgiu). Ši taisyklė taip pat taikoma diasporos nariams, 

kurie nusprendžia grįžti į Lenkiją. Diplomų, išduotų ne ES valstybėse narėse, atveju jie gali būti 

pripažįstami automatiškai Lenkijoje, jei sudaryta tarptautinė sutartis. Jei jos nėra, tuomet 

diplomas teikiamas atitinkamų Lenkijos institucijų pripažinimui.
68

 

Valstybės parama grįžtantiems į tėvynę. Svarbus teisės aktas yra 2000 m. lapkričio 20 d. 

įstatymas dėl grįžtančių į tėvynę asmenų.
 69

 Šis įstatymas taikomas asmenims, kurie apibūdinami 

kaip lenkų kilmės asmenys, atvykę į Lenkiją su Lenkijos viza ir turintys tikslą nuolatos 

apsigyventi Lenkijoje. Įstatymas teigia, kad asmenims, atvykstantiems į Lenkiją su Lenkijos viza 

ir turintiems tikslą nuolat apsigyventi šioje šalyje, turi būti suteikta ex lege Lenkijos pilietybė 

atvykimo į Lenkijos teritoriją dieną. Tokie asmenys turi įrodyti savo lenkišką kilmę įvairiais 

būdais, kuriuos išvardija įstatymas. Jie taip pat turi teisę gauti įvairią finansinę paramą: 

1. Kelionės išlaidų iš gyvenamosios vietos (traukinio stoties, esančios netoliese 

gyvenamosios vietos) užsienyje į apsigyvenimo vietą Lenkijoje padengimą; 

2. Paramą padengiant kasdienines gyvenimo ir įsikūrimo Lenkijoje išlaidas; 

                                                 
66Interviu su eksperte iš Lenkijos advokate dr. Aleksandra Czekaj iš Tischner Europos universiteto Krokuvoje (2011-11-13). 
67Ten pat. 
68Ten pat. 
69Ustawa o repatriacji - Journal of Laws of 2000, no. 106, item 1118 
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3. Nepilnamečio šeimos nario, kuriam taikoma švietimo pareiga, švietimo išlaidų 

padengimą. 

Taip pat tokie asmenys turi teisę gauti finansinę paramą įsikūrimui Lenkijoje. Tačiau 

pareiga suteikti tokią paramą taikoma tik lenkams iš buvusios Sovietų Sąjungos Azijos dalies 

teritorijų. Lenkų, atvykstančių gyventi į Lenkiją iš kitų teritorijų, atveju, tokia parama priklauso 

nuo aplinkybių. Finansinė parama teikiama atsižvelgiant į patirtas išlaidas. Taip pat šie asmenys 

ir jų šeimos nariai gali gauti teisę nemokamai lankyti lenkų kalbos kursus savo gyvenamojoje 

vietoje užsienyje ir atvykę į Lenkiją. Finansinė parama teikiama 60 dienų nuo Lenkijos pilietybės 

suteikimo dienos. Savivaldybės, suteikusios gyvenamąją vietą grįžtančiam į tėvynę asmeniui, 

turi teisę gauti valstybės biudžeto paramą. Įstatymas taip pat numato paramą įsitvirtinant darbo 

rinkoje – iš dalies padengiamos profesinės patirties įsigijimo arba profesinio mokymo sąnaudos. 

Ši parama skiriama darbdaviams, sukūrusiems darbo vietas arba suteikusiems profesinį mokymą 

tokiems asmenims. Darbdaviai, įdarbinę repatriantus, turi teisę gauti dalinį darbo užmokesčio 

padengimą arba draudimo nuolaidas 12 mėnesių laikotarpiu, su sąlyga, kad darbo sutartis su 

tokiu asmeniu yra ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Jei repatriantai neturi reikalingos profesinės 

kvalifikacijos arba jų turimos kvalifikacijos nėra paklausios darbo rinkoje, jiems gali būti siūlomi 

kursai papildomoms kvalifikacijoms įgyti.
70

 

Išvados dėl Lenkijos taikomų priemonių ir jų pritaikomumo Lietuvoje. Galima teigti, 

kad Lenkija skiria didelį dėmesį savo diasporai, kuris apima ir teisių suteikimo politiką. 

Taikomos kelios teisinės priemonės, skirtos realizuoti diasporos teises: galimybė ribotais atvejais 

išlaikyti pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę, lengvatos studijoms, parama sugrįžimui bei 

specifinis teisinis statusas „Lenko kortelės“ turėtojams, pagrįstas teisių suteikimu. Lenkijos teisės 

aktai nenumato specifinių lengvatų diasporos nariams balsavimo teisių srityje. Kadangi „Lenko 

kortelė“ yra išimtinai skirta asmenims, praradusiems Lenkijos pilietybę dėl įvykių, susijusių su 

Antruoju Pasauliniu karu ir pokario įvykiais bei gyvenančiais buvusios Sovietų Sąjungos 

teritorijoje, ji nėra aktuali Lietuvai kaip geroji praktika. Aktuali grįžtantiems diasporos nariams 

teikiama parama, tačiau Lietuvoje tokios paramos teikimo priemonės gali būti svarstomos tik 

atsiradus finansinėms valstybės galimybėms, kurios nėra tikėtinos artimiausiu metu. Įvertinus 

kaštų ir naudos santykį Lietuvoje tikslinga pasiremti Lenkijos patirtimi subsidijuojant 

                                                 
70Interviu su eksperte iš Lenkijos advokate dr. Aleksandra Czekaj iš Tischner Europos universiteto Krokuvoje (2011-11-13). 
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darbdavius, įsteigusius darbo vietas repatriantams arba suteikusiems tokiems asmenims profesinį 

mokymą. 
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2.2.5. PORTUGALIJA71 

 

Portugalijos diaspora. Pasaulyje gyvena apie šimtą milijonų žmonių, kurie istoriškai 

susiję su Portugalija. Nuo 16 a. vyko Portugalijos kolonijinė ekspansija ir portugalų emigracija į 

Indiją, Ameriką, Makau, Rytų Timorą, Malaiziją, Indoneziją ir Afriką. Nuo XIX a. vidurio iki 

XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigos į Braziliją ir Jungtines Valstijas išvyko gyventi beveik du 

milijonai portugalų. Šiuo metu Brazilijoje gyvena 1,2 milijono, Jungtinėse Valstijose – 1,47 

milijono portugalų. Didelės portugalų diasporos įsikūrusios Prancūzijoje (apie 798 tūkst.), 

Jungtinėje Karalystėje (500 tūkst.), Venesueloje (550 tūkst.), Kanadoje (415 tūkst.), Pietų 

Afrikoje (300 tūkst.), Angoloje (368 tūkst.). Daugelyje buvusių Portugalijos kolonijų vyraujanti 

kalba yra portugalų, daugelis tų šalių gyventojų turi portugališkas šaknis. 

Nuostatos Konstitucijoje. 1976 m. Portugalijos Konstitucijos 14 straipsnis numato, kad 

Portugalijos piliečiai, gyvenantys užsienyje, turi teisę gauti valstybės apsaugą įgyvendindami 

savo teises, jiems taikomos tokios pareigos, kurios nėra nesuderinamos su jų buvimu už šalies 

ribų. 44 straipsnis įtvirtina teisę keliauti ir emigruoti, taip pat ir grįžti. 74 straipsnio 3(h) punktas 

numato valstybės pareigą įgyvendinant švietimo politiką užtikrinti emigrantų vaikų mokymą 

(portugalų kalbos ir kultūros). 

Prioritetai Vyriausybės programoje. Portugalijos 18-osios Vyriausybės programoje 

įrašytos nuostatos dėl ryšių su diaspora politikos. Programoje Portugalijos vyriausybė 

įsipareigoja siekti, kad išeiviams iš Portugalijos būtų užtikrintos tokios pačios pilietybės teisės, 

kaip ir asmenims, gyvenantiems Portugalijoje. 

Taip pat planuojama modernizuoti konsulatų tinklą, kad konsulatai taptų pagrindiniais 

pagalbos ir informacijos centrais. Konsulatai turi įgyvendinti ekonomines, kultūrines ir socialines 

iniciatyvas, stiprinti ryšius su įvairiomis šalių, kuriose jie įsikūrę, institucijomis. Įsipareigojama 

skirti daug dėmesio diasporos intelektualinei ir meninei produkcijai, skatinant keitimąsi 

patirtimis, remiant naujų talentų plėtrą įvairiose kultūros srityse (įgyvendinti Talentų 

apdovanojimų ir Lusaox programas). Taip pat numatoma plėtoti dialogą su jaunesniąja portugalų 

diasporos karta, sudaryti galimybes jauniems žmonėms atrasti Portugaliją.  

                                                 
71Teisinių sąlygų analizė šioje dalyje yra atlikta remiantis Portugalijos teisės aktų nuostatomis. 
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Vienu iš Vyriausybės prioritetų yra portugalų kalbos ir kultūros mokymas, šiam tikslui 

numatoma kiekvienais metais skirti 50 mln. eurų. Šią misiją patikėta įgyvendinti Camoes 

institutui.
72

 Taip pat numatoma sukurti finansines paskatas portugalų bendruomenę užsienyje 

atstovaujančioms organizacijoms.
73

 

Institucijos, formuojančios ir/ar įgyvendinančios diasporos įtraukimo politiką. 

Diasporos politikos formavimas ir įgyvendinimas patikėtas Portugalų bendruomenių užsienyje 

valstybės sekretoriui ir Užsienio reikalų ministerijai. Už šią politiką atsakingas vienas iš 

ministerijos direktoratų – Bendrasis konsulinių reikalų ir Portugalų bendruomenių užsienyje 

direktoratas (DGACCP). Ryšiai su diaspora palaikomi daugiausiai per konsulatus, kurie pavaldūs 

minėtam departamentui. Direktoratas taip pat bendradarbiauja su Portugalijos savivaldybėmis, 

kuriose įsteigė Emigrantų paramos tarnybas. Šių tarnybų tikslai yra informuoti portugalus apie jų 

teises šalyse, kuriose jie gyvena, teikti socialinę, teisinę ekonominę, įdarbinimo ir kitokią 

pagalbą grįžtantiems ir norintiems integruotis į Portugalijos visuomenę emigrantams, padėti 

gauti statybos leidimus, prekybos licenzijas, teikti paramą sprendžiant socialinių paslaugų, 

investavimo, dvigubo apmokestinimo klausimus planuojantiems išvykti gyventi į užsienį. 

Planuojama, kad šios tarnybos ateityje galėtų padėti panaudoti Portugalijos savivaldybių 

ekonominį potencialą, nes turėtų priėjimą prie portugalų įmonių, veikiančių visame pasaulyje, 

duomenų bazės. 
74

 

Taip pat diasporos politikos formavime dalyvauja Portugalų bendruomenių taryba, kurią 

sudaro 73 portugalų bendruomenių užsienyje atstovai. Ši taryba rengia Portugalijos diasporai 

aktualių teisės aktų, tarptautinių sutarčių projektus, teikia informaciją ir pasiūlymus Portugalijos 

Vyriausybei ir Parlamentui. Taryba savo 2010 metų programoje įsipareigojo vykdyti portugalų 

kalbos mokymo ir portugalų, gyvenančių užsienyje, švietimo strategijos, NetInvest programos, 

nacionalinės kovos su skurdu programos stebėseną, teikti pasiūlymus dėl bendruomenių 

organizacijų stiprinimo, apmokant jų narius ir kt.
75

 

Finansinė parama diasporos organizacijoms. 2010 metų valstybės biudžete Camoes 

institutui numatyta 45 696 418 eurų asignavimų. Užsienio reikalų ministerijos funkcijoms 

įgyvendinti - 388 279 990 eurų asignavimų. Bendros biudžeto išlaidos -   153 510 732 588 eurų. 

                                                 
72Instituto Camoes Portugal; prieiga per internetą: http://www.instituto-camoes.pt/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
73Governo de Portugal; prieiga per internetą: http://www.mne.gov.pt/mne/en/ministerio/pexterna/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
74‘Gabinete de Apoio ao Emigrante’, Portal das Comunidades Portuguesas; priega per internetą: 

http://www.secomunidades.pt/web/guest/gae [Žiūrėta 20012 02 23]. 
75Conselho das Comunidades Portuguesas; priega per internetą: http://www.conselhoccp.com/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.mne.gov.pt/mne/en/ministerio/pexterna/
http://www.secomunidades.pt/web/guest/gae
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2011 metų biudžetas - 177 735 977 343 eurų, Užsienio reikalų ministerijos funkcijoms 

įgyvendinti - 363 361 141 eurų, Camoes institutui skirta 41 725 040 eurų. Portugalijos biudžete 

nėra išskirtos lėšos konkrečiai ryšių su diaspora politikai įgyvendinti. Šios politikos priemonės 

finansuojamos iš bendrųjų Užsienio ministerijai skirtų asignavimų. 

DGACCP taip pat skiria finansinę paramą Portugalijos diasporos asociacijų, federacijų, 

piliečių grupių ir pavienių piliečių projektams, kuriais siekiama teigiamo poveikio Portugalijos 

diasporos bendruomenių gyvenimo kokybei organizuojant įvairius socialinius, kultūrinius, 

švietimo, profesinius, ekonominius renginius. Finansuojami projektai yra orientuoti į skirtingas 

amžiaus grupes. Remiami mokslininkų vizitai, moksliniai seminarai, vasaros stovyklos.  

Parama diasporos žiniasklaidos priemonėms. DGACCP siūlo portugalų diasporos 

bendruomenėms laikraščių portugalų kalba prenumeratą. Bendruomenės užsakymus 

prenumeratai gali pateikti arba Portugalijos konsulatuose, arba tiesiogiai DGACCP būstinėje.  

Informacinės svetainės. DGACCP administruoja Portugalijos bendruomenių portalą 

www.secomunidades.pt, kuriame pateikiama informacija, naudinga užsienyje įsikūrusioms 

portugalų bendruomenėms. Portalas pateikia informaciją apie Portugalijos konsulatus įvairiose 

pasaulio šalyse, konsulatų teikiamas paslaugas, kitiems užsienyje gyvenantiems ar 

keliaujantiems Portugalijos piliečiams rūpimus klausimus, informaciją apie užsienyje 

gyvenantiems portugalams prieinamą socialinę paramą, švietimo ir profesinio mokymo 

paslaugas, informaciją apie įsidarbinimo sąlygas įvairiose užsienio šalyse.  

Duomenų bazės ir moksliniai tyrimai. Portugalijoje įsteigta duomenų bazė 

„Profesionalai užsienyje“
76

. 2008 metais pagal sutartį tarp DGACCP, Lisabonos universiteto ir 

Sociologijos tyrimų ir studijų centro buvo įsteigta „Emigracijos observatorija”, kurios 

pagrindiniai tikslai yra surinkti ir skleisti informaciją apie Portugalijos diasporos evoliuciją ir 

dabartinę padėtį bei formuluoti viešosios politikos pasiūlymus ryšių su diaspora klausimais. 

„Emigracijos observatorija“ renka, analizuoja ir pateikia statistinius duomenis ir dokumentus iš 

skirtingų šaltinių Portugalijos diasporos bendruomenėse, taip pat vykdo mokslinius tyrimus, 

organizuoja magistro darbų ir daktaro disertacijų šia tematika konkursus.
77

 

                                                 
76Ionescu D.‘Engaging Diasporas as Development Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers’, 

International Organization for Migration, Geneva, 2006, p.42. 
77Observatório da Emigração; prieiga per internetą: 

http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/observatorio.html [Žiūrėta 20012 02 23]. 

http://www.secomunidades.pt/
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Balsavimo teisės. Portugalijos piliečiai, norintys balsuoti užsienio šalyse, turi registruotis 

konsulatuose. Jeigu kurioje nors šalyje nėra konsulato, registruojamasi ambasadoje ar kokiame 

nors kitame registracijos centre. Užsienyje veikia apie 200 tokių registracijos centrų. Rinkimuose 

į Parlamentą ir Europos parlamentą užsienyje gyvenantys Portugalijos piliečiai gali dalyvauti 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir gyvenantys Portugalijoje (nors iki 2005 m. galiojo 

įstatymas, pagal kurį rinkimuose į Europos parlamentą galėjo dalyvauti tik piliečiai, gyvenantys 

ES šalyse narėse). 2005 m. įstatyme nustatyta, kad rinkimuose gali balsuoti tik tie Portugalijos 

piliečiai, kurie su Portugalija palaiko „glaudžius ryšius“: 1) yra išgyvenę ES arba šalyse, kurioje 

vyraujanti kalba yra portugalų, ne daugiau nei 15 metų; 2) yra išgyvenę bet kurioje kitoje šalyje 

ne daugiau nei dešimt metų; 3) per penkis metus bent kartą 30 dienų laikotarpiui buvo grįžę į 

Portugaliją ir gali įrodyti, jog moka portugalų kalbą.
78

 

Pilietybė. Vienas iš Portugalijos pilietybės reguliavimo režimo tikslų yra išlaikyti ir 

išplėsti ryšius su diaspora. Portugalija turėjo gilias tradicijas suteikti pilietybę pagal ius soli 

principą, tačiau išaugus emigracijai iš Portugalijos nuo 2006 metų akcentuojamas ius sanguinis 

principas (giminystė). Taigi, Portugalijos piliečio, kuris gyvena užsienyje, palikuonys gali tapti 

Portugalijos piliečiais gimimo faktu. Portugalijos teisės aktai leidžia dvigubą pilietybę.  

Galimybė įsigyti žemę. Portugalija panaikino pardavimo mokestį nuosavybės sandoriams 

ir pasiūlė subsidijas palūkanoms tais atvejais, jeigu nuosavybę įsigyja diasporos atstovai. Šios 

lengvatos taikomos portugalų tautybės asmenims gyvenantiems buvusiose Portugalijos 

kolonijose: Angoloje, Brazilijoje, Žaliajame Kyšulyje, Gvinėjoje Bisau, Mozambike, Sao Tome 

ir Principėje, Rytų Timore.
79

 

Socialinė apsauga. Portugalijos Vyriausybės programoje numatyta įgyvendinti portugalų, 

gyvenančių užsienyje, socialinės apsaugos politiką – stiprinti veiksmus, nukreiptus į skurdo 

mažinimą. Šias priemones numatoma įgyvendinti pasitelkiant tokias programas kaip ASIC 

(socialinė parama senyvo amžiaus ir marginalizuotiems žmonėms) ir ASEC (Socialinė parama 

atskirčiai mažinti). Portugalų bendruomenių portale pateikiama informacija apie tokios socialinės 

paramos sąlygas ir taisykles, kuriomis reikalinga vadovautis norint šia parama pasinaudoti.  

                                                 
78Lobo M.C. ‚Portugal: extended voting rights and decreasing participation‘, Voting from Abroad: The International IDEA 

Handbook; 2007, p.83 – 89; prieiga per internetą:  

http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/upload/Voting_from_abroad.pdf  [Žiūrėta 20012 02 23]. 
79Ionescu D., ‘Engaging Diasporas as Development Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers’, 

International Organization for Migration, Geneva, 2006, p.42. 

http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/upload/Voting_from_abroad.pdf


Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti 53 

 

 
 

Investicijų skatinimas. Vyriausybės programoje taip pat numatoma įgyvendinti NetInvest 

programą, kurios pagrindinis tikslas yra sudaryti sąlygas diasporos investicijoms Portugalijoje ir 

plėtoti partnerystę tarp Portugalijoje gyvenančių verslininkų ir Portugalijos diasporos 

verslininkų. Apie programą paskelbta 2008 metais, tačiau iki šiol jos įgyvendinimas nepradėtas 

dėl biudžeto apribojimų  ir įvairių biurokratinių kliūčių.  

Programos uždaviniai yra šie: užsienyje gyvenančių portugalų tiesioginių investicijų 

skatinimas; Portugalijos įmonių tarptautinių rinkų internacionalizacija ir skvarba, išnaudojant 

ryšius su užsienyje gyvenančiais portugalų verslininkais; Portugalijos įmonių eksporto plėtra ir 

diversifikacija; verslo bendradarbiavimo tinklo sukūrimas; prekybos rūmų profesionalizavimas. 

Programos, kuri būtų finansuojama iš Portugalijos sanglaudos fondo 2007 – 2013 metams lėšų, 

įgyvendinimą turėtų prižiūrėti Užsienio reikalų ministerija kartu su Ūkio ministerija. Planuojama 

per du metus nuo NetInvest programos paskelbimo pradžios  per šią programą investuoti 150 

mln. eurų.  

Programos valdymui numatyta sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvautų ne tik Užsienio 

reikalų ministerijos ir Ūkio ministerijos atstovai, bet ir bankų, ypač veikiančių užsienio šalyse, 

verslo asociacijų, Pasaulinės portugalų bendruomenių verslininkų konfederacijos, Smulkaus ir 

vidutinio verslo asociacijos atstovai. NetInvest programos investicijos turėtų būti nukreiptos 

Vyriausybės prioritetams įgyvendinti. Pirminiame modelyje buvo numatyta, kad verslininkai 

turės investuoti 25 proc. kapitalo, 25 proc. sudarys rizikos kapitalas ir likusius 50 proc. bankų 

paskolos. Planuojama sukurti NetInvest Portugal portalą, kuris veiktų kaip programos tikslų 

įgyvendinimui reikalingų veiksnių integravimo ir skatinimo platforma. Portalas pateiktų 

Portugalijos diasporos verslo žemėlapį, surinktų, struktūruotų, paskleistų informaciją, reikalingą 

finansinei paramai, bendradarbiavimui užtikrinti, verslo galimybėms realizuoti, taip pat sutelktų 

portugalų verslininkus ir valstybines institucijas verslo plėtros tikslams pasiekti. Vienas iš 

portalo veiklos instrumentų būtų „NetInvest vienas langelis“ struktūra, skirta verslui orientuotam 

į klientų aptarnavimą ir konsultavimą.
80

 

                                                 
80Programa NETINVEST Portugal, Diário Económico, 21-02-2006; prieiga per internetą: 

http://www.ciep.pt/public/NewsText.php?section_parent_id=2&section_id=20&news_text_id=15 [Žiūrėta 20012 02 23]. 
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Pažymėtina, jog Portugalija siekia sudaryti palankesnes sąlygas emigrantų finansinėms 

perlaidoms į Portugaliją – kai kurios Portugalijos finansų institucijos turi finansinių perlaidų 

agentūras veikiančias JAV, kurių pagrindinė funkcija yra pervesti pinigus iš JAV į Portugaliją.
81

 

Išvados dėl Portugalijos taikomų priemonių ir jų pritaikomumo Lietuvoje. Lietuvos 

diasporai aktualus informavimo apie teises ir jų realizavimą klausimas. Todėl tikslinga 

pasinaudoti Portugalijos  savivaldybėse veikiančių Emigrantų paramos tarnybų patirtimi, kurių 

tikslas – informuoti portugalus apie jų teises šalyse, kuriose jie gyvena, teikti socialinę, teisinę 

ekonominę, įdarbinimo ir kitokią pagalbą grįžtantiems ir norintiems integruotis į Portugalijos 

visuomenę emigrantams, padėti gauti statybos leidimus, prekybos licencijas, teikti paramą 

sprendžiant socialinių paslaugų, investavimo, dvigubo apmokestinimo klausimus. Be abejo, 

tokių teisinio konsultavimo paslaugų teikimas yra įmanomas tik atsiradus finansinėms 

galimybėms arba aktyviau išnaudojant šiuo metu veikiančius informavimo kanalus.  

Nors Portugalijos teisės aktai leidžia dvigubą pilietybę, tai yra tik viena iš nedaugelio 

valstybių taikančių šią priemonę. Atsižvelgiant į politinius aspektus ir Lietuvos diasporos 

ekspertų nuomonę dvigubos pilietybės klausimu, ši praktika Lietuvoje nėra pritaikoma, nes čia 

labiau aktualus pilietybės išlaikymo klausimas išimtiniais atvejais įgijus kitos valstybės pilietybę. 

Tikslinga svarstyti Portugalijos praktiką dėl pardavimo mokesčio nuosavybės sandoriams 

panaikinimo ir subsidijų palūkanoms, tačiau šios priemonės realus taikymas Lietuvoje yra 

tiesiogiai susijęs su valstybės finansinėmis galimybėmis. Taip pat reikėtų įvertinti ir galimai 

ribotą priemonės poveikį bei teisinius apribojimus, kurie iki 2014 m. nesuteikia galimybės ne 

Lietuvos piliečiams įsigyti žemę Lietuvoje.   

 

                                                 
81Marcalo M.C.B., Transnationalism in the Luso-American Community: Networks and economic connections between the 

Portuguese living in the United States and Portugal, daktaro disertacija, Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, 2008, p.70. 
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2.2.6. ESTIJA
82

 

 

Estijos diaspora. Didžiausios emigracijos bangos Estiją palietė prieš Antrąjį pasaulinį karą 

ir karo metu. 1991 m. vien JAV buvo virš 26000 estiškų šaknų turinčių gyventojų. Estai į JAV 

ėmė imigruoti dar XIX a. ir emigracija tęsėsi iki XX a. vidurio. Antrojo pasaulinio karo metu per 

80000 žmonių paliko šalį ir emigravo į Vokietiją ir Švediją, dalis jų vėliau persikėlė į JAV. 

Estijai atkūrus nepriklausomybę, šie pabėgėliai pradėjo grįžti į šalį. Estijos nepriklausomybės 

pradžioje nauju migracijos traukos centru tapo Jungtinė Karalystė. Šiuo metu tarp ES šalių, į 

kurias emigravo daugiausiai estų, pirmauja Suomija – Suomijoje gyvena apie 37000 estų. Dar 

daugiau estų Suomijoje gyvena laikinai. 

Nuostatos Konstitucijoje. 1992 m. Estijos Respublikos Konstitucijos
83

 II skyriaus 8 

punktas numato, kad kiekvienas vaikas, kurio bent vienas iš tėvų yra Estijos pilietis, turi teisę į 

Estijos pilietybę nuo gimimo. Kiekvienas, praradęs Estijos pilietybę būdamas nepilnamečiu, turi 

teisę ją atstatyti. Estijos pilietybė, kuri buvo įgyta gimimu, dėl asmens įsitikinimų ar kitų 

priežasčių negali būti atimta. 36 punktas numato, kad kiekvienas estas turi teisę apsigyventi 

Estijoje. Terminai „[etninis] estas” ir „Estijos pilietis” turi skirtingas reikšmes. Etniškumas gali 

būti apibūdinamas ir objektyviais kriterijais, tokiais kaip estų kalbos mokėjimas arba ryšys su 

etniniu estu, tačiau šios savybės aiškiai neapibrėžia asmens kaip esto.  

Nacionalinė ryšių su diaspora palaikymo strategija/programa. Estijos Vyriausybė, 

siekdama skatinti estų grįžimą į tėvynę, pakeitė keletą teisės aktų. Priemonės diasporos 

sugrįžimui skatinti buvo numatytos dar 2007-2011 m. koalicinės Vyriausybės programoje. Buvo 

numatyta sukurti internetinę svetainę, kurioje būtų skelbiamos laisvos darbo vietos estams, kurie 

gyvena užsienyje ir nori sugrįžti namo, be to, numatyta, kad grįžtantys namo estai gali kreiptis 

dėl finansinės paramos. Siekiant pritraukti Estijos piliečius, kurie išvyko studijuoti arba dirbti 

užsienio šalyse, grįžti į Estiją, vyriausybės programa numato (skyriuje apie estų kalbos apsaugos 

politiką) valstybės programos, skirtos estų grįžimui iš užsienio, įgyvendinimą.  

                                                 
82Teisinių sąlygų analizė šioje dalyje atlikta remiantis Estijos teisės aktų nuostatomis ir viešai prieinama informacija. 
83The Constitution of the Republic of Estonia, RT 1992, 26, 349, prieiga per internetą: 

http://www.legaltext.ee/text/en/X0000K1.htm [Žiūrėta 2011-11-14]. 
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Moksliniai tyrimai. Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija remia Baltijos 

paveldo tinklą (http://www.balther.net), kuris kaupia archyvinę medžiagą apie Baltijos šalių 

diasporų kultūrinį palikimą.  

Informacinės svetainės. Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija įsteigė 

informacinę svetainę „Estai užsienyje“ (www.eesti.ee), kurioje pateikiama informacija, 

reikalinga užsienyje gyvenantiems estams – nuorodos į estų bendruomenių ir įvairių organizacijų 

užsienyje svetaines, informacija grįžimo į tėvynę klausimais, Estijos visuomeninio gyvenimo 

naujienos. Svetainėje sukurtas diskusijų forumas.  

Kultūra ir švietimas. Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija skiria finansinę 

paramą estų kalbos ir kultūros mokymui užsienio šalyse. Kalbos ir kultūros mokymo programą 

įgyvendina Estijos institutas.
84

 

Balsavimo teisės. 2002 m. buvo sukurta teisinė bazė elektroniniam balsavimui. Estija yra 

viena iš nedaugelio pasaulio šalių, kuri leidžia visiems 5 metus gyvenantiems šalyje asmenims, 

nepriklausomai nuo jų pilietybės, balsuoti savivaldos rinkimuose. Estijos piliečiai, gyvenantys 

užsienyje gali balsuoti rinkimuose elektroniniu būdu.
85

 

Pilietybė. 1995 m. Estijos pilietybės įstatymas
86

 numato, kad Estijos piliečiu asmuo gali 

tapti, jei bent vienas iš jo tėvų yra Estijos pilietis. Įstatymo 1 punkto 2 dalyje teigiama, kad 

Estijos pilietis tuo pačiu metu negali būti kitos valstybės piliečiu, taigi dviguba pilietybė yra 

draudžiama. 3 punkte numatyta, kad asmenys, kurie nuo gimimo įgyja kitos valstybės pilietybę 

jau turėdami Estijos pilietybę, turi atsisakyti Estijos pilietybės ar kitos valstybės pilietybės per 3 

metus nuo tada, kai sulaukia 18 metų amžiaus. Pagal įstatymą Estijos pilietybė įgyjama gimstant, 

jei vienas iš vaiko tėvų vaiko gimimo metu yra Estijos pilietis, arba vaikas gimė po vieno iš tėvų, 

kuris turėjo Estijos pilietybę, mirties, arba vaikas rastas Estijoje, o jo tėvai yra nežinomi, nebent 

žinoma, kad jis yra kitos valstybės pilietis (Estijos pilietybės įstatymo 5 punktas).  

Valstybės parama grįžtantiems į tėvynę. Viena iš priemonių, motyvuojančių estus 

visame pasaulyje grįžti į Estiją yra parama grįžimui, kurią teikia Integracijos ir migracijos 

                                                 
84‘Estonian studies abroad‘, Eesti Institut; prieiga per internetą: http://www.estinst.ee/eng/estonian-studies-abroad/ [Žiūrėta 

20012 02 23]. 
85‘Citizenship’, Estonia.eu; prieiga per internetą:http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html [Žiūrėta 20012 02 23]. 
86Estonian Citizenship Act, 19 January 1995, RT I 1995, 12, 122; prieiga per internetą: 

http://www.legaltext.ee/text/en/X40001K6.htm [Žiūrėta 2011-11-17]. 

http://www.estinst.ee/eng/estonian-studies-abroad/
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fondas.
87

 Fondas buvo įsteigtas 1998 m. Šiuo metu fondo steigėjų teises atstovauja Kultūros 

ministerija. Remiantis fondo statutu fondas buvo įsteigtas su tikslu inicijuoti ir remti veiklas 

skirtas estams ir ne estų tautybės asmenims, kuriomis siekiama juos integruoti į Estijos 

visuomenę, taip pat veiklas, susijusias su emigracija ir imigracija. Fondas skatina integracijos 

procesus Estijoje koordinuodamas veiklas, susijusias su imigracija ir emigracija, spausdindamas 

informaciją šiuo klausimu ir leisdamas apžvalgas. Fondas taip pat konsultuoja migracijos 

klausimais asmenis, kurie planuoja grįžti gyventi į Estiją arba išvyksta iš jos, teikia finansinę 

paramą re-emigracijos, emigracijos ar išsiuntimo atvejais. Integracijos ir migracijos fondas remia 

etninių estų ir Estijos piliečių, kurie gyveno užsienyje ne mažiau kaip 10 metų, grįžimą į Estiją. 

Fondas išmoka persikėlimo paramą. Vienam suaugusiam asmeniui tokia grįžimo parama sudaro 

apie 2000 eurų. Grįžimo paramos galima prašyti užsiregistravus Estijos gyventojų registre, tačiau 

ne vėliau kaip 6 mėnesius nuo įsikūrimo Estijoje.
88

 Paramos grįžimui gavimo sąlygos Estijos 

piliečiams ir estų kilmės asmenims, turintiems galiojančius leidimus gyventi Estijoje, yra šios:
89

 

- Asmuo emigravo iš Estijos mažiausiai prieš 10 metų arba gimė užsienio šalyje; 

- Asmuo išlaikė ryšius su Estijos kultūra arba siekia ir nori prie jos prisijungti; 

- Asmeniui reikalinga finansinė parama grįžti į Estiją dėl jo finansinės ar socialinės būklės. 

Šios programos vykdymo metu pastebėta, kad dažniausia grįžimo į Estiją priežastimi yra 

šeimos susijungimas ir geresnės gyvenimo ir darbo perspektyvos.  

2010 m. rugsėjo 27 d. Estijos Centro partijos frakcija Parlamente pateikė Estijos piliečių 

grįžimo namo įstatymo projektą,
90

 kurio tikslas yra skatinti Estijos piliečių grįžimą į Estiją ir taip 

pat sukurti paskatas Estijos piliečiams pasilikti Estijoje. Vienas pasiūlytų pakeitimų numato 

subsidijas darbdaviams, kurie priima darbuotojus ir suteikia jiems profesinį mokymą. Šiuo 

pakeitimu siekiama užtikrinti darbuotojų apmokymą, kad padidėtų jų konkurencingumas darbo 

rinkoje. Subsidija atlyginimui mokėti mokama kartą per mėnesį šešių mėnesių laikotarpiu, tačiau 

ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei darbdavys nutraukia darbo sutartį anksčiau nei praėjus vieneriems 

                                                 
87Integration and Migration Foundation Our People, prieiga per internetąhttp://www.meis.ee/tagasiranne-eng [Žiūrėta 2011-11-

13]. 
88Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in Estonia, Estonian 

Academy of Security Sciences, European Migration Network, Tallinn, 2010, p. 19-20.  
89Integration and Migration Foundation Our People; prieiga per internetą: http://www.meis.ee/tagasiranne-eng [Žiūrėta 2011-11-

13]. 
90Draft Estonian Citizens Returning Home Act (821 SE), 2010. Prieiga per internetą:  

http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=1164510&u=20101021125309  [Žiūrėta 2011-11-13]. 

http://www.meis.ee/tagasiranne-eng
http://www.meis.ee/tagasiranne-eng
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=1164510&u=20101021125309
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metams nuo sutarties pasirašymo, tuomet darbdavys privalo grąžinti subsidiją atlyginimui 

mokėti.
91

 

Kitas svarbus pasiūlytas pakeitimas įpareigoja Estijos Statistikos biurą sukurti duomenų 

bazę, kurioje būtų renkama informacija apie Estijos piliečius, gyvenančius ir dirbančius 

užsienyje.
92

 

Taip pat siūlomos įvairios mokestinės ir kitokios finansinės paskatos, kad Estijos piliečiai 

pasiliktų gyventi ir dirbti Estijoje, bei įvairios paramos diasporai priemonės – pavyzdžiui, 

tarpininkavimas tarp potencialių darbdavių ir darbuotojų arba finansinė parama grįžtantiems 

gyventi į Estiją. Pavyzdžiui, 2010 m. spalio 6 d. Estijos Pramonės ir prekybos rūmai pristatė 

internetinę svetainę (www.talendidkoju.ee), kurioje užsienyje studijuojantys talentingi jaunuoliai 

gali rasti informaciją apie darbą ir stažuotes Estijoje ir kuriame įmonės gali naudotis 

studijuojančių užsienyje tinklu siekdamos surasti reikalingus darbuotojus.  

Tačiau tuo pačiu metu nacionalinė politika ir programos remia aukštos kvalifikacijos 

užsienio darbuotojų ir užsienio studentų pritraukimą, nors jie vertinami tik kaip laikini migrantai, 

kurie baigę darbą ar studijas siekia grįžti į kilmės valstybę. Iki šiol taikytų priemonių patirtis 

rodo, kad estai siekia grįžti į Estiją, tačiau aktualios kai kurios sąlygos, daugiausia susijusios su 

darbu (t.y. ar pasiūlyta pozicija yra pakankamai patraukli darbo užmokesčio ir panašia prasme). 

Skatindama diasporą grįžti Estijos vyriausybė kartu užpildo aukštos kompetencijos ir 

kvalifikacijų darbo rinkos poreikius, ir todėl mažėja darbdavių poreikis samdyti užsieniečius.
93

 

Kadangi priemonės, kuriomis siekiama pritraukti diasporą, taikomos dar pakankamai nesenai, 

sudėtinga šiuo metu įvertinti jų veiksmingumą.  

2011 m. Estija įgyvendino emigrantų grįžimo skatinimo programą, kuri susilaukė didelės 

emigrantų kritikos ir nepasitenkinimo, nes buvo orientuota į „talentų“ sugrįžimą, tuo tarpu kai 

dauguma estų dirba nekvalifikuotą ar mažai kvalifikuotą darbą užsienyje.
94

 

Išvados dėl Estijos taikomų priemonių ir jų pritaikomumo Lietuvoje. Estijoje didelis 

dėmesys skiriamas konkrečioms paramos priemonėms (siūlomos finansinės ir mokestinės 

lengvatos diasporos nariams, yra pasiūlymų dėl subsidijų darbdaviams, priimantiems grįžtančius 

                                                 
91‘Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in Estonia’, Estonian 

Academy of Security Sciences, European Migration Network, Tallinn, 2010, p. 20-21.  
92Ten pat. 
93‘Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in Estonia’, Estonian 

Academy of Security Sciences, European Migration Network, Tallinn, 2010, p. 21. 
94‘Expats reluctant to return’, Eesti Paevaleht, Tallinn, 21 April 2011; prieiga per internetą: 

http://www.presseurop.eu/en/content/article/612051-expats-reluctant-return [Žiūrėta 2011-11-27]. 

http://www.talendidkoju.ee/
http://www.presseurop.eu/en/content/article/612051-expats-reluctant-return
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estus į darbą ir suteikiantiems jiems profesinį mokymą, taikoma repatriacijos parama), taip pat 

suteikiamos plačios balsavimo teisės bei praktinės galimybės jas realizuoti (elektroninis 

balsavimas). Lietuvoje gali būti naudinga Estijos pavyzdžiu svarstyti galimybę skelbti darbo 

vietas internete, kurios būtų patrauklios diasporai. Taip pat Lietuvoje būtų reikalinga pritaikyti 

Estijos patirtį Statistikos departamente steigiant duomenų bazę, kurioje būtų renkama 

informacija apie Lietuvos piliečius, gyvenančius ir dirbančius užsienyje. Visgi atsižvelgiant į tai, 

kad Estijos priemonės, kuriomis siekiama pritraukti diasporą, taikomos dar pakankamai neseniai, 

sudėtinga šiuo metu įvertinti jų veiksmingumą. Kita vertus, Estijos nepasiteisinusi patirtis kuriant 

diasporos grįžimo skatinimo programas, gali būti naudinga siekiant išvengti panašių klaidų 

Lietuvoje. 
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2.2.7. LATVIJA
95

 

 

Nacionalinė ryšių su diaspora plėtojimo strategija/programa. Šiuo metu Latvijoje nėra 

strateginio dokumento, kuris reglamentuotų santykius su diaspora. 2011 m. birželio mėn. 

Latvijoje buvo sukurta darbo grupė, kurios tikslas yra parengti strateginį bendradarbiavimo su 

užsienyje gyvenančia Latvijos diaspora planą. Šis planas 2012 m. pradžioje dar nebuvo 

patvirtintas.
96

 Tik Latvijos politikos gairės (6 dalis) numato Latvijos diasporos stiprinimą ir 

piliečių teisių gynimą užsienyje. Iki 2010 metų Latvijoje galiojo Latvijos diasporos rėmimo 

programa 2004-2009 metams. Šios programos tikslas buvo išsaugoti latvių bendruomenių tautinį 

tapatumą ir skatinti kultūrinius ryšius su Latvija organizacijų ir individų lygmenimis. 

Atkreipiamas dėmesys į „naująją diasporą“, kuri yra naujoji emigrantų karta. Buvo siekiama 

remti šių žmonių asociacijų steigimą. Buvo skiriamas didelis dėmesys latvių kalbos mokymuisi 

užsienyje pagal Latvijos Švietimo ir mokslo ministerijos sukurtą programą. Tarp svarbiausių 

diasporos programos tikslų buvo diasporos organizacijų aprūpinimas edukacinėmis ir 

metodinėmis priemonėmis, šeštadieninių, sekmadieninių mokyklų ir tinklų stiprinimas, latvių 

kalbos ir literatūros mokytojų prieinamumo užtikrinimas, galimybių sudarymas jauniems latvių 

diasporos nariams studijuoti Latvijos universitetuose ir paramos teikimas asmenims, kurie 

pageidavo repatrijuoti. Žemiau išvardyti Latvijos užsienio politikos tikslai buvo susiję su 

Latvijos diasporos stiprinimu ir Latvijos piliečių interesų gynimu užsienyje iki 2010 m.: 

- tęsti diasporos programos įgyvendinimą, aktyvinti kontaktus tarp užsienyje esančių latvių 

organizacijų ir individų lygmeniu; 

- užtikrinti informacijos apie latvių diasporą prieinamumą populiarinant Latvijos kultūrą, 

tradicijas ir menus, kaip pagrindinius šalies įvaizdžio elementus, ir užtikrinant institucijų, 

remiančių Latvijos diasporą, bendradarbiavimą; 

- pagerinti konsulinių tarnybų struktūrą ir išteklius siekiant geriau apsaugoti Latvijos 

piliečių ir gyventojų užsienyje teises. 

                                                 
95Teisinių sąlygų analizė šiame skyriuje yra atlikta remiantis Latvijos teisės aktų nuostatomis bei interviu su eksperte iš Latvijos, 

Kristīne Dupate (2011-11-14, 2012-02-17).  
96Interviu su eksperte iš Latvijos, Kristīne Dupate (2011-11-14, 2012-02-17).  
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Institucijos, formuojančios ir/ar įgyvendinančios diasporos įtraukimo politiką. 2011 

m. pradžioje Latvijos užsienio reikalų ministerija ir Pasaulio latvių federacija pasirašė susitarimą, 

pagal kurį Užsienio reikalų ministerija paskirta pagrindiniu santykių su diaspora darbo 

koordinatoriumi.
97

 Anksčiau, tokia atsakomybe dalinosi Užsienio reikalų ministerija, 

Teisingumo ministerija, Švietimo ministerija ir Socialinės integracijos klausimų ministerijos 

sekretoriatas specialiesiems pavedimams. 

Konferencijos. 2010 metais Miunsteryje vyko tarptautinė konferencija skirta Latvijos 

diasporos problematikai.
98

 

Diasporos moksliniai tyrimai. 2007 m. buvo įsteigta asociacija „LA-MRC“, kuri iškėlė 

tikslą sukurti Latvijos emigracijos muziejų ir tyrimų centrą „Latviai pasaulyje“. Informacija apie 

šį projektą pateikiama svetainėje http://www.lapamuzejs.lv.  

Švietimas. Latvių mokyklos veikia JAV, Kanadoje, Australijoje, Vokietijoje, Rusijoje.
99

 

Informacinės svetainės. Veikia informacinė svetainė „Latviai pasaulyje“ 

(http://latviansonline.com/), kurioje pateikiamos naujienos, apie Latvijos ir jos diasporos 

aktualijas, skirtos užsienyje gyvenantiems latviams. Pavyzdžiui, svetainėje pateikiama 

informacija (pavadinimai, kontaktiniai adresai) apie užsienio rinkose veikiančias su Latvija 

susijusias įmones. Tokiu būdu telkiami vartotojų tinklai – užsienyje gyvenantys latviai skatinami 

pirkti su Latvija susijusių įmonių produkciją. Svetainėje taip pat sudaromos galimybės vykti 

diskusijų forumams, kuriuose registruoti nariai diskutuoja įvairiais su Latvijos viešuoju 

gyvenimu ir Latvijos diaspora susijusiais klausimais. „Latviai pasaulyje“ taip pat elektroniniu 

paštu platina naujienlaiškį apie pagrindines svetainėje publikuojamas naujienas. 

Balsavimo teisės. Balsavimo teisę turi užsienyje gyvenantys Latvijos piliečiai. Asmenys, 

kurie išlaiko dvigubą pilietybę, turi tokias pačias balsavimo teises (aktyvią ir pasyvią), išskyrus 

Latvijos prezidentą (pvz. Vaira-Vike Freiberga turėjo atsisakyti savo Kanados pilietybės).
100 

Užsienyje gyvenantys latviai gali balsuoti paštu (tačiau tai sudėtinga procedūra, nes jie turi 

nusiųsti savo pasą kartu su balsavimo biuleteniu) arba jie gali balsuoti ambasadose. Elektroniniu 

būdu balsuoti nėra galimybių. Balsavimo procedūros yra kritikuojamos pačioje Latvijoje kaip 

                                                 
97Foreign Minister Kristovskis: Latvia today is not a closed space, Latvia lives in a dynamic world [28 Sep 2011]; prieiga per 

internetą: http://www.am.gov.lv/en/news/press-releases/2011/september/28-1/ [Žiūrėta 2011-11-10]. 
98‚Network for Reminiscence: An international conference in Muenster on various aspects of the Baltic diaspora’, Baltic Heritage 

Network; prieiga per internetą: http://www.balther.net/network-for-reminiscence-an-international-conference-in-muenster-on-

various-aspects-of-the-baltic-diaspora/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
99Latvians Online; prieiga per internetą: http://latviansonline.com/education/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
100Interviu su eksperte iš Latvijos, Kristīne Dupate (2011-11-14).  

http://www.lapamuzejs.lv/
http://latviansonline.com/
http://www.am.gov.lv/en/news/press-releases/2011/september/28-1/
http://www.balther.net/network-for-reminiscence-an-international-conference-in-muenster-on-various-aspects-of-the-baltic-diaspora/
http://www.balther.net/network-for-reminiscence-an-international-conference-in-muenster-on-various-aspects-of-the-baltic-diaspora/
http://latviansonline.com/education/
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atgyvenusios. Savivaldos rinkimuose gali balsuoti tik piliečiai, kurie išgyveno/buvo 

užregistruoti toje savivaldybėje ne mažiau kaip 90 d. laikotarpį arba turi nekilnojamojo turto tam 

tikroje savivaldybėje. Taigi, tik tie, kurie gyvena savivaldybėje arba toje savivaldybėje turi 

nekilnojamo turto, gali balsuoti vietos savivaldos rinkimuose.
101

 

Pilietybė. Galimybė išlaikyti dvigubą pilietybę Latvijoje veikė iki 1995 metų liepos 1 d., ją 

turėjo asmenys, kurie buvo Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai. Šiuo metu tokios teisinės 

galimybės nebėra. Tačiau Latvijoje vyksta politinės diskusijos dėl būtinybės suteikti dvigubos 

pilietybės galimybę pirmiausia latvių, emigravusių dėl ekonominių priežasčių, vaikams, 

gimusiems Vakarų valstybėse. 2011 m. spalio mėn. Latvijos Seimui buvo pateikti Latvijos 

pilietybės įstatymo pakeitimai, tačiau jiems nebuvo pritarta. Vis dėlto Latvijos Seimo teisės 

komitetas planuoja teikti šiuos pasiūlymus pakartotiniam svarstymui. Siekiama įvesti dvigubą 

pilietybę tam tikrais atvejais užsienyje gyvenantiems latviams, ilgą laiką dirbantiems užsienyje 

latviams ir Latvijos piliečių palikuonims, kurie gimė užsienyje.
102

 

Mokestinės teisės. 2011 m. rugsėjo 22 d. Latvijoje buvo priimti Įstatymo dėl pajamų 

mokesčio pakeitimai
103

, kurie numato, kad kitose ES valstybėse narėse dirbantiems asmenims 

nėra taikomas pajamų mokestis Latvijoje, jei Latvija turi tarptautinę sutartį su atitinkama ES 

šalimi dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. 2008-2010 m. laikotarpiui asmenys, kurie gavo 

pajamas iš kitų ES šalių, turi mokėti 5% pajamų mokestį. Kol kas nėra aišku, kaip bus taikoma ši 

nuostata, t.y. ar tai reiškia, kad asmuo turi mokėti 5% nuo visų pajamų gautų per šį laikotarpį, ar 

tai reiškia, kad Latvijoje bus laikoma, jog šis mokestis yra tik 5% ir todėl nėra mokesčio 

skirtumo. Remiantis Latvijos Revenue Office informacija, ši nuostata turėtų būti aiškinama kaip 

nustatanti pajamų mokesčio lygį, todėl jei asmuo jau sumokėjo pajamų mokestį, pvz. Airijoje, 

kuris lygus 15% gautų pajamų, tuomet Latvijoje nereikia nieko mokėti (t.y. nereikia padengti 

skirtumo), kadangi 2008-2010 metų laikotarpiu Latvijoje pajamų mokestis turi būti 

skaičiuojamas kaip 5% (vietoje įprastai taikomo 23-25%).
104

 

Teisė mokytis aukštosiose mokyklose. Egzistuoja privilegijos latvių tautybės asmenims: 

siekiant gauti studijų stipendijas, nereikalaujama, kad jie nuolatos gyventų Latvijoje.
105

 

                                                 
101Interviu su eksperte iš Latvijos, Kristīne Dupate (2012-02-17).  
102Interviu su eksperte iš Latvijos, Kristīne Dupate (2011-11-14). 
103likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, OG 157, 5 October 2011. 
104Interviu su eksperte iš Latvijos, Kristīne Dupate (2011-11-14).  
105Ten pat. 
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Parama turizmui. Amerikos latvių asociacija organizuoja turistines pažintines keliones 

suaugusiems ir mokyklinio amžiaus vaikams vasaros metu į Latviją.
106

 

Valstybės parama grįžtantiems į tėvynę.
107

 Teisę kreiptis ir gauti materialinę paramą 

grįžimui turi repatriantai, kurie išvyko iš Latvijos iki 1990 m. gegužės 4 d. Jie taip pat turi teisę 

atsivežti savo ir savo šeimos nuosavybę be muito mokesčių, pateikdami repatrianto statusą 

patvirtinantį dokumentą muitinei. Tokia parama apima: 

a) Kelionės išlaidų, susijusių su persikėlimu nuolat gyventi į Latviją, su sąlyga, kad 

dokumentai, patvirtinantys šias išlaidas pateikiami nepraėjus metams nuo jų 

išdavimo/gavimo (iki 500 latų asmeniui); 

b) 90 procentų minimalios algos dydžio pašalpą nedarbingumo atveju. Asmuo turi pateikti 

prašymą ir užsiregistruoti kaip bedarbis valstybės Darbo biržoje per vienerius metus nuo 

grįžimo į Latviją. Pašalpa mokama kiekvieną mėnesį (iki 6 mėnesių), kol asmuo yra 

bedarbis.  

Taip pat gali būti teikiama materialinė parama grįžtantiems į tėvynę asmenims adaptacijos 

ir integracijos tikslais, įvertinus sąlygas jų gyvenamojoje vietoje.  

Diasporos labdaros fondai. Latvijos diasporos lėšomis finansuojamos filantropinės 

organizacijos yra Amerikos – Latvijos asociacijos Kultūros fondas (http://www.alausa.org), 

suteikęs finansinę paramą Latvijos emigracijos muziejaus projektui bei įvairiems kitiems 

kultūros renginiams, taip pat Latvijos pagalbos fondas Amerikoje, sukurtas pirmiausiai kaip JAV 

gyvenančių latvių tarpusavio pagalbos organizacija, tačiau užsiimantis ir labdaros veikla tiek 

JAV, tiek Latvijoje (http://www.lrfa.org),  taip pat privati JAV registruota įmonė The Latvian 

Foundation Inc., Laisvojo pasaulio latvių sąjungos įsteigti Latvijos laisvės fondas, Kultūros 

fondas (http://www.pbla.lv/?p=13). 

Išvados dėl Latvijos taikomų priemonių ir jų pritaikomumo Lietuvoje. Kadangi 

Latvijoje šiuo metu nėra vykdoma kryptinga diasporos politika –  nauji strateginiai dokumentai 

dėl diasporos dar nepriimti, o senieji nebeaktualūs  – Latvijos patirtis negali būti laikoma 

gerosios patirties pavyzdžiu Lietuvai. Latvijoje diasporai taikomos kai kurios privilegijos, 

                                                 
106‚Sign up now for ALA’s 2012 English-language tours to Latvia!‘, The American Latvian Association, February 11, 2012; 

prieiga per internetą: 

http://www.alausa.org/en/who-we-are/news/id/3/sign-up-now-for-ala%E2%80%99s-2012-english-language-tours-to-latvia/ 

[Žiūrėta 20012 02 23]. 
107‘Repatriation’, Ministry of Foreign Affairs; prieiga per internetą: http://www.am.gov.lv/en/ottawa/consular-

information/repatriation/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
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http://www.am.gov.lv/en/ottawa/consular-information/repatriation/
http://www.am.gov.lv/en/ottawa/consular-information/repatriation/


Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti 64 

 

 
 

susijusios su studijų stipendijų gavimu bei valstybės parama. Tačiau daugeliu atvejų šios 

priemonės yra ribotos, nes taikomos tik asmenims, išvykusiems iki nepriklausomybės atkūrimo. 

Viena iš Latvijoje taikomų priemonių – mokesčių skirtumo panaikinimas  – yra  nauja priemonė, 

kurios taikymas dar nėra išbandytas, todėl gerąja praktika ji negalėtų būti vadinama. 
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2.2.8. LIETUVA
108

 

 

Nuostatos Konstitucijoje. Konstitucijos 32 straipsnis numato, kad pilietis gali laisvai 

kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Šios teisės 

negali būti varžomos kitaip kaip tik įstatymu ir, jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių 

sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą. 

Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.  

Nacionalinė ryšių su diaspora plėtojimo strategija/programa. Iki 2011 m. pagrindiniu 

dokumentu, reglamentuojančiu santykius su diaspora buvo 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės 

patvirtinta Ilgalaikė valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008-2020 m. strategija. Tuo pačiu 

nutarimu buvo sudaryta ir Ilgalaikės valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008-2020 m. 

strategijos koordinavimo ir priežiūros komisija. Taip pat galiojo 2008 m. spalio 29 d. patvirtinta 

Tarpinstitucinė bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis 2008-2012 m. programa. 

2009 m. buvo patvirtinta Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija. 2011 m. kovo 30 d. 

LR Vyriausybė patvirtino „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės 

gyvenimą – kūrimo 2011-2019 m. programą (toliau – Globalios Lietuvos programą). 2011 m. 

spalio 19 d. LR Vyriausybė patvirtino ir šios programos įgyvendinimo 2012-2014 m. 

tarpinstitucinį veiklos planą, kurį įgyvendina trylika valstybės institucijų. Svarbūs yra užsienio 

lietuvių organizacijų projektų rėmimo dokumentai (2010 m. sausio 26 d. LR Užsienio reikalų 

ministro įsakymu patvirtintas Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašas). 

Paminėtini ekonominės migracijos klausimus reglamentuojantys strateginiai dokumentai 

(pvz. 2007 m. balandžio 25 d. LR Vyriausybės patvirtinta 2007-2012 m. laikotarpio Ekonominės 

migracijos reguliavimo strategija, kurią kuruoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ir 

jos įgyvendinimo priemonių planas, 2008 m. rugsėjo 24 d. LR Vyriausybės patvirtintas 

Ekonominės migracijos procesų ir užsienio lietuvių būklės stebėsenos, analizės ir prognozavimo 

tvarkos aprašas. Pastebėtina, kad po 2008 m. nebuvo priimta jokių šiuos klausimus 

reguliuojančių strateginių dokumentų; tuo tarpu vienas pagrindinių ekonominės migracijos 

strategijos tikslų buvo ekonominių migrantų sugrįžimo skatinimas.  

                                                 
108Analizė atlikta remiantis Lietuvos teisės aktų nuostatomis ir papildomais šaltiniais, į kuriuos daromos atskiros nuorodos. 
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Diasporos apibrėžimą pateikia „Globalios Lietuvos“ programa
109

, kurios 7 punkte Lietuvos 

diaspora apibrėžiama kaip užsienyje gyvenanti Lietuvos tautos dalis, kurią sudaro Lietuvos 

Respublikos piliečiai ir lietuvių kilmės asmenys, taip pat nelietuvių kilmės asmenys, kildinantys 

save iš Lietuvos, siejantys save su Lietuva istoriniu, kultūriniu, socialiniu, ekonominiu ar 

politiniu ryšiu. 

Kituose LR teisės aktuose galima rasti siauresnių diasporos apibrėžimų, kurie dar naudoja 

„išeivijos” terminą,  pvz. 2009 m. LR Mokslo ir studijų įstatymo
110

 73 straipsnio 2 dalis numato, 

kad išeivija laikomi tik Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys 

užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės. Lietuvių 

kilmės užsieniečiu laikomas užsienietis, kurio bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir 

kuris save pripažįsta lietuviu. 

Institucijos, formuojančios ir/ar įgyvendinančios diasporos įtraukimo politiką. 

Lietuvoje už diasporos įtraukimo politikos formavimą ir įgyvendinimo koordinavimą atsakinga 

Užsienio reikalų ministerija. Konsulinę pagalbą užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams 

teikia Lietuvos ambasados ir konsulatai. „Globalios Lietuvos” programą pagal savo 

kompetenciją įgyvendina įvairios valstybės institucijos ir įstaigos į savo specializuotą veiklos 

sferą įtraukusios su užsienio lietuviais susijusias veiklas ir iniciatyvas. 

Taip pat veikia Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija, kuriai 2009 m. balandžio 

22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 335 pavesta teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus 

dėl: 1) valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo; 2) 

valstybės institucijų veiksmų koordinavimo, stiprinant ryšius su užsienio lietuviais, įtraukiant 

juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą; 3) teisės aktų projektų, 

susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ar parengtų teisės aktų projektų tikslingumo. 

Dar viena institucija yra LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, kurią 

sudaro LR Seimo nariai ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai.  

Finansinė parama diasporos organizacijoms. 2011 m. spalio 19 d. LR Vyriausybė 

patvirtino „Globalios Lietuvos" programos įgyvendinimo 2012-2014 m. tarpinstitucinį veiklos 

planą, kurį įgyvendina trylika valstybės institucijų. Plano įgyvendinimui, ypatingą dėmesį 

                                                 
109LR Vyriausybės nutarimas Nr. 389 dėl „Globalios Lietuvos” – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 

2011 – 2019 metų programos patvirtinimo, 2011 m. kovo 30 d. 
1102009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242, Žin., 2009, Nr. 54-2140, 61, 101. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430
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skiriant lituanistiniam švietimui, 2012 metais patvirtinta 9.198 mln. Lt iš bendrųjų valstybės 

institucijų asignavimų. 2010-2012 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija veikloms 

ir projektams, skirtiems padėti užsienio lietuviams išsaugoti tautinį tapatumą, plėtoti lituanistinį 

švietimą ir skatinti Lietuvos diasporos įsitraukimą į Lietuvos valstybės gyvenimą, skyrė - 4,201 

mln. Lt. Kasmet Švietimo ir mokslo ministerija skiria finansavimą formaliojo lituanistinio 

švietimo stiprinimui.  

Konferencijos ir renginiai. Nuo 2009 m. Lietuvos verslo konfederacija kasmet 

organizuoja „Pasaulio lietuvių ekonomikos forumus”, kurių tikslas yra pristatyti Lietuvos 

potencialą galimiems užsienio investuotojams ir verslo partneriams, burti visame pasaulyje 

gyvenančius lietuvių kilmės verslo, mokslo, kultūros atstovus bei Lietuvos draugus 

konkurencingos šalies kūrimui. 

Diasporos moksliniai tyrimai. Lietuvos diasporos problematiką tyrinėja 2000 m. Vytauto 

Didžiojo universitete įsteigta viešoji įstaiga „Lietuvių išeivijos institutas”.
111

 Institutas vykdo 

išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinio, politinio ir mokslinio palikimo kaupimo, 

tyrimo, išsaugojimo ir eksponavimo funkcijas. Institute dirba skirtingų mokslo sričių (istorijos, 

literatūros, sociologijos) mokslininkai, tyrinėjantys lietuvių egzilio istorijos, literatūros bei 

šiuolaikinės migracijos problematiką. 2012 m. vasario mėn. instituto kaip viešosios įstaigos 

statusas buvo panaikintas, tačiau institutas toliau tęsia savo veiklą kaip Vytauto Didžiojo 

universiteto struktūrinis padalinys.
112

 

Parama diasporos žiniasklaidos priemonėms. Užsienio reikalų ministerija dalinai 

finansuoja konkurso būdu diasporos žiniasklaidos priemonių teikiamus projektus. Pagal 

„Globalios Lietuvos” programos tarpinstitucinį veiklos planą Kultūros ministerija įsipareigojo 

pakeisti teisės aktus taip, kad užsienio lietuvių žiniasklaidos priemonės galėtų kreiptis dėl 

paramos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos žiniasklaida. 

Kalbos ir kultūros mokymas.  Daugelyje užsienio šalių veikia lituanistinės mokyklos, 

kuriose šeštadieniais, sekmadieniais arba kitomis savaitės dienomis organizuojamos lietuvių 

kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, etnokultūros ir kitų mokomųjų dalykų pamokos lietuvių 

kalba. Užsienyje veikiančių lietuviškų švietimo įstaigų sąrašas yra paskelbtas Švietimo ir mokslo 

                                                 
111VDU Išeivijos institutas; prieiga per internetą: http://www.iseivijosinstitutas.lt/ [Žiūrėta 2012 02 23]. 
112‚Visiems, kuriuos ši žinia gali sudomint‘, VDU Išeivijos institutas; prieiga per internetą: 

http://www.iseivijosinstitutas.lt/naujienos/visiems-kuriuos-si-zinia-gali-domint [Žiūrėta 2012 02 23]. 

http://www.iseivijosinstitutas.lt/
http://www.iseivijosinstitutas.lt/naujienos/visiems-kuriuos-si-zinia-gali-domint
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ministerijos tinklalapio skyriuje „Informacija užsienio lietuviams“
113

 ir Užsienio reikalų 

ministerijos tinklalapio skiltyje „Lituanistinis švietimas“
114

. Taip pat sudarytos galimybės į 

užsienyje gyventi išvykusiems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu pagal Lietuvos bendrojo 

ugdymo programą. 

Diasporos socialiniai tinklai. Didžiausia užsienio lietuvių bendruomenes ir Pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjungą vienijanti organizacija yra užsienyje 1958 m. įsteigta nevyriausybinė 

organizacija Pasaulio lietuvių bendruomenė. Pasaulio lietuvių bendruomenė turi pasitvirtinusi 

Konstituciją, kartą per tris metus yra renkami Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimai, kurį 

sudaro atstovai iš įvairių pasaulio šalių lietuvių bendruomenių. Seimo sesijos vyksta ne rečiau 

kaip kartą per tris metus.
115

 Pasaulio lietuvių bendruomenė leidžia mėnesinį žurnalą „Pasaulio 

lietuvis“.  

Profesionalų tinklai. 2011 m. susikūrė organizacija „Globalios Lietuvos lyderiai“ (GLL), 

vienijanti su Lietuva susijusius talentingus profesionalus.
116

 Šios organizacijos misija yra Lietuvą 

susieti su pasauliu sukuriant talentingų su Lietuva susijusių piliečių tinklą. Šiuo metu 

organizacijai priklauso 400 asmenų iš 30 šalių ir 87 miestų. GLL kartu su Ūkio ministerija ir VšĮ 

„Versli Lietuva“ planuoja sukurti profesionalų tinklą Škotijos „GlobalScot“, Čilės 

„ChileGlobal“, Naujosios Zelandijos globalaus tinklo KEA pavyzdžiu. GLL įgyvendina tokius 

projektus kaip „Didžiojo brolio“ profesionalios mentorystės projektas, kurio siekiama paskatinti 

apsikeitimą žiniomis ir patirtimi tarp Lietuvos, JAV, Jungtinės Karalystės ir Beniliukso šalių – 

siekiama sukurti sąlygas, kad užsienyje gyvenantys profesionalai dalintųsi savo patirtimi su 

talentingais studentais iš Lietuvos. Taip pat įgyvendinamas „Pakviesk draugą į Lietuvą“ 

projektas, kuriuo prisidedama prie turizmo plėtros Lietuvoje. GLL organizuoja įvairius renginius 

– diskusijas, susitikimus su valdžios atstovais ir įtakingais užsienyje gyvenančiais lietuvių kilmės 

asmenimis. 

Taip pat veikia Vytauto Didžiojo universitete įsteigta Pasaulio lietuvių akademija, kurios 

tikslas yra  burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų 

bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos kultūra. 

                                                 
113Švietimo ir mokslo ministerija; prieiga per internetą: http://www.smm.lt/ugdymas/iul/index2.htm [Žiūrėta 20012 02 23]. 
114 Užsienio reikalų ministerija; prieiga per internetą: http://www.urm.lt/index.php?329151055 [Žiūrėta 2012 02 23]. 
115Pasaulio lietuvių bendruomenė; prieiga per internetą:  http://plbe.org/?page_id=45 [Žiūrėta 2012 02 23]. 
116Global Lithuanian leaders; prieiga per internetą: http://lithuanianleaders.org/ [Žiūrėta 2012 02 23]. 

http://www.smm.lt/ugdymas/iul/index2.htm
http://www.urm.lt/index.php?329151055
http://plbe.org/?page_id=45
http://lithuanianleaders.org/
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Akademija įgyvendina tokius projektus kaip Lietuvių išeivių stažuotės programa, VDU studentų 

stažuočių JAV programa, organizuoja įvairius vasaros kursus Lietuvoje užsienio lietuviams.
117

 

Balsavimo teisės. Lietuva suteikia teisę balsuoti užsienyje gyvenantiems Lietuvos 

piliečiams (LR Seimo rinkimų įstatymo
118

 33 straipsnis). Balsavimo teisė yra siejama tik su 

pilietybe, todėl lietuvių tautybės asmenys, neturintys Lietuvos pilietybės, neturi teisės balsuoti ir 

atitinkamai dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime. Teisė kandidatuoti Lietuvoje 

vykstančiuose rinkimuose yra siejama su nuolatiniu gyvenimu Lietuvoje. Tokia nuostata užkerta 

kelią užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams kandidatuoti Seimo ir Prezidento rinkimuose 

(LR Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnis, Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnis). Remiantis 

2009 m. atliktos apklausos duomenimis, daugelis lietuvių, nors ir neketina grįžti, norėtų aktyviau 

dalyvauti politiniame Lietuvos gyvenime – turėti balsavimo teisę ne tik Seimo, bet ir 

savivaldybių rinkimuose, būti renkami į Seimą.
119

 Nėra pakeisti teisės aktai, kuriais būtų 

sudarytos teisinės galimybės balsuoti internetu, nors tai taip pat paskatintų aktyvesnį diasporos 

dalyvavimą rinkimuose. 

Pilietybė. Lietuvos teisės aktai (2010 m. Pilietybės įstatymo redakcija
120

) iš esmės 

nenumato galimybės išlaikyti Lietuvos pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę, todėl LR 

pilietybė prarandama įgijus kitos valstybės pilietybę. Kitos valstybės pilietybės įgijimas Lietuvos 

piliečiams, gyvenantiems užsienyje, yra naudingas, nes neretai suteikia socialinį saugumą, 

geresnes integracijos šalyje galimybes bei, kaip pabrėžia Lietuvos diasporos ekspertai,  galimybę 

siekti tam tikrų pareigybių. Pasaulio lietuvių bendruomenės nuomone, „pavyzdžiui, Šveicarijoje 

gyvenantis lietuvis atneštų daug didesnę naudą lietuvybei ir savo tėvynei, jeigu iš jo nebūtų 

atimta pilietybė tuomet, kai jis tampa Šveicarijos piliečiu, norėdamas aktyviau dalyvauti vietinės 

bendruomenės gyvenime. Tas lietuvis gali puikiai kalbėti lietuviškai, kiekvieną sekmadienį 

valgyti cepelinus, vaikščioti į katalikų bažnyčią, bet jeigu jis neturės Lietuvos pilietybės, jis jau 

nebebus pilnavertis lietuvis. Jis tampa atstumtas savo paties gimtojo krašto“
121

. Reikia atkreipti 

dėmesį, kad kai kuriose šalyse lietuvių šeimoje gimusiam vaikui yra iškart suteikiama tos šalies 

pilietybė ir nėra procedūrų kaip jos atsisakyti, todėl vaikui gauti lietuvišką pasą/pilietybę yra 

                                                 
117Pasaulio lietuvių akademija; prieiga per internetą: http://www.pasauliolietuviai.lt/ [Žiūrėta 20012 02 23]. 
1181992 m. liepos 9 d. Nr. I-2721, Žin., 1992, Nr. 22-635. 
119Sipavičienė A., Gaidys, V. Dobrynina M., „Grįžtamoji migracija: teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje“,Tarptautinė 

migracijos organizacija, Europos migracijos tinklas, Socialinių tyrimų institutas, 2009, p. 42; prieiga per internetą: 

http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf [Žiūrėta 20012 02 23]. 
1202010 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-1196, Valstybės žinios, 2010-12-09, Nr. 144-7361. 
121Gudavičius S. Išeiviai: negalima prievarta atiminėti Lietuvos pilietybės//Diena, 2010-07-28. 

http://www.pasauliolietuviai.lt/
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1536&b=
http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf
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ypač sudėtinga.
122

 Sprendžiant šią problemą, 2010 m. Pilietybės įstatymo redakcija (7 straipsnio 

1 dalis) numato galimybę vaikui tokiais atvejais išlaikyti Lietuvos pilietybę kartu su kitos 

valstybės pilietybe iki jam sukaks 21 metai, kuomet jis turės apsispręsti dėl vienos pilietybės. Be 

to, LR Pilietybės įstatymas numato galimybę išlaikyti Lietuvos pilietybę asmenims, kurie išvyko 

okupacijos metais, tačiau tokia galimybė nėra numatyta asmenims, išvykusiems iš Lietuvos po 

1990 m. Remiantis tyrimais, net 68 proc. užsienio lietuvių pasisako už dvigubos pilietybės 

galimybę.
123

 Tos pačios nuomonės yra ir Lietuvos diasporos ekspertai, apklausti atliekant šį 

tyrimą. Žmogaus teisių atstovai vertina 2010 m. Pilietybės įstatymo redakciją kaip apribojančią 

po Nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos išvykusiųjų galimybes dalyvauti Lietuvos 

politiniame gyvenime.
124

 

LR Pilietybės įstatymas taip pat nenumato jokių lengvatų dėl pilietybės suteikimo lietuvių 

tautybės asmenims, jeigu jie yra kitos valstybės piliečiai (t.y. supaprastinta pilietybės įgijimo 

tvarka taikoma tik tiems lietuvių kilmės užsieniečiams, kurie niekada neturėjo Lietuvos 

pilietybės ir nėra kitos valstybės piliečiais (10 straipsnis)). Be to, įstatymo 149 straipsnis numato 

trumpesnį gyvenimo šalyje laikotarpį asmenims sudariusiems santuoką su LR piliečiais, tačiau ši 

lengvata taikoma šeimos ryšių, o ne lietuviškos kilmės pagrindu.  

Mokestinės teisės. LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
125

 37 straipsnio 1 dalis 

numato pajamų, gautų užsienio valstybėse, dvigubo apmokestinimo panaikinimą, t.y. sumokėjus 

pajamų mokestį kitoje ES valstybėje ar  tose valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi 

dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, pajamos, gautos užsienyje, neapmokestinamos 

pajamų mokesčiu Lietuvoje, jeigu pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo šių pajamų 

nustatyta tvarka sumokėtas toje užsienio valstybėje. Tačiau pajamų neapmokestinimo principas 

netaikomas pajamoms, gautoms kitose valstybėse, kurios yra už ES ribų ir su kuriomis nėra 

sudaryta dvigubo apmokestinimo sutarčių. Tokiose valstybėse sumokėtas pajamų mokestis gali 

būti tik atskaitomas nuo Lietuvoje apskaityto pajamų mokesčio.
126

 Taigi, jei susidaro skirtumas 

                                                 
122Sipavičienė A., Gaidys, V. Dobrynina M., „Grįžtamoji migracija: teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje“,Tarptautinė 

migracijos organizacija, Europos migracijos tinklas, Socialinių tyrimų institutas, 2009, p.42;, prieiga per internetą: 

http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf [Žiūrėta 20012 02 23]. 
123Sipavičienė A., Gaidys, V. Dobrynina M., „Grįžtamoji migracija: teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje“,Tarptautinė 

migracijos organizacija, Europos migracijos tinklas, Socialinių tyrimų institutas, 2009, p. 38; prieiga per internetą: 

http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf [Žiūrėta 20012 02 23]. 
124Žmogaus teisių stebėjimo institutas, “Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje2009-2010, Apžvalga“// Vilnius, Eugrimas, 

2011 m., p. 63. 
1252002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007, Žin., 2002, Nr. 73-3085. 
126Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 37 str. 2 d. 

http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf
http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=171369&b=
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tarp užsienyje sumokėto pajamų mokesčio ir Lietuvoje apskaičiuoto mokesčio, būtų taikoma 

prievolė sumokėti skirtumą Lietuvoje. Be to, pajamų neapmokestinimo principas taikomas tik 

pajamoms, gautoms iš darbo santykių.   

Galimybė įsigyti žemę. Nors 2011 metais buvo pakeistas LR Konstitucijos 47 straipsnio 3 

dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas
127

, visgi teisė įsigyti žemę Lietuvoje yra siejama su 

europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančiais asmenimis (nuo 2014 m. 

balandžio 30 d., nebent nuolat gyveno Lietuvoje ne mažiau kaip 3 metus ir vertėsi žemės ūkio 

veikla). Galimybių įsigyti žemę lietuvių kilmės užsieniečiams, kurie neatitinka europinės ir 

transatlantinės integracijos kriterijų, nėra numatyta. 

Teisė mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose. Lietuva numato lengvatas Lietuvos 

diasporos
128

 narių patekimui į aukštąjį mokslą. Prie tokių lengvatų priskiriama: 

a) papildomas studijų finansavimas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, 

vaikaičiams, provaikaičiams (remiantis 2009 m. LR Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 

dalimi);  

b) atskiri stojamieji konkursai (užsienio lietuviai bei nesenai į Lietuvą sugrįžę mokytis 

išeivijos vaikai gali būti konkurso būdu priimami į ŠMM nustatomas valstybės finansuojamas 

pirmosios pakopos studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, balai studijų krepšeliui gauti 

skaičiuojami kaip ir Lietuvos mokyklas baigusiems asmenims, tačiau jie dėl teisės gauti studijų 

krepšelį konkuruoja tik tarpusavyje, nustatoma kasmetinė tokių asmenų kvota);  

c) sudaromos sąlygos vienerius metus lietuvių kalbos mokytis išlyginamosiose klasėse arba 

išlyginamosiose mobiliosiose grupėse (užsieniečiams ar į Lietuvą grįžusiems diasporos 

atstovams, nemokantiems lietuvių kalbos, prieš pradedant nuoseklųjį mokymąsi bendrojo 

lavinimo mokyklose, pagal 2005 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. ISAK-

1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti 

Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose 

mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“); 

d)  nuo 2011 m. – papildomi stojamieji balai lietuvių kilmės užsieniečiams arba išeivijai 

lyginant su kitais užsieniečiais (pagal 2009 m. Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. ISAK-

                                                 
1272011 m. lapkričio3 d. Nr. XI-1626, Valstybės žinios, 2011-11-12, Nr. 135-6404. 
128Toliau, kalbant apie švietimo ir mokslo sritį, naudojamas „išeivijos“ terminas, taip, kaip jis numatytas šios srities teisės 

aktuose. 



Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti 72 

 

 
 

1086 dėl užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į 

valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas). 

Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos požiūriu, pirmiausia aktualūs pensijos skyrimo 

klausimai. LR Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo
129

 1 straipsnis numato teisę gauti 

valstybinę socialinio draudimo pensiją nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie nustatytą laiką 

buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu; 43, 54 

straipsniai numato pensijos mokėjimo pensininkui persikėlus gyventi į užsienį (grįžus gyventi į 

Lietuvą) sąlygas: a) reikia turėti ne mažesnį kaip minimalų valstybinio socialinio pensijų 

draudimo stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti už darbą Lietuvos įmonėse, įstaigose ar 

organizacijose; b) jei pensininkas yra reabilituotas politinis kalinys ar tremtinys, įskaitoma stažo 

dalis, įgyta kalinimo metu ar tremtyje); c) kitais atvejais pensija išmokama už šešis mėnesius į 

priekį išvykimo mėnesio dydžio, toliau ji nebemokama. Jei pensija persikėlus nuolat gyventi į 

kitą valstybę buvo mokama, ši pensija toliau mokama jam grįžus gyventi į Lietuvos Respubliką, 

neatsižvelgiant į tai, ar pensininkas turi nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo statusą. Be 

to, Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys užsienyje, turi teisę gauti valstybinę 

socialinio draudimo pensiją, kai tai nustatyta tarptautinėmis sutartimis arba Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 1995 m. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir 

mokėjimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems užsienyje tvarkos aprašo 11 

punktas numato, kad „asmuo, kuriam paskirta ir mokama pensija pagal Pensijų įstatymą ir šį 

aprašą, privalo kiekvienų metų lapkričio – gruodžio mėnesiais pateikti Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai pažymą, įrodančią, kad jis gyvena užsienio 

valstybėje, pilietis – dar ir pažymą, kad nepakeitė pilietybės. [...] Negavus nustatytuoju laiku 

pažymų, pensijos mokėjimas sustabdomas. Pateikus pažymas, pensijos mokėjimas pratęsiamas 

nuo jos mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu pensijos gavėjui teisė gauti šią pensiją buvo 

išlikusi.“ Problemos pensijų srityje gali būti susijusios su draudiminio stažo įskaitymu pensijai 

gauti. Pagal LR įstatymą dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų, draudimo periodas yra 

laikotarpis kai buvo mokamos draudimo įmokos. To paties įstatymo 54 straipsnis apibrėžia 

periodus, kurie gali būti prilyginami socialinio draudimo pensijos periodams. Tačiau šis 

straipsnis reglamentuoja tik periodus iki įstatymo priėmimo ir nenumato periodų pvz. ES 

valstybėse narėse. Taigi, jei asmuo neįgijo minimalaus pensijos draudimo stažo (15 metų) 

                                                 
129Nauja įstatymo redakcija nuo 2005 m. liepos 1 d., Nr. X-209, 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 71-2555 (2005-06-07). 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=256803&b=
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dirbdamas Lietuvoje, kitose ES valstybėse narėse įgytas stažas bus įskaičiuojamas, tačiau tai 

daroma tik teisės į pensiją pripažinimui, tačiau pensija už šį stažą nėra mokama.  Pensija 

skiriama proporcingai Lietuvoje įgytam draudiminiam stažui. Valstybėse, su kuriomis Lietuva 

nėra sudariusi dvišalių sutarčių, stažas apskritai gali būti prarandamas, jei jo nepakanka teisei į 

pensiją toje valstybėje įgyti, o Lietuvoje toks stažas nėra pripažįstamas.
130

 Panašiai, problemos 

gali kilti dėl socialinių išmokų mokėjimo asmenims, kurie dirbo mažiau kaip 12 mėn. ir nėra 

sumokėję draudimo įmokų už mažiausiai vienerius metus.  

Valstybės parama grįžtantiems į tėvynę. Diasporos nariai, kurie grįžta į Lietuvą, arba 

lietuvių kilmės asmenys, kurie neturi Lietuvos pilietybės, susidurs su sunkumais ieškant darbo ir 

gaunant paramą įsidarbinimui, taip pat ir paramą būstui įsigyti arba išsinuomoti. Pavyzdžiui, LR 

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
131

 5 straipsnio 1 dalis numato, kad parama neturint darbo 

mokama tik jei asmuo prieš registruojantis bedarbiu turėjo mažiausiai 18 mėn. draudimo stažą 

per pastaruosius 36 mėn. Parama užimtumui skatinti taikoma piliečiams ir teisėtai gyvenantiems 

užsieniečiams. Grįžtantis iš užsienio gali susidurti su problemomis pasinaudojant nedarbo 

socialinėmis garantijomis, jei pastaraisiais metais buvo nedirbantis (pvz. namų šeimininkės). 

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatyme
132

 galimybė pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti 

yra siejama tik su fiziniais asmenimis ir šeimomis, turinčiomis nuolatinę gyvenamąją vietą 

Lietuvos Respublikoje. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
133

 

numato galimybę gauti paramą tik Lietuvos, ES šalių piliečiams ir jų šeimos nariams bei 

asmenims, turintiems ilgalaikio gyventojo statusą. Todėl grįžę į Lietuvą diasporos nariai gali 

susidurti su sunkumais pasinaudojant valstybės parama būstui įsigyti arba išsinuomoti, jei 

neturės nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje. Nenumatyta galimybė grįžtantiems diasporos 

nariams pasinaudoti socialine parama, jei jie yra trečiųjų šalių piliečiai. Speciali parama 

grįžtančiai diasporai nėra teikiama pagal LR teisės aktus, išskyrus tik tam tikrus atvejus (pvz. 

remiami grįžtantys tremtiniai, žemės ūkyje yra remiami jauni ūkininkai, grįžtantys iš užsienio – 

jiems teikiamas prioritetas skiriant ES paramą; skiriama parama stipendijoms už studijų 

                                                 
130LR Vyriausybės nutarimas Nr. 416 dėl Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007- 

2008 metais patvirtinimo, 2007 m. balandžio 25 d.,30 punktas. 
1312003 m. gruodžio16 d. Nr. IX-1904, Žin., 2004, Nr. 4-26. 
132Nauja įstatymo redakcija nuo 2003 m. sausio 1 d., Nr. IX-1188, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5188 (2002-12-06), 

atitaisymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 3. 
133Nauja įstatymo redakcija nuo 2012-01-01, Nr. XI-1772, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 155-7353 (2011-12-20). 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=224462&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=196628&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=413828&b=
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rezultatus arba kaip socialinė išmoka lietuvių kilmės užsieniečiams ir išeivių vaikams, 

vaikaičiams ir provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose). Tačiau, jei 

vertinti, ką galvoja patys išeiviai, tai tik 14 proc. užsienio lietuvių pasisako už finansinės 

paramos suteikimą grįžtantiems išeiviams, kitaip tariant, dauguma užsienio lietuvių taip pat 

mano, kad grįžimą remti finansiškai netikslinga.
134

 Todėl reikėtų atskirti galimybę pasinaudoti 

tam tikromis teisėmis nuo specialios finansinės paramos suteikimo. 

Išvados dėl Lietuvoje taikomų priemonių. Lietuvoje yra sukurta strateginė teisinė bazė 

santykiams su diaspora reglamentuoti. Kaip pozityvi teisinė priemonė paminėtinas pilietybės 

išlaikymo klausimo sprendimas 2010 m. Pilietybės įstatymo redakcijoje tais atvejais, kai vaikai, 

gimę Lietuvos piliečių šeimoje, gyvenančioje kitoje valstybėje, automatiškai įgyja kitos 

valstybės pilietybę ir nėra galimybės jos atsisakyti. Tačiau tai, kad nėra numatoma galimybė 

išlaikyti pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę asmenims, išvykusiems po nepriklausomybės 

atkūrimo, didžiosios dalies diasporos narių ir Lietuvos diasporos ekspertų nuomone, išlieka 

probleminiu klausimu. Lietuvos padėtis skiriasi lyginant ją pvz. su Airijos diaspora. Airijos 

diaspora yra labai gausi (apie 70 mln. asmenų), todėl dvigubos pilietybės galimybė nėra aktuali, 

nes tuomet reikėtų suteikti ir balsavimo teises, kurios keltų riziką dėl nepagrįstai didelės įtakos 

Airijos politiniam gyvenimui. Be to, Airijos diaspora yra labiau vertinama kaip kultūrinė 

diaspora, kuri palaiko ryšius su Airija net ir be formalių ryšių. 

Teisės dalyvauti politiniame Lietuvos gyvenime požiūriu teigiama yra tai, kad Lietuvos 

diasporos nariams, esantiems Lietuvos piliečiais, yra suteikiama galimybė balsuoti. Tačiau 

suvaržymai, nustatyti teisei turėti diasporos atstovus (teisei kandidatuoti Lietuvoje), kartu riboja 

galimybę dalyvauti politiniame gyvenime. Kaip teigiamos vertintinos ir diasporos narių 

švietimui/mokslui skiriamos lengvatos. Socialinių išmokų, galimybių pasinaudoti socialinėmis 

teisėmis grįžus į Lietuvą  klausimų teisinis sprendimas paskatintų glaudesnius santykius su 

diaspora ir panaikintų bent dalį priežasčių, dėl kurių diasporos nariai yra nusivylę savo šalimi 

ir/arba vengia grįžti. 

 

                                                 
134Sipavičienė A., Gaidys, V. Dobrynina M.„Grįžtamoji migracija: teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje“,Tarptautinė migracijos 

organizacija, Europos migracijos tinklas, Socialinių tyrimų institutas, 2009, p. 38 - 39; prieiga per internetą: 

http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf [Žiūrėta 20012 02 23]. 

 

http://www.emn.lt/uploads/documents/knygamin.pdf
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2.3. ES ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS DIASPORŲ ĮTRAUKIMO 

POLITIKŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 

 

Septynių ES šalių narių ir Lietuvos diasporų įtraukimo politikų palyginimas atliktas, 

atsižvelgiant į Gamleno pateiktą diasporos įtraukimo politikų tipologiją (Gamlen, 2006), ši 

tipologija papildyta, kad būtų galima atsižvelgti į įvairesnes diasporų įtraukimo politikos 

priemones. Žemiau pateikiamose lentelėse (Lentelės Nr.2, Nr.3, Nr.4) apžvelgiamos gebėjimų 

stiprinimo politikos, teisių suteikimo ir įsipareigojimų užtikrinimo politikų priemonės, kurias 

taiko Lietuva ir septynios ES šalys narės. 

 

2.3.1. GEBĖJIMŲ STIPRINIMO POLITIKA 

 

Institucijų kūrimas. Beveik visų tyrinėtų ES šalių narių, išskyrus Škotiją ir Latviją, 

Konstitucijose yra specialios nuostatos, apibrėžiančios valstybės ryšį su savo diaspora. Škotijos, 

Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybės turi patvirtinusios specialias programas 

(strategijas), kuriose numatytos politinės ryšių su diasporomis plėtojimo priemonės. Portugalijos, 

Lietuvos ir Latvijos vyriausybės nuostatas dėl ryšių su diasporomis stiprinimo turi įsirašiusios į 

savąsias veiklos programas.  

Pagrindinės institucijos, atsakingos už ryšių su diaspora plėtojimo politikos formavimą ir 

įgyvendinimo koordinavimą, yra užsienio politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos, 

išnaudojančios konsulatų ir ambasadų galimybes. Graikijoje ryšių su diaspora plėtojimo politiką 

įgyvendina atskira institucija – URM pavaldus departamentas. Estijoje ryšių su diaspora 

palaikymas patikėtas Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijai ir Kultūros ministerijai. 

Skirtingai nei kitose tyrinėtose ES šalyse narėse, Graikijoje ir Portugalijoje veikia 

diasporos atstovų tarybos – institucijos, kurių sprendimai turi patariamąją reikšmę valstybinėms 

institucijoms. Lietuvoje veikianti Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija – patariamoji 

institucija Vyriausybei diasporos klausimais – savo statusu skiriasi nuo diasporos atstovų tarybų, 

nes jos veikloje dalyvauja ne tik diasporos, bet ir valstybinių institucijų atstovai. Taip pat 
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pažymėtina Portugalijos patirtis savivaldybėse paskirti pareigūnus, atsakingus už ryšių su 

diaspora palaikymą.  

Didžioji dauguma šalių – Airija, Graikija, Portugalija, Estija, Latvija ir Lietuva – skiria 

finansinę paramą savo diasporų bendruomenėms ir užsienio šalyse veikiančioms organizacijoms, 

jų vykdomiems projektams. Airija, Škotija ir Portugalija vykdo diasporų įtraukimo programų 

įgyvendinimo stebėseną.  

Simbolinis tautos tapatumo stiprinimas. Dauguma iš tyrinėtų aštuonių ES šalių narių 

pasitelkia įvairias kultūrines, švietimo ir kitas simbolines priemones ryšiams su savo diasporomis 

stiprinti. Visos šalys organizuoja konferencijas ir renginius, finansuoja mokslinius tyrimus, 

skirtus diasporos situacijai nagrinėti. Taip pat šių šalių valdžios institucijų atstovai viešai 

kalbėdami pabrėžia, jog diaspora yra integrali tautos dalis, ir deklaruoja suartėjimo su diaspora 

būtinumą. 

Dar vienas plačiai paplitęs būdas, kuriuo įvairiose šalyse stiprinami ryšiai su diasporomis, 

yra informacinės svetainės, kuriose pateikiamos naujienos apie diasporą ir apie tai, kas vyksta jos 

kilmės šalyje. Kai kuriais atvejais – Latvijos, Airijos – tokios svetainės yra sukuriamos privačių 

asmenų iniciatyva (www.latviansonline.com, www.emigrant.ie), tačiau kitais atvejais – Škotijos, 

Portugalijos, Estijos – tokias svetaines steigia valdžios institucijos (www.scotland.org,  

www.secomunidades.pt, http://www.eesti.ee). Kitose keturiose šalyse panašių diasporos 

poreikiams pritaikytą visapusišką informaciją pateikiančių svetainių neaptikome. Lietuvos 

diasporos poreikius iš dalies atitinka Pasaulio lietuvių bendruomenės interneto svetainė 

www.plbe.org, tačiau šioje svetainėje daugiau pateikiamos naujienos iš lietuvių bendruomenių 

užsienio šalyse gyvenimo, o ne informacija apie Lietuvą. Tiesa, Lietuva, panašiai kaip Graikija ir 

Portugalija, skiria finansinę paramą savo diasporų žiniasklaidai. Svarbi priemonė, padedanti 

išlaikyti diasporos tautinę savimonę, yra švietimas. Graikijos, Lenkijos, Portugalijos, Latvijos, 

Estijos ir Lietuvos emigrantų vaikai turi galimybę mokytis savo gimtosios kalbos mokyklose. 

Šios mokyklos dažniausiai išlaikomos pačių diasporų bendruomenių lėšomis, tačiau kai kuriais 

atvejais finansinę paramą šioms mokykloms skiria ir minėtų šalių valdžios institucijos. 

Graikijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje valstybė remia mokytojų rengimą ir siuntimą į mokyklas 

užsienyje. Airijos ir Graikijos valdžios institucijos remia airių ir graikų kalbų mokymą užsienio 

šalių kolegijose ir universitetuose. Lenkija, Graikija, Estija, Portugalija iš kitų šalių išsiskiria 

dėmesiu savo kultūros plėtrai šalyse, kuriose gyvena didelės diasporų bendruomenės – jos yra 

http://www.latviansonline.com/
http://www.emigrant.ie/
http://www.scotland.org/
http://www.secomunidades.pt/
http://www.eesti.ee/
http://www.plbe.org/
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įsteigusios savo kultūros institutus. Portugalija įgyvendina bendruomenių įgalinimo politiką - 

skiria paramą diasporų bendruomenių narių mokymams. 

 

Lentelė Nr. 2. Gebėjimų stiprinimo politika
135

 

 Airija Škotija Graikija Lenkija Portu 

galija 

Estija Latvija Lietuva 

Institucijų kūrimas ir finansavimas 

Nuostatos 

Konstitucijoje 

        

Prioritetai 

Vyriausybės 

programoje 

        

Nacionalinė ryšių 

su diaspora 

plėtojimo strategija/ 

programa 

        

Veikla per URM ir 

konsulatus 

        

URM pavaldi 

įstaiga 

        

Veikla per 

savivaldybes 

        

Diasporos atstovų 

taryba 

        

Finansinė parama 

diasporos 

organizacijoms 

        

Stebėsena         

Simbolinis tautos tapatumo stiprinimas 

Telkianti retorika         

Konferencijos ir 

renginiai 

        

Diasporos 

moksliniai tyrimai 

        

Parama diasporos 

žiniasklaidos 

priemonėms 

        

Informacinės 

svetainės  

        

Kalbos ir kultūros 

mokymas 

        

Kalbos ir kultūros 

institutai 

        

Diasporos 

bendruomenių narių 

mokymas 

        

Mokytojų rengimas         

                                                 
135Čia ir kitose lentelėse pilka spalva žymi diasporos įtraukimo politikos priemonių buvimą ES šalyse narėse. 
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Parama kalbos  ir 

kultūros katedroms 

kitų šalių 

aukštosiose 

mokyklose 

        

Diasporos tinklų kūrimas 

 Diasporos 

socialiniai tinklai 

        

Profesionalų tinklai         

Vartotojų tinklai         

Diasporos duomenų 

bazės 

        

Sudaryta autorių 

 

Diasporos tinklų kūrimas. Tyrinėtų ES šalių narių diasporų socialiniai tinklai yra įvairūs 

– veikia diasporų bendruomenės, organizacijos, klubai. Taip pat kai kuriose šalyse – Airijoje, 

Škotijoje, Lietuvoje – steigiasi profesionalų tinklai (verslo, mokslo, meno) su tikslu padėti savo 

kilmės šaliai dalinantis žiniomis ir socialiniais ryšiais. Airijoje ir Lietuvoje tokie tinklai kuriami 

kaip pačių diasporos narių iniciatyva, tačiau Škotijoje toks tinklas buvo sukurtas kaip valdžios 

institucijų kryptingo veikimo rezultatas. Portugalijoje ir Estijoje sukurtos diasporos duomenų 

bazės – tai yra reikšmingas žingsnis kuriant diasporos tinklus. Svetainės „Latvians online“ 

pateikiamas su Latvija susijusių įmonių sąrašas yra pastangų kurti diasporos vartotojų tinklą 

pavyzdys.  
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2.3.2. TEISIŲ SUTEIKIMO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮTVIRTINIMO POLITIKOS 

 

 

Teisių užtikrinimo politika apima politinio dalyvavimo teisių suteikimą ir įvairių pilietinių 

ir socialinių teisių užtikrinimą. Įsipareigojimų užtikrinimo politika apima įvairius būdus, kaip 

diaspora gali prisidėti prie savo kilmės šalies gerovės kūrimo ir priemonės, kuriomis tų šalių 

valdžios institucijos gali sudaryti sąlygas diasporai dalyvauti savo kilmės šalies socialiniame, 

ekonominiame, kultūriniame ir kt. gyvenime. Remiantis tinklų pusiausvyros principu, laikomasi 

požiūrio, kad teisių suteikimas ir įsipareigojimų užtikrinimas turi būti subalansuoti.  

Politinio dalyvavimo teisių suteikimas. Nei vienoje iš ES šalių narių, kurių diasporų 

įtraukimo politikos priemonės buvo nagrinėjamos, nėra užtikrintos teisės pretenduoti į oficialias 

pareigas ir turėti savo atstovus parlamente. Daugelio tyrinėtų šalių piliečiams yra sudarytos 

sąlygos balsuoti Parlamento, Prezidento, Europos Parlamento rinkimuose. Jie tai gali padaryti 

arba paštu, arba nuvykę į savo šalies ambasadą. Airija savo piliečiams teisės balsuoti rinkimuose 

užsienio šalyse nesuteikia – jeigu jie nori dalyvauti Airijoje vykstančiuose rinkimuose, jie turi 

grįžti į savo tėvynę. Graikijoje suteikiama teisė balsuoti vietos savivaldos pirmojo lygmens 

rinkimuose ir pilietybės neturintiems užsienyje gyvenantiems graikų kilmės asmenims. 

 

Lentelė Nr. 3. Teisių suteikimo politika 

 Airija Škotija Graikija Lenkija Portu 

galija 

Estija Latvija Lietuva 

Politinio dalyvavimo teisių suteikimas 

Teisė pretenduoti į 

oficialias pareigas 

        

Teisė turėti savo 

atstovus parlamente 

        

Balsavimas paštu 

arba elektroniniu 

būdu 

     
136

   

Balsavimas 

ambasadoje 

        

Teisė balsuoti tik 

savo tėvynėje 

        

Pilietinių ir socialinių teisių užtikrinimas 

Dviguba pilietybė    
137

     

Tautinių kortelių         

                                                 
136Suteikiama teisė balsuoti ir elektroniniu būdu. 
137Dviguba pilietybė suteikiama tik tam tikromis sąlygomis. 



Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti 80 

 

 
 

įvedimas 

Galimybė įsigyti 

žemę 

        

Teisė mokytis 

aukštosiose 

mokyklose 

        

Diasporai 

prieinama socialinė 

apsauga  

        

Parama diasporos 

turizmui 

        

Valstybės parama 

grįžtantiems į 

tėvynę 

        

Informacinė 

svetainė socialinei 

paramai ir turizmui 

        

Sudaryta autorių 

 

Pilietinių ir socialinių teisių suteikimas. Iš tyrinėtų šalių teisė turėti dvigubą pilietybę 

(t.y. išsaugoti savo kilmės šalies pilietybę įgijus kitos šalies pilietybę) yra užtikrinta tik 

Portugalijoje ir Lenkijoje. Lenkijoje tokia teisė užtikrinama tik Lenkijos piliečiams, įgyjantiems 

kitos šalies pilietybę, bet ne užsieniečiams, siekiantiems įgyti Lenkijos pilietybę. 

Dar viena svarbi priemonė, kurios pagalba įvairios valstybės stiprina ryšius su savo 

diasporomis, yra tautinės kortelės įvedimas. Tokios kortelės išduodamos Airijoje (tokia kortelė 

Airijoje yra daugiau simbolinis ryšių su Airija patvirtinimas), Lenkijoje (kortelė, kuri išduodama 

tik buvusioje pokomunistinėje erdvėje gyvenantiems lenkų kilmės asmenims, suteikia tam tikras 

teises jos turėtojams) ir Graikijoje (kortelės, kuria suteikiamos tam tikros teisės, taikymo apimtis 

ir galiojimo laikas yra riboti – kortelė išduodama graikų kilmės užsieniečiams 5 metų 

laikotarpiui).  

Kai kurios ES šalys narės suteikia savo diasporos nariams įvairias kitokias teises. Graikija, 

Lenkija, Lietuva ir Latvija – sudaro lengvatines sąlygas diasporos nariams, norintiems studijuoti 

šių šalių aukštosiose mokyklose. Portugalija panaikino pardavimo mokestį nuosavybės 

sandoriams ir pasiūlė subsidijas palūkanoms tais atvejais, jeigu nuosavybę įsigyja diasporos 

atstovai. 

Kai kurios šalys – Airija ir Portugalija – savo diasporų nariams teikia įvairias socialines 

paslaugas. Portugalija įgyvendina specialias skurdo mažinimo ir paramos senyvo amžiaus 

žmonėms programas, skirtas užsienyje gyvenančių portugalų kilmės asmenims, Airija finansuoja 
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socialinių darbuotojų veiklą, teikia paramą kalėjimo bausmes atliekantiems bei kitiems 

pažeidžiamiems airių kilmės asmenims, išvykusiems iš šalies laikotarpiu 1950 – 1980 m. 

Airija, Škotija ir Latvija taip pat skatina savo diasporos narių turizmą – Airija turizmo 

skatinimą susieja su socialine parama, finansuodama pažeidžiamų airių kilmės asmenų 

kasmentines atostogas Airijoje, Škotija finansuoja trumpalaikius emigrantų vizitus į Škotiją. 

Latvijoje turizmo skatinimas vyksta kaip privati iniciatyva – JAV latvių asociacija organizuoja 

mokamas turistines keliones į Latviją.  

Airija, Škotija, Graikija, Lenkija ir Estija įgyvendina paramos grįžimui nuolat gyventi į 

tėvynę politikos priemones. Kai kurios iš šių šalių orientuojasi į talentingų arba daug pasiekusių 

asmenų sugrįžimą (Škotija, Estija), kitos šalys sudaro lengvatines sąlygas arba teikia socialinę 

paramą asmenims, grįžtantiems į tėvynę (Airija, Graikija, Lenkija).  

Svarbi priemonė, panaudojama socialinėms ir turizmo paslaugoms teikti, yra informacijos 

suteikimas. Škotija yra įsteigusi į diasporą orientuotą informacinę svetainę, kuria reklamuojamas 

Škotijos kaip šalies, kurią verta aplankyti, įvaizdis, Portugalijos svetainėje pateikiama 

informacija apie sąlygas socialinėms paslaugoms gauti, Estijos svetainėje pateikiama 

informacija, reikalinga grįžtantiems nuolat gyventi į Estiją.
138

 

  

Lentelė Nr. 4. Įsipareigojimų įtvirtinimo politika 

 Airija Škotija Graikija Lenkija Portu 

galija 

Estija Latvija Lietuva 

Investicijų pritraukimas ir eksporto plėtra 

Diasporos 

socialinių ryšių ir 

žinių panaudojimas 

  
139

  
140

    

Informacinė 

svetainė verslui ir 

investicijoms 

    
141

    

Mokesčių ir kitos 

lengvatos 

emigrantų verslui 

        

Finansinė parama 

investicijoms 

    
142

    

Mokymai ir         

                                                 
138Išsamiau ES šalių narių ir Lietuvos teisių suteikimo diasporai priemonės palyginamos Priede Nr. 1 pateiktoje lentelėje. 
139Planuojama. 
140Planuojama. 
141Planuojama. 
142Planuojama. 
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konsultacijos 

norintiems 

investuoti 

Finansinių perlaidų 

skatinimas 

        

Investiciniai 

fondai/ bankai 

        

Valstybinių 

obligacijų 

platinimas 

        

Diasporos labdaros 

fondai 

        

Sudaryta autorių 

 

Investicijų pritraukimas ir eksporto plėtra. Airijos ir Škotijos valdžios institucijos 

įgyvendina įvairias priemones, kurių dėka pasitelkiant diasporų profesionalų tinklus, 

panaudojamos užsienyje gyvenančių tautiečių žinios ir socialiniai ryšiai savo šalių ekonominei 

gerovei kurti. Portugalija, Graikija ir Lietuva gali būti priskiriamos prie šalių, kuriose formuojasi 

nuostatos apie profesionalų tinklų panaudojimą ir daromi pirmieji žingsniai šia linkme – 

organizuojamos konferencijos, susitikimai, telkiami tinklai.  

Portugalija ir Graikija išsiskiria iš kitų šalių tuo, jog jose taikomos arba numatomos taikyti 

įvairios priemonės diasporos tiesioginių ir netiesioginių investicijų skatinimui. Portugalijoje 

taikomos įvairios mokesčių lengvatos emigrantams, ketinantiems pradėti verslą šioje šalyje, taip 

pat planuojama sukurti informacinę svetainę, kurioje būtų pateikiama išsami informacija, 

reikalinga investuotojams, planuojama įgyvendinti programą, kuria būtų teikiama finansinė 

parama investuojantiems į verslą. Graikijoje organizuojami mokymai ir konsultacijos diasporos 

nariams, norintiems pradėti verslą šioje šalyje.  

Portugalija ir Graikija turi patirtį valstybinės politikos priemonėmis skatinant užsienyje 

gyvenančių portugalų ir graikų finansines perlaidas – jau keletą dešimtmečių užsienyje veikia 

Graikijos ir Portugalijos specialūs bankai ir finansinių perlaidų agentūros, kurių pagrindiniai 

klientai yra diasporų nariai. Dar viena diasporos netiesioginio investavimo forma, kurią 

panaudojo Graikija, pastaraisiais metais išgyvenanti finansinę krizę, yra Vyriausybės obligacijų 

platinimas užsienyje gyvenantiems graikų kilmės asmenims.  

Galiausiai reikalinga pažymėti, jog diasporų įtraukimo politikos sėkmė priklauso ne tik nuo 

valdžios institucijų pastangų sudaryti sąlygas diasporų aktyvesniam dalyvavimui, bet ir nuo 

pačių diasporų iniciatyvos, aktyvumo ir atsakomybės savo šaliai jausmo. Vienas iš rodiklių, 
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pagal kurį galima šią atsakomybę įvertinti yra diasporos labdaros fondų, teikiančių finansinę 

paramą savo kilmės šaliai, veikla. ES šalių narių analizė nustatė faktus apie Airijos, Lietuvos ir 

Latvijos diasporų labdaros fondų aktyvią veiklą.  
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3. LIETUVOS DIASPOROS PANAUDOJIMO VALSTYBĖS 

GEROVEI KURTI TYRIMAS 
 

Lietuvos diasporos panaudojimo valstybės gerovei kurti tyrimo dalies tikslas – išsiaiškinti 

užsienio lietuvių ekspertinę nuomonę apie Europos šalių taikomas perspektyviausias 

bendradarbiavimo su diasporomis priemones ir jų pritaikymo Lietuvos atvejui galimybes. 

Ši tyrimo dalis įgyvendina šiuos uždavinius: 

1. Nustatyti veiksnius, trukdančius Lietuvos diasporai įsitraukti į Lietuvos gyvenimą; 

2. Aptarti, kokios yra skirtingų Lietuvos diasporos grupių galimybės dalyvauti Lietuvos 

gyvenime ir jos gerovės kūrime; 

3. Pateikti rekomendacijas dėl diasporos potencialo panaudojimo prioritetinių krypčių 

šalies gerovei kurti. 

Siekiant tyrimo tikslo ir uždavinių, 2012 m. sausio 16-22 buvo atlikta 12
143

 interviu su 

ekspertais pagal parengtą klausimyną (klausimynas – Priedas Nr.2).  

Ekspertai buvo atrinkti pagal tokius kriterijus:  

1. Priklausymas ir aktyvus dalyvavimas (esamas ir buvęs) užsienio lietuvių 

bendruomenių veikloje: Pasaulio lietuvių bendruomenė, Jungtinių Amerikos Valstijų 

(toliau – JAV) , Belgijos, Ispanijos, Olandijos ir Airijos lietuvių bendruomenės
144

; 

2. Priklausymas ir/ar dalyvavimas užsienio lietuvių organizacijose: Pasaulio lietuvių 

jaunimo sąjunga, Jungtinės Karalystės (toliau – JK) lietuvių jaunimo sąjunga, 

Globalios Lietuvos Lyderiai, Santara-Šviesa;  

3. Sugrįžimas į Lietuvą po ilgo laiko praleisto užsienyje ir/ar priklausymas sugrįžusių į 

Lietuvą organizacijoms: „Sugrįžus“, Futura Scientia. 

Taip pat buvo siekiama apklausti skirtingų diasporos grupių – mokslo, verslo ir kultūros – 

atstovus.  

Toliau pateikiama ekspertų interviu analizė pagal pagrindinius interviu klausimus. 

 

                                                 
1433 iš 12 ekspertų priklauso organizacijai Globalios Lietuvos Lyderiai, todėl dažnai jų nuomonė bus analizuojama kaip viena, 

atstovaujanti šios organizacijos požiūrį. 
144Pagal esamą gyvenamąją vietą ekspertai pasiskirsto taip: 1 iš Airijos, 1 iš Belgijos, 2 iš JAV, 1 iš JK, 1 iš Ispanijos, 1 iš 

Kanados, 4 iš Lietuvos, 1 iš Olandijos). 
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3.1. EKSPERTŲ INTERVIU ANALIZĖ 

 

3.1.1. VEIKSNIAI TRUKDANTYS LIETUVOS DIASPORAI ĮSITRAUKTI Į LIETUVOS 

GYVENIMĄ 

 

Užsienio lietuvių suinteresuotumas palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Lietuva  

 

Visi ekspertai pabrėžė užsienio lietuvių suinteresuotumą palaikyti ryšius ir bendradarbiauti 

su Lietuva: „užsienio lietuviai dega noru padėti“, „bendruomenė labai linkusi bendrauti su 

Lietuva“.  

Vyrauja nuomonė, kad užsienyje gyvenantys lietuviai turi būti patys suinteresuoti dalyvauti 

Lietuvos gyvenime: „iniciatyva ir noras dalyvauti turi priklausyti nuo užsienyje gyvenančių 

lietuvių“. 

Tačiau, ekspertų nuomone, tai turi būti lygiavertis bendradarbiavimas: 

 „Yra tarsi du smegenų pusrutuliai – vienas, kuris gyvena ir dirba Lietuvoje, kitas, kuris 

gyvena ir dirba užsienyje. Ir norisi, kad šie abu pusrutuliai dirbtų kartu”. 

 „Dauguma tikrai norėtų bendradarbiauti, klausimas tėra, kaip bendradarbiauti. Reikėtų 

galvoti. Tai, kad jie norėtų [bendradarbiauti – aut. past.] ne tiek iš patriotinės pusės, 

bet kad daugiau matytų kokios nors pridėtinės vertės ir sau, dėl to kaip jie palaiko 

santykius su Lietuva. Ar tai kaip nors padėtų jų karjerai, ar kokiu nors būdu jie gautų 

konsultanto poziciją, kurią būtų sunkiau gauti užsienyje. Tokiu būdu galima padėti 

jiems kilti karjeros laiptais svetur. Tas bendradarbiavimas turėtų būti lygiavertis”. 

Ne visi iš Lietuvos išvykę žmonės yra suinteresuoti aktyviai bendradarbiauti, visgi yra 

žmonių, kuriems ryšiai su Lietuva yra labai svarbūs, ypač tiems, kurie galvoja sugrįžti: „dalis 

žmonių atitolsta vis ilgiau gyvendami kitur, dalis žmonių galvoja grįžti ir jie išlaiko tuos ryšius“. 

Tačiau pabrėžiama, kad norint dirbti vardan Lietuvos gerovės šiais laikais nebėra taip svarbu, kur 

gyventi – Lietuvoje ar užsienyje: „juk fizinė vieta nėra svarbi. Aš manau, kad aš žymiai daugiau 

galiu padaryti gyvendama Anglijoje, negu gyvendama Lietuvoje. Darbas dėl Lietuvos 

nepriklauso nuo fizinės vietos“. 
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Požiūris į pagrindinės užsienio lietuvius vienijančios organizacijos veiklos tikslus 

 

Nurodomi penkeri pagrindiniai užsienio lietuvius vienijančios organizacijos veiklos tikslai:  

1. Pagrindinis tikslas turi būti – atstovauti užsienio lietuvius įvairiose organizacijose, 

bendravime su valdžia, užsienio lietuvių interesų atstovavimas. Kokie tie interesai, jau 

turi nustatyti patys žmonės. 

2. Sukurti tam tikrą platformą, kuri sudarytų galimybę žmonėms, susijusiems su Lietuva, 

susitikti, pabendrauti, susipažinti, pasikeisti informacija ir panašiai.  

3. Paremti visomis įmanomomis priemonėmis užsienio lietuvių iniciatyvas.  

4. Išlaikyti gyvą ryšį su Lietuva tikintis, kad tai bus abiem pusėms naudinga, tiek 

Lietuvai bandant išlaikyti tuos žmones savo erdvėje, tiek užsienio lietuviams siekiant 

neatitrūkti nuo šalies ir bandyti jai padėti vienaip ar kitaip, tiesiogiai ar netiesiogiai, 

fiziškai ar ne fiziškai. 

5. Informuoti, pritraukti užsieniečius domėtis Lietuva, būti Lietuvos atstovais. 

 

Požiūris į užsienio lietuvių interesus atstovaujančias organizacijas 

 

Požiūris į užsienio lietuvių interesus atstovaujančias organizacijas dažniausiai yra 

teigiamas, vyrauja nuomonė, kad jos reikalingos ir atlieka savo funkcijas: „Požiūris yra 

teigiamas. Pirma, kaip ir visos visuomeninės organizacijos, jos yra įkurtos pačių narių 

pageidavimu ir atstovauja jų interesus. Interesai, be abejo, gali skirtis. Vienos organizacijos 

jaunesnės, kitos senesnės, vieniems labiau rūpi pilietybės klausimai, kitiems ekonominiai 

klausimai, jų vaikų švietimo klausimai, bet esmė yra ta, kad tai organizacijos, kurios yra kilusios 

iš „apačios“, o ne sukurtos priverstiniu būdu“.  

Tačiau daug kas priklauso nuo bendruomenės narių aktyvumo ir interesų: „Labai priklauso 

nuo žmonių, kurie kažką daro, kurie yra aktyvūs. Aš manau kad, būtent žmonės pakreipia viena 

ar kita linkme bendruomenių veiklą ar vystymąsi“.  

Kritiškas požiūris buvo išsakytas apie sukurtą „išeivių“ partiją: „Girdėjau, kažkokia nauja 

išeivių partija sukurta, tai nežinau, kažkaip tai... Manau, kad iš teorinės pusės, partijos turi būti 
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pagrįstos bendra ideologija, bendrais interesais, pasaulio matymu, ir partijos sukurtos funkciniu 

požiūriu [ ].Nemanau, kad tai yra teisingas variantas, [ ] gal aš per daug apolitiškas“.  

Reikia pastebėti, kad nuomonė apie Pasaulio lietuvių bendruomenę (toliau – PLB) labai 

skiriasi:  

1. Vieni ekspertai pabrėžia išskirtinę šios organizacijos atstovavimo užsienio lietuvių 

bendruomenėms funkciją: 

 „PLB yra vienintelė organizacija, kuri atstovauja visas lietuvių bendruomenes. Sunku 

įsivaizduoti jos alternatyvą“; 

 „Tai yra skėtinė užsienio lietuvių bendruomenių organizacija, kuri jas atstovauja 

pasaulyje. Daugiausia tai susiję su bendravimu su Lietuvos valdžia“.  

2. Kiti ekspertai nurodo, kad ji nepajėgi atstovauti visų emigracijos iš Lietuvos bangų 

žmonių interesų, visų skirtingų bendruomenių: 

 „Reikia į Pasaulio lietuvių bendruomenių darbą įjungti trečiabangininkus. O tai labai 

sunku. Dabartinė diaspora labai sluoksniuota. Yra senoji karta, mano karta, t.y. taip 

vadinami „dipukai“, ir dabartinė naujoji karta. Tų trijų kartų poreikiai yra visiškai 

kitokie.“ 

  PLB problemos vienijant ir atstovaujant visus užsienio lietuvius siejamos taip pat ir su 

pakitusiais po Nepriklausomybės atgavimo pagrindiniais tikslais. Jei prieš Lietuvos 

nepriklausomybę pagrindinis interesas buvo lietuvybės išsaugojimas ir 

nepriklausomybės atstatymas, tai dabar tokio vienijančio tikslo nebeliko: „Pačios 

lietuvybės išlaikymas nėra toks aktualus, kaip kad buvo šaltojo karo metais, 

okupacijos laikais ar tuo metu, kai buvo nedaug galimybių bendrauti ir gauti 

informaciją. Šiandien tos galimybės yra“.  

3. Taip pat yra nurodomas PLB aktyvumo trūkumas: „[PLB] galėtų būti aktyvesnė 

truputį, bet vėlgi taip pat suprantu, kad yra sudėtinga, mes turim tas naujas 

komunikacijos priemones, bet kai žmonės valdyboj gyvena skirtingose šalyse, susitikti 

sudėtinga“. 
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Požiūris į užsienio lietuvių bendruomenių ir socialinių profesinių tinklų vystymosi 

perspektyvas 

 

Palankios užsienio lietuvių bendruomenių vystymosi perspektyvos kai kurių bendruomenių 

atstovų pirma yra siejamos su didėjančia migracija, pasipildančiu bendruomenės narių skaičiumi: 

„Tai yra organizacijos, kurios atstovauja jų narių interesus. Kol bus tų narių, kol jie turės 

interesų, tol tos organizacijos bus viena ar kita forma. Galima kitaip pasakyti: vystymosi 

perspektyvos labai šviesios, žinant emigracijos mastus iš Lietuvos“.  

Spartus socialinių tinklų vystymasis yra išskiriamas kaip antras pozityvus bendruomenių 

vystymosi veiksnys: „Naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis yra gana lengva bendrauti 

tarpusavyje. Bendravimas tarp mūsų bendruomenės narių daugiausiai vyksta elektroniniu būdu: 

mūsų svetainės, konferencijos, forumų dėka. Taip yra todėl, kad mūsų bendruomenė yra labai 

jauna, dauguma žmonių yra jauni profesionalai, neseniai išvykę iš Lietuvos. Sudėtingiau yra su 

senosios bendruomenės atstovais, [ ] todėl mums, kaip valdybai, kyla papildomas rūpestis ir 

pareiga išlaikyti ryšį su jais. Ten reikia ir gyvo pokalbio, ir telefonu, ir nuvažiuot aplankyti 

žmones, kurie pagyvenę“. 

Kitų bendruomenių atstovai įžvelgia aktyvumo ir tradicijų trūkumo kliūtis bendruomenių 

vystymuisi: „Galėtų būti aktyvesnis tarpusavio bendradarbiavimas. Profesiniai tinklai čia 

minimalūs. Čia nėra lietuviško biznio, kuris aptarnauja lietuvius, tradicijos. Greičiau yra truputį 

toks tarpusavio nepasitikėjimas dėl nesenos praeities, būtent reketo ir viso kito, ir lietuviškos 

bendruomenės tradicijų nebuvimo“.  

Tačiau yra teigiama, kad užsienio bendruomenių vystymasis priklauso nuo pačių 

bendruomenių aktyvumo ir sugebėjimų atliepti bendruomenės lūkesčius: „Perspektyvos 

priklauso nuo konkrečios bendruomenės: didėjant bendruomenei, besiplečiant tinklui 

sudėtingiau darosi efektyviai bendrauti, sudėtingiau darosi išlaikyti branduolį žmonių, kurie yra 

aktyvūs. [ ] Nepakanka organizuoti folklorines šventes, organizuoti lietuvišką parapiją, 

šeštadienio mokyklėlę. [ ] Šalia to reikia sudominti žmones ir kitais dalykais: tai gali būti klubinė 

veikla, veikla pagal skirtingus poreikius ir interesus - grybautojų klubas, keliautojų klubas, gal 

kokių profesionalų klubas ar panašiai. Tada žmonės turi papildomą aspektą kodėl jie bendrauja 

tarpusavyje, ne vien kad jie yra lietuviai, bet ir kad jie domisi politika, ekonomika ir panašiai. 

Bendruomenės turi adaptuotis prie situacijos ir keistis“. 
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Požiūris į Lietuvos valdžios institucijų pastangas palaikyti ryšius su užsienio lietuviais  

 

Kai kurie ekspertai, nemažai prisidėję prie naujų iniciatyvų užsienio lietuvių atžvilgiu 

kūrimo, pabrėžia teigiamus pokyčius strateginiame požiūryje į ryšių su diaspora palaikymą: 

„Džiugu matyti didesnį susidomėjimą ir didesnį strateginį požiūrį į ryšius su užsienio lietuviais: 

šios Vyriausybės metu buvo įkurta taryba prie Ministro pirmininko, koordinuojanti ryšius su 

diaspora, buvo sukurta Globalios Lietuvos strategija. Aš žinau, kad Pasaulio lietuvių 

bendruomenė turi nemažai priekaištų ir kritikos sukurtai strategijai ir bendrai vyriausybės ir 

URM veiklai, tačiau negaliu nepastebėti pastangų ir tikro noro iš tikrųjų stiprinti tuos ryšius. Tos 

pastangos yra didesnės nei buvo anksčiau, bet ir reikiamybė yra didesnė, žinant emigracijos 

mastus. Tai pavojinga situacija pačiai Lietuvai, dėl to toks Vyriausybės aktyvumas yra ne tik 

suprantamas, sveikintinas, bet ir labai reikalingas“.  

Tačiau pabrėžiama, kad darbas siekiant palaikyti ryšius su užsienio lietuviais turėtų būti 

aktyvesnis ir rezultatyvesnis bei atitikti užsienio lietuvių lūkesčius: „Mano nuomone, jis [darbas] 

turėtų tapti dar stipresnis ir dar efektyvesnis, bandant ne tik sukurti strategiją iš Vilniaus, bet ir 

stengtis, kad ji atitiktų lūkesčius žmonių, kurie išsibarstė po visą pasaulį. Tai nėra lengva, bet to 

reiktų siekti“.  

Tačiau kitų ekspertų požiūris į Lietuvos valdžios institucijų pastangas palaikyti ryšius su 

užsienio lietuviais yra labiau kritiškas: 

1. Vieni ekspertai tokių pastangų neįžvelgia: „Aš tokių pastangų kaip ir nematau. Aš 

manau, yra labai daug kalbėjimo apie kažką, ir aš manau, tas kalbėjimas turi būti, bet 

ar tai yra ryšių palaikymas..? Mes dar, be abejo, bendraujame su ambasadomis, nes 

jos yra įpareigotos bendrauti su mumis, palaikyti ryšius [ ], tačiau jos turi gana daug 

darbų ir mažai žmonių ambasadoje“.  

2. Kiti teigia, kad URM siekia bendradarbiauti tik su dalimi diasporos:  

 „Kaip aš matau, tai URM nori dirbti su trečiąja karta. Tai gerai, tai yra ateitis. Bet 

kartu reikia neatskirti ir neužmiršti vyresnių, kurie tiek daug padarė”.  

 „Institucijos bendrauja per PLB, per kurią kreipiasi į bendruomenes. Ypatingai, jei 

kokie požiūriai ar interesai nesutampa, tai institucijos bando apeiti tas užsienio 

lietuvių visuomenines organizacijas, kurios kažkam prieštarauja“.  
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3. Treti apgailestauja, kad yra uždaromi  naudingi užsienio lietuviams centrai: „Didelė 

nesėkmė, kad taupymo tikslais buvo uždarytas tas grįžimo į tėvynę informacinis 

centras, nes jis jau buvo susiformavęs kaip vieta, kur mes ateidavom palaikyti ryšius. 

Tas centras vis tiek privalėjo atsakyti daugiau mažiau oficialiai, pagrįsti šitą 

įstatyminę informaciją. Ir jų ten tik trys žmonės buvo ir jie daug padarė. [ ] Man tai 

buvo gaila, nes žinant kokie yra milžiniški skaičiai tų išvažiavusių, tai galėjo Užsienio 

reikalų ministerijoj būti ir tas centras, ir dar dešimt kitų. [ ] Aš manau, kad šitoj srity 

nebūtų per daug jeigu Lietuvoj dirbtų šimtas žmonių“. 

 

Požiūris į kitas kliūtis efektyviai bendrauti su Lietuva 

 

Kai kurie ekspertai nurodo, kad kliūčių, ypač trečios kartos išeiviams, bendradarbiauti šiuo 

metu nėra: „Tokių kliūčių bendradarbiavimui aš nematau. Mūsų kartos žmonės yra kosmopolitai 

ir mes geriau suprantam Lietuvą, nes dažniau atvažiuojam čia, nei senesnė diaspora. Jie kitaip 

tą Lietuvą įsivaizduoja, daugiau romantizuoja. Pas mus globalus verdantis gyvenimas“.  

Visgi kai kurių užsienio bendruomenių atstovai įžvelgia sunkumus siekiant suinteresuoti 

naujai išvykusius iš Lietuvos žmones bendradarbiauti su Lietuva: „Reikia labai daug švietėjiško 

darbo norint įjungti žmones į Lietuvos gyvenimą. Reikia skatinti jų dalyvavimą, kad jie 

pasijaustų reikalingi, atsakingi už savo šalį“. 

Pagrindinės interviu dalyvių nurodomos priežastys, sukeliančios kliūtis bendradarbiavimui, 

yra šios: 

1. Lietuvos dėmesio užsienio lietuviams trūkumas: „Šiuo metu žmonės yra įsitikinę, 

kad jiems yra nerodomas joks dėmesys“, „Jiems tiesiog atrodo, kad jie yra mums 

neįdomūs“.  

2. Lietuvoje vyraujančios visuomeninės nuostatos, visų pirma, atvirumo, tolerancijos 

trūkumas: „Daugelis žmonių, su kuriais man teko bendrauti Belgijoj ir Amerikoj, turi 

susidarę nuomonę, kad niekas jų nelaukia Lietuvoje. Ne tik nelaukia, bet ir šiek tiek 

vengia. Vengdami konkurencijos ar nenorėdami įsileisti kitokios patirties žmonių, gal 

su kitokiu požiūriu šiek tiek, kurie vienaip ar kitaip gali sudaryti grėsmę profesine 

prasme. Tie stereotipai yra abipusiai“. 
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3. Informacijos trūkumas:  

 „Užsienio lietuviai nežino kaip tą norą padėti Lietuvai realizuoti, nežino nei kur 

kreiptis, nei gauna informacijos, kuo jie galėtų prisidėti“.  

 „Turėtų būti informacinė svetainė ar adresas, kur konkrečiai būtų galima kreiptis“.  

 „Reikia, kad būtų komunikuojama ir jų [valstybės institucijų – aut. past.] užduotys, ir 

rezultatai, ir finansavimas, kad matytųsi kažkokie parametrai. Nes dabar lyg tai 

kažkur kažkas vyksta, bet taip ir neaišku “.  

4. Kitos kliūtys bendradarbiauti yra siejamos su biurokratija:  

 „Yra didžiulis biurokratinis aparatas, bet jisai veikia neefektyviai“.  

 „Oficialūs kreipimaisi dažnai sutinkami labai šaltai ir reikia ieškoti asmeninių 

pažinčių, kad tavo interesai būtų užtarti“.  

5. Nurodomos ir kai kurios teisinės kliūtys: 

 „Yra daug nesėkmingų įstatymų. Ir geriausias pavyzdys būtų dotacijų programa, 

kurios dalis buvo skirta jauniems mokslininkams ir tyrėjams grįžti iš užsienio. [ ] Ir tai 

yra todėl, kad labai nesėkmingai išvertė europinę teisę. Tai stipriai padidino tą 

biurokratiją, kalbant apie projektų planavimą, viešuosius pirkimus. Tai čia yra tokios 

esminės milžiniškos problemos“. 

 „Yra ir teisinių kliūčių, bet jos dažniausiai kyla iš žmonių nusistatymo, 

nepasitikėjimo“.  

6. Koordinavimo kliūtys: „Trūksta koordinavimo tarp projektų [pagal Užsienio reikalų 

ministerijos skelbiamą konkursą užsienio lietuvių organizacijoms – aut. past.], kad 

būtų galima kažkuo prisidėti, susikooperuoti, bendradarbiauti“. 

7. Taip pat, yra išreiškiamas požiūris, kad trūksta finansavimo arba finansiniai ištekliai 

panaudojami neefektyviai:  

 „Ypač paskutiniu metu pastebima didelė finansavimo stoka. Anksčiau mes turėjome 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą, o dabar baigėsi bet koks finansavimas tiek 

Užsienio reikalų ministerijai perėmus šias funkcijas
145

, tiek patiems savanoriškai 

nebesusitelkiant. O kas užima tą susidariusią nišą, mano nuomone, yra nusikalstamos 

                                                 
1452010-2012 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija veikloms ir projektams, skirtiems padėti užsienio lietuviams 

išsaugoti tautinį tapatumą, plėtoti lituanistinį švietimą ir skatinti Lietuvos diasporos įsitraukimą į Lietuvos valstybės gyvenimą, 

skyrė - 4,201 mln. Lt. 
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organizacijos. Tai skamba drastiškai, bet deja turiu patirties. Sudėtinga situacija dėl 

to, kad žmonės atiduoda savo balsus organizacijai tik todėl, kad ji suorganizavo jiems 

kokį nors renginį ar koncertą“.  

 „Viena iš bėdų kur tikrai būtų galima efektyviau panaudoti tai yra finansiniai resursai. 

Pavyzdžiui, per mokslininkų sugrąžinimo ir pritraukimo projektus, ir panašiai“. 

 Kita vertus, pačios užsienio lietuvių bendruomenės ir organizacijos išsako požiūrį, kad 

„vietinės bendruomenės turi save išsilaikyti pačios, o ne laukti, kad jas kas išlaikys“. 

Daugelis organizacijų veikia panašiu principu: „Mes išsilaikom daugiausiai iš verslo. 

Mes patys einam ir lobinam, kad gautume finansavimą, bet mes siūlom kažkokią grąžą 

už tai. Ar mes paminim juos kaip rėmėjus arba jie finansuoja kitus mūsų projektus, o 

mes padedam atrinkti jiems studentus, testus padarom“. Taip pat kai kur yra nario 

mokestis, iš kurio organizacijos ir bendruomenės padengia dalį savo išlaidų: 

„Amerikoje yra labdaros fondas, kuris surenka nemažai pinigų. Mūsų ofisas iš tų 

pinigų gyvuoja“.  

 

Požiūris į galimybę išlaikyti Lietuvos pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę 

 

Požiūris į galimybę išlaikyti Lietuvos pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę yra jautri 

užsienio lietuviams tema. Neseniai išvykusiems (su trečiąja banga) iš Lietuvos ir gyvenantiems 

Europos Sąjungos šalyse ji mažiau aktuali: „Aš pats gyvenu su lietuvišku pasu ir neturiu šios 

šalies pilietybės, man ji neįdomi“, „Aš jau tiek metų gyvenu ir man nekilo mintis priimti anglų 

pilietybę,  aš nematau reikalo“. 

Tačiau kitiems ekspertams ir jų atstovaujamoms bendruomenėms pilietybės klausimas yra 

opus:  

 „Čia turi būti nediskutuojamas faktas. Jei tu neatsisakei tos pilietybės, niekas neturėtų 

net klausti ar tu esi gavęs kitą pilietybę. Tuo labiau, jei esi gimęs Lietuvoj. Man tai yra 

net nesuvokiamas dalykas. Tautai, visuomenei, kuri taip mažėja, pjauti šaką ant kurios 

sėdi... Čia absurdas. Tai tautos savižudybės noras kažkoks“. 

 „Didžioji dauguma mūsų narių palaiko dvigubos pilietybės principą, jos išlaikymą, dėl 

tų pačių priežasčių, kad Lietuva nelabai gali sau leisti prarasti nemažą dalį žmonių. Ir 

tai jai būtų labai nenaudinga dėl gyvybinių interesų ir tautos išlikimo. Ir tiems patiems 
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žmonėms, tai sudarytų kliūčių išlaikyti ryšį su Lietuva, savo vaikus ir anūkus susieti su 

Lietuva. Čia nuomonė vienareikšmiška“. 

Kaip argumentas šiai pozicijai pateikiamos tam tikros aplinkybės kaip, pavyzdžiui, kliūtys 

užimti tam tikras pareigas kitoje šalyje, vedybos ir panašiai, kai tenka priimti tos šalies pilietybę:  

 „Čia aš galiu išreikšti PLB nuomonę. Mes neprašom dvigubos pilietybės. Mes sakom: 

neatimkit lietuviškos pilietybės, jei aš gavau kitos šalies pilietybę. O kitos šalies 

pilietybė dažniausiai reikalinga norint dirbti ar užimti kokias nors aukštesnes pozicijas 

toje šalyje”. 

 „O dabar tie „dipukai“, kurie buvo priversti trauktis karo metais ir tikėjo, kad 

traukiasi nuo ruso metams arba dviem ir ne daugiau. Ir jie tą pilietybę turi ir jų vaikai 

turi kai kuriais atvejais. O čia dabar tik ištekėjai ar vedei, arba priėmei kažkokią 

pilietybę ir jau nebeturi. Aišku, tu čia jau savo noru, bet vis tiek ekonominė situacija 

privertė arba situacija su darbu. Todėl aš visiškai nieko prieš tuos, kurie tas pilietybes 

priima“. 

Negalėjimas išlaikyti Lietuvos pilietybės, priėmus kitos šalies pilietybę, sukelia didelį 

užsienio lietuvių nusivylimą:  

 „Aš turiu vieną labai aktyvią narę, ji ištekėjusi už olando ir dukrą olandę turi, ir 

olandišką pasą. [ ] Aišku dabar Lietuvos paso ji neturi, ir jai tas skaudu truputį. [ ] Aš 

manau, kad dėl tokių istorijų dėl pilietybės, žmonės gal truputį nusivilia“. 

 „Jiems tiesiog atrodo, kad jie yra mums neįdomūs. Ir to yra, tas pilietybės dalykas jis 

parodo tą akivaizdžiai. Ir va tokie dalykai paskui nuskamba ir palieka neigiamą įspūdį 

apie mus“. 

Visgi yra teigiama, kad ne Lietuvos pilietybė lemia, kas yra lietuvis, o kas ne:  „Nors čia 

mano asmeninė nuomonė, ne pasas nusprendžia kaip tu jautiesi širdy. Gali turėti vokišką ar 

amerikonišką pasą, bet širdy visada žinoti, kad esi lietuvis”. 
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3.1.2. SKIRTINGŲ LIETUVOS DIASPOROS GRUPIŲ GALIMYBĖS DALYVAUTI 

LIETUVOS GYVENIME IR JOS GEROVĖS KŪRIME 

 

Diasporos grupių įvairovė 

 

Ekspertų nuomone, skirtingose šalyse yra labai skirtingos diasporos grupės ir jų 

skaitlingumas: jei Ispanijoje vyrauja žemės ūkio darbininkai, tai Olandijoje lietuvių 

bendruomenė labiau intelektualinė: 

 „Emigracija į Ispaniją kilo iš taip vadinamos ”naujosios bangos”. Mokslo grupė yra 

nulinė, verslo šiek tiek yra, bet tai labai smulkus verslas, ir šnekėti galima tik apie 

visus bendrai“. 

 „Pas mus situacija yra tokia, kad didžioji dalis dalyvaujančių žmonių yra 

profesionalai dirbantys tam tikroj srity: savivaldybėse, universitetuose, įmonėse ir 

pan. Aš manau, kad Olandija nebuvo labai populiari emigracijos šalis tarp lietuvių. 

Nors čia stipri ekonomika, bet manau, kad žmonės bijo olandų kalbos. Tai pas mus 

tokio ypatingai didelio antplūdžio kaip ir nebuvo. Mūsų ta bendruomenė galbūt labiau 

tokia intelektualinė.“ 

Mažesnėse šalyse labiau pastebimas siekis suburti visas diasporos grupes: „Mes esam 

nedidelė bendruomenė ir mes stengiamės burti visus kartu tiek mokslo žmones, tiek verslo, tiek 

politikos, tiek žmones, kurie atvažiavę dirbti paprastų darbų. Stengiamės tuos skirtumus griauti 

susodindami prie vieno stalo ir komisarus, ir tolimų reisų vairuotojus. Ir tai pavyksta. Gal būt 

dėl to, kad esame nedidukai“. 

Tačiau didesnėse šalyse, kur gausi užsienio lietuvių diaspora, pavyzdžiui, JAV ar 

Jungtinėje Karalystėje, yra labai didelis diasporos suskirstymas ir labai skirtingi tokių grupių 

poreikiai:  

 „Ta diaspora dabar labai daugiasluoksnė. Yra 90 metų sulaukusių žmonių, kurie sieja 

save su Lietuva, yra vidutinio amžiaus žmonės, taip vadinami DIPI, kurie bėgo iš 

Lietuvos prieš [II pasaulinį] karą, per jį ar iš karto po jo, ir jie turi visai kitokius 

lūkesčius ir poreikius. Ir mūsų kartos žmonės, kurie mato kitokį pasaulį, irgi turi 

kitokias galimybes bei poreikius”.  
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 „Bet Anglijoj labai ryškūs skirtumai tarp verslo, finansų sektoriaus žmonių, kurie turi 

savo klubą; tarp senosios bendruomenės ir jaunimo atstovų. Yra labai daug studentų, 

ir jie turi visai kitokius interesus, ir manau, kad jų požiūriai labai skirtingi į Lietuvą ir 

ryšio su ją išlaikymą“.  

Išsakomi nuogąstavimai dėl požiūrio į diasporą pačioje Lietuvoje, atkreipiant dėmesį, kad 

diaspora yra sudaryta iš skirtingų etninių grupių:  

 „Didesnė problema - kaip diasporos suvokiamos Lietuvoje. Tai, kad jos suvokiamos 

kaip lietuviakalbės man kelia nerimą. Taip nėra. Jei imtume Kanadą, tai Lietuvos 

diaspora sudaryta daugiau iš žydų ir lenkų. Egzistuoja uždanga ir nesuvokimas, kad 

jie tokie apskritai yra. Tai mano suvokimu, tos diasporos grupės būtų tiek socialinių 

sluoksnių pagrindu, tiek tautybės pagrindu. Pavyzdžiui, aš turiu daugiau ryšių su čia 

gyvenančiais Lietuvos žydais inteligentais, nei su Lietuvos darbininkais. Mano 

požiūriu, reiktų permąstyti, kad diasporos nėra viena etninė tautybė. [ ] Kiek aš žinau, 

žydų diaspora yra plati ir Lietuvos supratimas jiems yra labai brangus. Tarp jų yra 

daug žmonių, kurie su malonumu prisidėtų prie Lietuvos gyvenimo, jei į juos nebūtų 

žiūrima kaip į svetimšalius“.  

 Panašus požiūris išsakomas ir JAV atveju: „Mūsų [trečios] kartos profesionalai 

nelabai save sieja su tradicine etniniu pagrindu formuojama lietuvių bendruomene 

Amerikoje. [ ] Galų gale išvažiavę iš Lietuvos mes nesiekiame bendrauti etniniu 

pagrindu, mums nėra taip svarbu susitikti žmogų vien tik todėl, kad jis yra lietuvis, bet 

mums yra svarbu susitikti bendramintį, kažkuo dalintis, dirbti kartu“.  

Taip pat išsakomas požiūris, kad skirtingas diasporos grupes reikia labiau jungti nei skirti: 

„Galų gale mes visi esam Lietuvos valstybės siejami. Todėl tas išskirstymas nebūtinai yra 

teigiamas“.   

 

Diasporos grupių interesai ir bendradarbiavimo būdai  

 

Galima iškirti kelias pagrindines diasporų grupių interesų sritis: mokslo ir švietimo, verslo, 

kultūros ir socialinė sritis. Šiose srityse vyraujantys bendradarbiavimo su Lietuva būdai:  

1. Mokslo ir švietimo srityje vyrauja keitimasis žiniomis, studentų praktikos, lituanistinės 

mokyklos, bendri projektai ir ekspertinės paslaugos bei konsultacijos. 
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2. Verslo srityje paminimi mentorystės projektai ir finansinė parama bei investicijos 

Lietuvai, studentų praktikos verslo įmonėse Lietuvoje bei verslo galimybių Lietuvoje 

pristatymai. 

3. Kultūros srityje pateikiami menininkų iš Lietuvos darbų pristatymai, jų veiklos 

finansavimas,  meno festivalių organizavimas. 

Kitose srityse paminimi socialiniai ir šviečiamieji bendradarbiavimo aspektai, tokie kaip 

parama Lietuvos socialiniams projektams ir institucijoms (pavyzdžiui, vaikų namams), 

„Pakviesk draugą į Lietuvą“ programa, studentų susitikimai, konferencijos, diskusijos ir panašiai. 

Kai kurie ekspertai pamini glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis, jas konsultuojant 

ir/ar vykdant projektus:  

 „Esu kviečiamas Lietuvos mokslo tarybos kaip ekspertas vertinti Lietuvos mokslininkų 

priduodamus tyrimus, projektus finansavimui. Bendrauju su Švietimo ministerija, su 

Užsienio reikalų ministerija dėl lituanistinių reikalų. Derinam klausimus dėl vaikų 

ugdymo, nes daug vaikų parvažiuoja nemokėdami lietuvių kalbos“.  

  „Aplikuodavom į tą konkursą užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo ir su Ūkio 

ministerija esam projektų darę, ir bendradarbiaujam su Lietuvoje esančiom 

universitetinėm organizacijom“;  

 

Nauda, kurią galėtų patirti diasporos grupės įsitraukdamos į Lietuvos gyvenimą 

 

Kalbėdami apie naudą, kurią galėtų patirti diasporos grupės įsitraukdamos į Lietuvos 

gyvenimą, ekspertai daugiausiai akcentuoja galimybę diasporai jaustis Lietuvos dalimi, realizuoti 

iniciatyvos, saviraiškos, patirties kaupimo poreikius:  

 „Užsienio lietuviams nauda yra vien jau tai, kad daug kas iš jų apie tą Lietuvą galvoja 

kiekvieną dieną. Ir tie pokario žmonės galvoja, ir jie visi čia nori ir svajoja senų 

seniausiai, ir nori būti su ja susiję“.  

 „Tai yra tiesiog dalyvavimas savo šalies gyvenime. Mes turime labai gerų kūrėjų ir 

dirbti savo šaly visą ar bent dalį laiko visiems yra malonu. Būti savo šalies menų, 

istorijos dalimi yra toks asmeninis pasitenkinimas ir gana didelis”.  
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 „Savanoriškos organizacijos veikia ne todėl, kad nori užsidirbti, žmonės turi ir kitus 

poreikius – saviraiškos, bendravimo, patirties kaupimo ir pan. Tai tokia būtų nauda: ir 

pinigai, ir psichologinis pasitenkinimas, ir patirtis, ir kontaktai, ir draugai“.  
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3.1.3. NUOMONĖ APIE EUROPOS ŠALIŲ TAIKOMAS PERSPEKTYVIAUSIAS 

BENDRADARBIAVIMO SU DIASPOROMIS PRIEMONES IR JŲ PRITAIKYMO 

LIETUVOS ATVEJUI GALIMYBES 

 

Požiūris į „Globalios Lietuvos“ iniciatyvas 

 

Daugumos ekspertų požiūris į „Globalios Lietuvos“ iniciatyvas yra teigiamas: „Aš apie šitą 

iniciatyvą žinau ir ji yra gera, tik reikia palaikyti, tegu juda, tegu daro“, „Aš 100 procentų už šią 

programą, man ji pasirodė labai progresyvi”.  

Kai kuriems ekspertams neteko girdėti apie Globalios Lietuvos iniciatyvas, tačiau jie 

išsakė esminį, jų nuomone, vertinimo kriterijų: „Jei tai nepriklauso nuo politinių srovių, tai turi 

perspektyvą. Jei tai politizuota, tai neturi ateities“. 

Taip pat buvo išsakytas nuogąstavimas, kad „Globalios Lietuvos“ programa neliktų dar 

vienas neįgyvendintas strateginis dokumentas, neparemtas iniciatyva „iš apačios“: „Gera linkme 

einama, bet niekada nebus taip, kad nuleidus kažkokį dokumentą iš viršaus žmonės jį palaikys ir 

sakys, kad mums tikrai reikia tuo užsiimti. Jeigu nebus to noro, tai niekaip neįkvėpsi daryti“. 

Siūloma pradėti nuo mažų iniciatyvų ir tuos žmones „prisukinėti kaip mechaninį kažką, tai yra 

žymiai lengviau įkvėpti, nes reikia galvoti, kaip motyvuoti žmones dirbti visuomeniniais 

pagrindais“.  

Kitas nuogąstavimas dėl „Globalios Lietuvos” iniciatyvų yra susijęs su etniniais aspektais: 

„Globali Lietuva” koncentruojasi į lietuvybės išsaugojimą, etniškumą, kalbos išlaikymą ir 

panašiai”. Tai ne visiškai atspindi trečiosios kartos išeivių lūkesčius ir poreikius: „Mūsų karta ir 

jaunimas neranda jokios bendros kalbos su tomis [tradicinėmis] bendruomenėmis. Jos yra gerai, 

bet jos puoselėja lietuviškumą, etniškumą, o mes puoselėjam globalinę, kosmopolitinę lietuvybę”. 

Todėl lieka neužpildyta tuščia erdvė, kurią bando užpildyti naujos organizacijos, tokios kaip 

Globalios Lietuvos lyderiai ir kitos, apjungiančios globaliai mąstančius išeivius. 

Dar vienas nuogąstavimas yra susijęs su ‘Globalios Lietuvos’ programos koordinavimu ir 

priemonėmis: 

 „Užsienio lietuviai skeptiškai žiūri į tai, kad visa koordinacija ir bendravimas vyksta 

per URM ir ambasadas. Jie mano, kad bendravimas turėtų būti platesnis ir vykti 
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įvairiomis kryptimis, tiek švietimo, mokslo, sporto, todėl kitos ministerijos turėtų būti 

irgi svarbios. Tai negali būti tiktai užsienio politikos objektas”.  

 „Dalyvavau Globalios Lietuvos darbo grupėje, bet šnekant apie priemones, tai manau 

kad per mažai yra žiūrima į jau egzistuojančius tinklus. Ten numatyta pirmus du metus 

tirti rinką, ką mes jau esame privačiai padarę. Ir kas liūdna, kad po visų strategijų, 

tyrimų ir analizių  projektai kažkur nugula, o organizacijos, kurios galėtų juos 

įgyvendinti, lieka nuošalyje“.  

 „Programos problema yra ne tiek tikslų kėlimas, nes tikslai yra teisingi, bet konkrečių 

įgyvendinimo būdų nebuvimas. Iš to dokumento sunku spręsti, kaip tie tikslai bus 

pasiekti. Yra nemažai baimės, kad šis dokumentas taip ir liks dokumentu, kuris liks 

neįgyvendintas, kaip ir daugelis kitų strategijų“. 

 

Požiūris į platų „Globalios Lietuvos“ tinklą, siekiantį apjungti visus išvykusius iš Lietuvos 

ar kitaip su Lietuva susijusius žmones 

 

Dalis ekspertų mano, kad toks platus tinklas galėtų būti nebloga idėja: 

 „Yra gerai ir Lietuvai, ir diasporai turėti tokį neformalų tinklą ir žinoti, kiek tų žmonių 

yra išsibarstę po visą pasaulį“.  

 „Mano požiūris teigiamas. [ ] Manau, kad tinklai iš principo, kaip vienas iš įrankių, 

yra geras dalykas“.  

 „Idėja įdomi ir intriguojanti, ir verta tolimesnės diskusijos“.  

Kita vertus, yra pateikiami nuogąstavimai, kad toks tinklas būtų nerealus projektas arba jis 

dubliuotų PLB tinklą: 

 „Bet ar tai veiks ar ne, jau priklauso nuo žmonių poreikių, norų“.  

 „Kita vertus, reiktų vengti, kad šis tinklas nebūtų paralelė PLB ir nekonkuruotų su jau 

seniai veikiančia organizacija. Daugiau pastangų turėtų būti dedama pačios 

organizacijos reformai ir efektyvesniam darbui. Jos nereikėtų dubliuoti. O Globalios 

Lietuvos tinklą reiktų įsivaizduoti kaip pagelbėjantį dalyką, kuris padeda, o ne trukdo 

tiesti tiltus tarp žmonių“. 
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Požiūris į siaurą „Globalios Lietuvos“ profesionalų tinklą 

 

Požiūris į siauresnio „Globalios Lietuvos“ profesionalų tinklo, kuris telktų aukštos 

kompetencijos, savo profesijoje įtakingus, vertingą patirtį ir ryšius turinčius užsienyje 

gyvenančius lietuvių tautybės arba lietuvių kilmės asmenis, kurie galėtų ir sutiktų savanoriškai 

prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ir ekonominio augimo, kūrimą yra įvairus:  

 Vieni ekspertai tai laiko pozityvia iniciatyva („Labai pozityviai. Taip, aš manau, kad 

jis yra būtinas“; „Mūsų šalis maža ir mes turime branginti visus ryšius su tokiais 

žmonėmis, taigi nuo to laimi visi”, „Teigiamas požiūris. Tokie klubai kitose šalyse 

vykdo labai sėkmingą veiklą. Nors jie riboti tam tikros profesijos žmonėmis, bet tai 

netrukdo kitoms institucijoms, ir tai tiesiogiai galėtų būti naudinga Lietuvai investicijų 

pritraukimo ar verslo plėtros požiūriu“. 

 Kiti ekspertai teigia, kad toks siauresnis tinklas labiau realus dėl galimybės apjungti 

žmones pagal bendrus interesus: „Profesionalų tinklas yra realesnė idėja. Žmonės 

buriasi pagal interesus. Tai jeigu yra profesionalai, tai jau yra gerai, nes tu turi 

galimybę pažinti kitus profesionalus. Bet tai jau yra kitais pagrindais, būtent interesų 

pagrindais suformuojamas tinklas, o ne lietuvybės pagrindu“. 

 Treti ekspertai atkreipia dėmesį į per daug „elitinį” požiūrį į profesionalų tinklą: 

„Lietuvoje yra truputėlį per daug sureikšminami tiktai aukšti pareigūnai. Iš tikrųjų 

žmonės, kurie priima ir siūlo sprendimus, yra žmonės dirbantys vidutiniuose 

lygmenyse. Lietuvai būtų labai naudinga tūrėti tokį tinklą, nebūtinai kažko pasiekusių 

ar kažkam vadovaujančių. Bet tokie, kurie turi potencialo, turi kontaktų, daro darbą. 

Manyčiau, kad visų lietuvių pajungimas yra svarbus, tik kokiais skirtingais klausimais 

juos gali panaudoti”. 

 Dar kiti ekspertai profesionalų tinklą labiau vertina nei platų „Globalios Lietuvos“ 

tinklą, nes jis nedubliuoja PLB veiklos: „Čia būtų daug siauresnio pobūdžio 

organizacija, besitelkianti daugiau profesiniais interesais, daug mažiau formali. Aš 

įsivaizduočiau tai, kadangi PLB yra gana formali institucija ir įstojimas į ją yra gana 

formalus, ir ją sudarančios organizacijos yra formalios, registruotos, su savo valdymo 

organais, o Globalios Lietuvos profesionalų tinklas, kaip aš jį įsivaizduoju, gali būti 

sėkmingas, jeigu bus kiek įmanoma lankstesnis ir neformalesnis“.  
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Visgi yra atkreipiamas dėmesys, kad tokia profesionalų iniciatyva jau įsibėgėjusi vystant 

Globalios Lietuvos lyderių (GLL) organizacijos veiklą: „Aš manau, kad tai gera idėja. Pavyzdžiu 

galėtų būti Global Lithuanian Leaders”. 

 „GLL turi ambiciją per individualius profesionalus iš įvairių sričių sukurti tinklą, 

kuris apjungia įvairius sektorius. Mes bendradarbiaujame ir su organizacijom, kurios 

veikia kaip neformalūs klubai, vienijantys įvairių sričių profesionalus, pavyzdžiui, 

‚London City‘ lietuvių klubas, Kembridžo – Oksfordo universitetų lietuvių 

bendruomenės, Čikagos profesionalų klubas ir pan. Tokių tinklų organizavimasis 

vyksta ir tie savaiminiai procesai yra geri”.  

Be to, yra ir daugiau pradedančių veikti panašių iniciatyvų – verslo vadovų, meno tinklų 

kūrimas:  

 „Mes esam su “Verslia Lietuva” pasirašę sutartį dėl aukščiausio lygmens verslo 

vadovų tinklo kūrimo, kur bus įtrauktas ir pats premjeras, kurio vardu į šį tinklą bus 

kviečiami asmenys gyvenantys ne Lietuvoje. Dėl pavadinimo dar yra tariamasi, bet tie 

įmonių vadovai, turintys sprendimo teisę tose įmonėse ir gyvenantys ne Lietuvoj, 

tiesiogiai padėtų Lietuvos verslui“.  

 Kalbant apie meno iniciatyvas, tai „egzistuoja bandymai apjungti menininkus dizaino 

srityje, tai ir Jolantos Rimkutės “Migruojantys paukščiai”, Dalios Ibelhauptaitės 

“Lakštingalos sugrįžta”, tai ir Darius Žakaitis, verslo angelas, investuojantis į 

įvairius projektus, organizuojantis šiuolaikinio meno tinklą. Tai tų tinklų tikrai yra. Jei 

sudėjus didelį paveikslą, tai užuomazgų yra”.  

Pateikiami tokie dalyvavimo profesionalų tinkle motyvai: 

 Pagrindinė motyvacija būtų ne prestižas, bet galimybė savo žiniomis ir kitais turimais 

resursais prisidėti prie Lietuvos gerovės: „Įsijungti motyvacija būtų vien dėl to, kad aš 

noriu, kad man įdomu, kad galiu kažkuo padėti, prisidėti prie geresnės Lietuvos, prie 

bendro vystymosi“.  

 „Mane motyvuotų įsitraukti toks tinklas, kur aš galėčiau pasižiūrėti kas vyksta, ką kiti 

galvoja, kokias idėjas turi“.  

  „Vienas iš būdų, kad aš matyčiau vertę prisijungti prie tokio tinklo, yra tai, kad pati 

galiu susirasti sau naudingų kontaktų kitose finansinėse institucijose su aukštų 
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pareigybių žmonėmis. Kad jeigu man reikėtų ieškotis darbo, aš žinočiau, kad yra toks 

papildomas tinklas“. 

 Kiti ekspertai taip pat pritaria, kad dalyvavimas būtų ne prestižas ar pasiekimų 

įvertinimas ir atkreipia dėmesį į tokio tinklo uždarumo pavojų: „Čia yra būtinumo 

dalykas. Man tai nebūtų joks prestižas, nes iš kitur ateina tavo įvertinimas. Bet, kad tai 

būtų kaip uždaras kažkoks klubas, tai ne. Ir nemanau, kad tokią nuomonę reikėtų 

formuoti, nes iškart priešprieša yra kuriama su kitomis visuomenės grupėmis“. 

 

Požiūris į „Globalios Lietuvos“ profesionalų tinklo koordinavimo būdus 

 

Požiūris į „Globalios Lietuvos“ profesionalų tinklo koordinavimą išsiskyrė: 

1. Viena dalis ekspertų teigia, kad tinklas turėtų būti koordinuojamas valstybinės 

institucijos. Tokio požiūrio argumentas – nepasitikėjimas nevyriausybinėmis 

institucijomis: „Vakarų Europoje, tai sakyčiau, kad tai turėtų daryti visuomeninė 

organizacija. Kadangi kalbam apie Lietuvą, čia toks labiau mano asmeninis požiūris, 

pasitikėjimas, sakykim, NGO ar dar kažkuo Lietuvoj, ar Globalios Lietuvos lyderiais 

(GLL), man būtų mažesnis, nei būtų daromas po valstybinės institucijos stogu. 

Teoriškai manau, kad turėtų būti NVO, praktiškai – vyriausybinės organizacijos, pvz., 

Lietuvos institutas, kaip pavyzdys, kokia nors viešoji įstaiga“.  

2. Kita dalis ekspertų teigia priešingai, kad tik lanksčios ir nepriklausomos 

nevyriausybinės organizacijos gali koordinuoti panašias iniciatyvas: 

 Politinių mokslų ekspertai perspėja, kad tokio profesionalų tinklo kūrimas „iš viršaus“ 

yra rimtas demokratijos pažeidimas: „Yra tikros visuomeninės organizacijos, kurios 

kilo „iš apačios“ (jas sukūrė jos nariai), o gali būti kitos visuomeninės organizacijos, 

kurios sukuriamos „iš viršaus“ (pvz. tabako įmonės sukuria rūkorių organizaciją, kuri 

sako, kad mūsų teisė rinktis rūkyti ar ne). Iš esmės Amerikoje tokios organizacijos yra 

uždraustos. Valdžia gali skatinti dialogą, bet organizacijos ar tinklo kūrimas „iš 

viršaus“ yra labai neetiškas dalykas. Tai sovietinio palikimo dalis“. Todėl, jei 

„Vyriausybė nori susikurti patariamąją profesionalų komandą, gali kurti komisiją, ją 

finansuoti ir pan. Tai jau būtų natūralu“. 
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 Kiti ekspertai pabrėžia privačios iniciatyvos, lankstumo svarbą: „Ar tokį profesionalų 

tinklą turi kurti vyriausybė aš nežinau. Turbūt tokie tinklai sėkmingiausi, kai jie patys 

gimsta privačia iniciatyva. Ypatingai todėl, kad apima privataus sektoriaus žmones. 

Todėl manau, kad skatinimas gal ir gerai, bet pati iniciatyva, administravimas turi 

būti privati iniciatyva, o ne ateinanti iš Vyriausybės“, „Mano galva, nepriklausoma ir 

nevyriausybinė organizacija gali veikti daug dinamiškiau, jos nevaržo dideli 

biurokratiniai apribojimai ir panašiai”. 

 Tokiu atveju, valstybė galėtų būti tik kaip aktyvus ir svarbus partneris bei paremti ir 

stiprinti „iš apačios” besikuriančius tinklus: „Valstybės vaidmuo šiame procese turėtų 

būti ne dubliuojantis, o daugiau papildantis ir sustiprinantis tas organizacijas. Jokiu 

būdu nereikėtų centralizuoti tų funkcijų, nes savivalda ir dinamiškas tokių 

organizacijų vystymasis yra akstinas toliau veikti”, „Vyriausybė galėtų aktyviai 

bendradarbiauti ir partneriauti, nebandydama kištis į tokio tinklo vidinį 

administravimą. Tai nereikalinga“.  

 

Požiūris į „Globalios Lietuvos“ tinklo duomenų bazės sukūrimą 

 

Požiūris į „Globalios Lietuvos“ tinklo duomenų bazės sukūrimą, kurioje būtų kaupiami ir 

saugomi duomenys apie „Globalios Lietuvos“ tinklo narius, jų gyvenamąją vietą, išsilavinimą, 

darbo patirtį, socialinius ryšius, kurie galėtų būti naudingi Lietuvai, taip pat apie jų nuopelnus 

Lietuvai, vėlgi yra įvairus: 

1. Dalis ekspertų tvirtai palaiko tokios bazės iniciatyvą, nes tokios bazės nebuvimas 

riboja bendradarbiavimo galimybes: „Turėti tokią duomenų bazę būtų labai didelė 

pridėtinė vertė. Gal ne apie gyvenamą vietą ir išsilavinimą, o gal leisti patiems 

žmonėms pasirinkti ką atskleisti. Čia turi būti diskusija“, „Surinkti duomenis apie tuos 

žmones ir paskui ieškoti, kam reikalingi tokie specialistai yra labai naudinga“, 

„Potencialių sąlyčio taškų yra labai daug, tik yra nelabai apie juos žinoma dėl to, kad 

nėra tokios institucijos, kuri rinktų informaciją kur tie lietuviai dirba, nei kokiose 

kompanijose, nei kokios specialybės. Jei turėtume tokią bazę, žinotume kokius 

strateginius ryšius galima užmegzti. Tai labai svarbu, ypatingai kas dėl finansų 

industrijos, kas dėl politikos, ir galėtų Lietuvos interesus atstovauti“. 
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2. Kiti ekspertai teigia, kad „bet kokia informacinė duomenų bazė turėtų būti bendra tiek 

Lietuvos, tiek ir užsienio lietuviams, kurioje galėtų užsiregistruoti kas nori ir, reikalui 

esant, konsultuoti Vyriausybę ar kt.“. 

3. Treti ekspertai yra labiau skeptiški, tačiau pozityvūs: „Visą laiką skeptiškai žiūriu, ar 

tai bus veikiantis, ar neveikiantis dalykas, bet iš pricipo jis nepamaišys. Ar ta duomenų 

bazė bus naudojama, ar bus dar viena iš šimto ir vienos jau egzistuojančių. Bet iš 

principo, manau, kad ji gali būt potencialiai naudinga“.  

4. Kita dalis ekspertų į tokią duomenų bazę žiūri negatyviai: „Valstybė niekada 

nesugebės suregistruoti visų diasporos atstovų. Manau, kad toks dirbtinis tinklas, kur 

kažkas privalomai turėtų registruotis neveiks. Čia turi būti daugiau asmeninio 

intereso”. Toks požiūris yra paremtas tam tikra patirtimi: „Pavyzdžiui, kai kūrėm GLL, 

bendruomenių sąrašus mes paėmėm iš Užsienio reikalų ministerijos. 50 procentų 

informacijos buvo neteisingos arba nepilnos. Iš vis didelės dalies organizacijų net 

nebuvo tame sąraše. Teko kurti savo duomenų bazę, kuri šiuo metu yra didesnė už 

Užsienio reikalų ministerijos”.  

Jeigu tokia bazė visgi būtų kuriama, siūloma paskirti žmogų, atsakingą už bazės priežiūrą:  

 „Tokia bazė būtų gerai, jeigu Lietuvos švietimo ministerijoj būtų paskirtas atsakingas 

žmogus už stebėjimą. Pavyzdžiui, užsienio lietuvių studentų: kiek išvažiuoja, kokios 

specialybės, kokia šalis... Sektų informaciją. Ir jeigu aš žinočiau, kad kiekvienais 

metais aš jam galiu suteikt informaciją, aš jam ją pateikčiau“. 

 „Jeigu sėdėtų atsakingas žmogus visą laiką prie tos bazės, ir atnaujintų tą informaciją, 

tai galbūt ir naudinga, nes informacija juk keičiasi. Kad žmogus pats pateiks tą 

informaciją yra nerealu, man atrodo. Jeigu tu jam išsiųsi kas ketvirtį laišką ir paklausi 

ar kas nors pasikeitė, tada taip, aš manau, kad atrašyčiau, bet, kad pats žmogus imtųsi 

iniciatyvos, tai nemanau“. 

Bazės sukūrimo iniciatyvą palaikančių ekspertų nuomone, išvykę iš Lietuvos žmonės 

sutiktų tokiai bazei teikti informaciją apie save:  

 „Manau, kad būtų žmonių, norinčių pateikti duomenis tokiai duomenų bazei, ir kad ta 

duomenų bazė galėtų būti geras informacijos šaltinis“. 

 „Manau, kad sutiktų, nebent nelegaliai gyvena ar kažkaip kitaip, tada ne. Bet man 

nesunku suteikti informaciją, jeigu tai padės kažkam“. 



Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti 105 

 

 
 

Pateikiami galimi būdai surinkti ir apsaugoti informaciją:  

 „Aš manyčiau, kad šiais laikais, su naujom technologijom tikrai viskas įmanoma. 

Pavyzdžiui, per konsulatus, visi lietuviai, vienokiu ar kitokiu būdu pereina, ir galima 

paklausti: ar norite tokiam tinklui priklausyti, kad mes žinotume, ką jūs darote? Bet 

kokiu atveju, tokius duomenis, kažkas turi laikyti, o tą, būtų galimą daryti per 

konsulatus”. 

 „Galima panaudoti Mokslo Tarybos patirtį tame duomenų rinkime. Yra įstatymai, 

kurie reglamentuoja tokį duomenų rinkimą, ir atskiros politikos šiuo atžvilgiu kurti 

nereikia“.  

Visgi kiti ekspertai nuogąstauja, kad tokia bazė sunkiai sukuriama dėl privačių 

duomenų apsaugos problemų:  „Informacija yra plati ir nesu tikras, ar visi žmonės 

norės tos duomenis pateikti ir ypatingai, kad jie būtų internetinėje erdvėje pasiekiami 

kitiems, net jei ir būtų tam tikri būdai apsaugoti tuos duomenis. Žinome, kokia yra 

pažeidžiama kibernetinė erdvė ir iš esmės yra labai sunku užtikrinti pačių duomenų 

apsaugą“. 

 

Požiūris į „Globalios Lietuvos“ informacinės svetainės sukūrimą 

 

Požiūris į „Globalios Lietuvos“ informacinės svetainės sukūrimą, kurioje būtų skelbiamos 

naujienos iš Lietuvos diasporos gyvenimo, pateikiama informacija apie Lietuvos valstybinių 

institucijų teikiamas paslaugas išeiviams bei planuojantiems grįžti į tėvynę ir kita užsienyje 

gyvenantiems lietuviams naudinga informacija, taip pat skirtingas: 

1. Dalis ekspertų pritaria tokiai svetainei kaip pateikiančiai naudingą informaciją ir erdvę 

forumui: 

 „Kuo daugiau svetainių, tuo geriau. Informacija apie institucijas, apie paslaugas yra 

labai naudinga“. 

 „Tas tinklas domintų, jeigu jame dalyvautų ne vien užsienyje gyvenantys lietuviai, bet 

ir valdžios institucijos. Ir tame pačiame tinkle galbūt galėtų būti lietuviškas verslas su 

savo skelbimais, pranešimais, klausimais ir prašymais dalyvauti. Tokiu būdu gautųsi 

tokia mišrainė ir tu galėtum susirasti kas tave domina“. 
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 „Aš daugiau į tai žiūrėčiau kaip į susitikimo vietą, kur Lietuvos valstybės institucijos, 

verslas, menininkai, Lietuvos žmonės susitinka su užsienyje gyvenančiais lietuviais“. 

  Kai kurie ekspertai teigia, kad tokia svetainė turėtų būti bendra tiek Lietuvos 

žmonėms, tiek gyvenantiems užsienyje: „Svetainė turi būti bendra. Ten turi būti 

informacija ką daryti išvažiuojant ar atvažiuojant, net ir informacija užsienio 

piliečiams, norintiems dirbti ar studijuoti Lietuvoje, verslo atstovams ir pan. Tokia 

informacija, tai yra sąlygų sudarymas užsienio lietuviams grįžti ar juos pritraukti. 

Taip pat ten galima skelbti laisvas vietas valstybinėse institucijose ir pan.“.  

 Kiti tinklalapiai galėtų prisijungti prie šios svetainės: „PLB turi nedidelį savo 

tinklalapį, nors reiktų didesnio, tai mes galėtume būti dalis to globalinio tinklo”.  

2. Kita dalis ekspertų teigia, kad šiuo metu sukurti gerą svetainę, kurioje lankytojai 

aktyviai bendrautų, nėra lengva: „Aišku, su kiekviena svetaine yra rizika, kiek ji bus 

gyvybinga. Idėja gera, bet grėsmė yra sukurti brangią ir neblogą svetainę ir po to 

palikti ją merdėti“.  

Todėl siūloma kuriant svetainę glaudžiai bendradarbiauti su PLB – „Kuriant tokią svetainę 

bendradarbiavimas su PLB būtų labai sveikintinas, nes be bendruomenių palaikymo labai sunku 

tikėtis šios svetainės aktyvaus lankymo“. 

 

Požiūris į dokumentą patvirtinantį įsitraukimą į „Globalios Lietuvos“ tinklą 

 

Dokumentas, patvirtinantis įsitraukimą į „Globalios Lietuvos“ tinklą (sąlyginai galima būtų 

pavadinti jį „Lietuvio kortele“), sudarytų galimybes suteikti specialų teisinį statusą užsienyje 

nuolat gyvenantiems lietuvių tautybės arba lietuviškų šaknų turintiems asmenims, 

nepriklausomai nuo to, ar jie turi Lietuvos pilietybę, taip pat „Lietuvos draugams“ – Lietuvai 

nusipelniusiems kitų tautybių asmenims. Toks dokumentas suteiktų tam tikras teises ir numatytų 

tam tikras asmens pareigas Lietuvos valstybės atžvilgiu. 

Požiūris į tokio dokumento įvedimą labai kontraversiškas: 

1. Pozityvus: 

 Kai kuriems žmonėms toks dokumentas gali būti svarbus: „Man ši idėja patiko. 

Pliusai būtų: pirma – pripažinimas, kad tu lietuvis, antra – palengvintas įvažiavimas, 

gyvenimas Lietuvoje ir panašiai, trečia – kokios nors lengvatos”.  
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 Tai padėtų spręsti pilietybės klausimą: „Jei tokia kortelė man, neturint lietuviško paso, 

padėtų lengviau įvažiuoti į Lietuvą, čia gyventi ilgesnį laiką be papildomos 

registracijos kas 3 mėnesius,  suteiktų kitokių privilegijų, pavyzdžiui,  kokių nors 

lengvatų susijusių su kultūra (galimybė lankytis muziejuose ar pan.)“. 

Tačiau reikėtų aiškiai nustatyti tokio dokumento teikiamas privilegijas:  

 „Reiktų pirmiausia pasakyti, kad ta korta nesuteiks kažkokių socialinių privilegijų 

(naudotis nemokamu gydymu ir kitom paslaugom). Nes Lietuvoj yra tokia baimė”.  

 „Jei toks dokumentas būtų kuriamas, jis turėtų turėti labai aiškią reikšmę, ką jis 

reiškia, turėtų turėti aiškų įvaizdį. Jį gauti galbūt būtų naudinga. Pavyzdžiui, jei būtų 

apčiuopiama nauda, pakvietimas vieną kartą per metus į Lietuvą, į nepriklausomybės 

minėjimą, ar pan. [ ] ne vien tik kortelė ir parodymas, kažkoks prisiminimas kartais, 

kad tu lietuvis“. 

 Toks dokumentas turėtų būti suteikiamas visiems iš Lietuvos išvykusiems žmonėms ir 

tiems, kurie yra prisidėję prie Lietuvos gerovės: „Bet ji turi būti prieinama visiems, 

kurie yra ką nors padarę Lietuvos labui ir kuriems reikia tokio pripažinimo, o ne kad 

kažkas pasakytų: tu gausi tokią kortelę, o tu negausi”.  

 Tokio dokumento teikiamos privilegijos neturėtų būti siejamos su nuopelnais: „Tai 

būtų supriešinimas. Kaip jūs įvertinsit nuopelnus? Ir kam to reikia?”. 

2. Negatyvus, siejant su žmonių supriešinimu, radikalaus nacionalizmo apraiškomis, 

politiniais motyvais: 

 Toks dokumentas siejamas su žmonių supriešinimu: „Manau, kad yra nesąmonė 

apriboti. Tai nėra nei kažkoks statuso suteikimas, o kažkoks supriešinimas. To nereikia 

išskirti, nes dirbam visi kartu Lietuvos labui, tai tas skirstymas ar tu turi tą kortelę ar 

ne, tai aš nematau kažkokio poreikio tuos žmones apibrėžti“. 

 Siejamas su privilegijomis: „Man atrodo, kad tai privilegijos. Žmonėm, kurie yra daug 

pasiekę, tos privilegijos ir taip egzistuoja, ir neįsivaizduoju, kas jiems galėtų būti 

pasiūlyta daugiau. Manau svarbiausia būtų, kad apie tave žinotų, kad į tave kreiptųsi 

kada reikia, su kažkokiais tiksliniais dalykais”. 

 Siejamas su radikalaus nacionalizmo apraiškomis: „Nelabai suprantu tos kortelės. Net 

pavadinimas „Lietuvio kortelė“ man skamba išvis kaip įžeidimas. Aš tokios kortelės 
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niekada neimčiau. Tai kažkoks pseudo nacionalistinis išsigalvojimas. [ ] Nei ta kortelė 

turės kokių nors juridinių teisių, tik dalins žmones į tuos, kurie mums reikalingi ir ne, į 

gerus ir blogus. Mano požiūriu, tai kaip tik antiglobalinės Lietuvos planas“. 

 Siejama su politiniais motyvais: „Tai yra labai aiškus nacionalinio identiteto 

skatinimas. Lenkam, vengram, slovakam naudinga dėl to, kad jie duoda ją visiems, 

gyvenantiems užsieny, bet ypatingai skirta žmonėm gyvenantiem regionuose, 

okupuotuose ar ne, kitų valstybių. Sakykim, vengrams, gyvenantiems Rumunijoje ir 

aplinkinėse šalyse, tai yra svarbu, kad Vengrija pripažįsta juos, ar lenkai pas mus. Jei 

kalbam apie Suvalkuose gyvenančius lietuvius, jiems gal ir turėtų prasmę“, „Mano 

nuomone, tai yra įdomi idėja, bet pavojinga. Ji labai panaši į Lenkijos iniciatyvą, kuri 

stipriai kritikuojama ir Lietuvoje. Tokia iniciatyva gali būti nedraugiškai sutikta 

kaimyninių valstybių, tų pačių lenkų, kurie gali įsivaizduoti, kad tai tiesioginis atsakas, 

nukreiptas į lietuvių mažumą Lenkijoje“.  

 Netikima tokios kortelės poreikiu dėl vyraujančio antivalstybinio požiūrio: „Lietuviai 

yra daugiau prie žemės ar kaip. Jeigu jis išvažiavo ir dirba kažkokiam fabrike ir jam 

gerai, tai jis neis nei į Seimo rinkimus nei į Prezidento rinkimus. Tai dabar, kad jis 

kažkur eis ir kažkokios kortelės norės, tai bus 3 procentai. [ ] Pas mus vyrauja toks 

antivalstybinis požiūris, kad valdžia nori mums tik blogo. Tai padarys tą kortelę, dar 

sužinos, kad aš toks esu, dar mokesčių nuplėš, tai kam man ta kortelė?“. 

 Toks dokumentas nesumažintų įtampos dėl pilietybės klausimo: „Nemanau. Dėl 

vienos paprastos priežasties, aišku, priklauso nuo kortelės reikšmės, pavyzdžiui, ar 

galėsi su kortele balsuot ir be paso. Jeigu ne, žinot, gali net ir negatyvią reakciją 

sukelti. Pasų neduoda, bando mums saldainį, kortelę duoti kažkokią. Gali ir toks 

dalykas būti.“, „Tolėliau esančios diasporos, pvz. Anglijoj ar Amerikoj, gali priimti 

psichologiškai neigiamai, kaip pilietybės pakaitalą, bandymą išspręsti dilemą dėl 

dvigubos pilietybės, sukuriant tokią kortelę, vis dar išlaikant ryšį su įvairiais 

žmonėmis“.  

 

Požiūris į Lietuvos savivaldybių ekonominės plėtros fondų sukūrimą 
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Diasporos ekspertams buvo pateiktas klausimas, kaip jie vertintų savivaldybių investicinius 

fondus, kurie galėtų būti steigiami pagal Kanados Naujosios Škotijos provincijos Bendruomenių 

ekonominės plėtros investicinių fondų (CEDIF) pavyzdį.
146

 CEDIF yra kapitalo srautai, 

sudaromi parduodant akcijas vietos bendruomenės nariams su tikslu investuoti į vietos verslo 

projektus, kurie ateityje galėtų atnešti pelną. Naujosios Škotijos provincija investuojantiems į 

tokius fondus suteikia pajamų mokesčio lengvatas. Lietuvos savivaldybių investiciniai fondai 

galėtų skirtis nuo Naujosios Škotijos provincijos fondų tuo, kad būtų sudarytos sąlygos į juos 

investuoti užsienyje gyvenantiems lietuviams.  

Išreiškiant požiūrį į Lietuvos savivaldybių ekonominės plėtros fondų sukūrimą ekspertams 

labai trūko platesnės informacijos apie tokią iniciatyvą („Man trūksta informacijos šiuo 

klausimu“, „Mažai apie tai žinau“). Buvo pateiktos tokios nuomonės: 

1. Teigiama, pabrėžiant investicijų ir vietinės valdžios stiprinimo svarbą: „Mano nuomonė 

dėl šių investicinių fondų teigiama. Tik reikia išspręsti mokesčių klausimus. Man patinka, kad čia 

pririšta prie savivaldybių, o ne centralizuotai. [ ] Pavyzdžiui, Amerikoje yra tokie garbės 

konsulai, kurie dirba su vietinėm verslo grupėm, stengdamiesi pritraukti investicijas. Bet jie 

dirba su visais, ne tik su lietuviais”. Vyriausybė iš savo pusės galėtų „užtikrinti, kad įstatymai 

leistų ir netrukdytų vykdyti tokį bendradarbiavimą”, o pagrindiniai trukdžiai tokiai veiklai – 

“mokesčių įstatymai, skaidrumas. Užsienyje yra labai didelis nepasitikėjimas dėl skaidrumo 

Lietuvoje”. 

2. Neigiama, pabrėžiant kliūčių investicijoms nebuvimą, valdžios biurokratiškumą, 

pasitikėjimo valdžios institucijomis trūkumą: 

 „ Bent šiuo metu manau, kad jei nori investuoti, galimybės yra...“.  

 „Kad diaspora investuotų į Lietuva yra labai maža galimybė, nes jie neturi tos 

informacijos. Lietuvos valdžia yra tokia biurokratiška, kad bet koks užklausimas ten 

pradingsta kaip juodoj skylėj. Žmonės, gavę tokią patirtį, daugiau rimtai nežiūri į 

investavimo galimybę Lietuvoje. Tai valdžios institucijų problema ir ji greitai 

neišsispręs”. 

                                                 
146‚What is CEDIF?‘, Nova Scotia Canada; prieiga per internetą: http://www.gov.ns.ca/econ/cedif/background/ [Žiūrėta 2012 02 

23]. 
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 „Tai nepasiteisintų. Nes būdamas emigrantas ir turėdamas kažkokių resursų, aš 

siųsčiau savo šeimai tiesiai, bet ne patikėčiau tų lėšų skirstymą kažkokiai savivaldybei. 

Tikrai ne, nes aš nepasitikiu dėl korupcijos ir dėl to, ar jie bus teisingai panaudoti.“. 

Be to, yra nurodoma, kad jau yra keletas investicijų skatinimo iniciatyvų: „Jau yra 

vyriausybės sukurta organizacija “Invest Lithuania”. Jie atidaro biurą Kalifornijoje, 

Vašingtone. Bet jie koncentruojasi ne į diasporą, o į užsienio investuotojus. [ ] Tokios 

programos, kaip ‚Invest Lithuania‘ ateityje turėtų duoti rezultatus, nes iki šiol nebuvo jokios 

informacijos”.  
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3.1.4. PRIORITETINĖS DIASPOROS POTENCIALO PANAUDOJIMO KRYPTYS 

KURTI LIETUVOS GEROVEI MOKSLO, VERSLO IR KULTŪROS SRITYSE 

 

Pirma daugumos ekspertų nurodyta prioritetinė kryptis būtų pilnavertiškas informacijos 

teikimas: 

 „Prioritetinė kryptis – sukurti normalų mechanizmą informuoti tiek užsienio lietuvius, 

tiek gyvenančius Lietuvoje apie vykstančius veiksmus politikoje ir valdžioje. [ ] Tiek 

Anglijoje, tiek Airijoje yra tokie visuomenės informavimo biurai. Tai valdžios 

išlaikomi dalykai, kurie yra visuose rajonų centruose ir bet koks eilinis žmogus gali 

klausti, tarkim: ‚aš turiu tokią ir tokią problemą‘; ‚man neaiškus toks įstatymas, kur 

man kreiptis‘. Ir jam atsako, kad: ,turite kreipti ten ir ten, galite padaryti taip ir taip‘ 

ir pan.“.  

 „Svarbus dalykas – tai informacijos teikimas, kas vyksta Lietuvoje, ir kad ta 

informacija būtų aktuali lietuviams, kurie gyvena užsienyje. Atsidarai: delfi.lt, lrytas.lt, 

ir matai, kad tokios naujienos tau yra visiškai neaktualios ir neįdomios. Taigi tai vėl 

turėtų būti konsulatų darbas, kaip tokius lietuvius sudominti, kas vyksta Lietuvoje, 

kokios pagrindinės strategijos, kaip keičiasi ekonomikos kryptys”.  

 „Lietuviams, kurie mokosi užsienyje ir galvoja apie darbo galimybes, Lietuvoje labai 

sunku gauti tokią informaciją. Tai turėtų būti lengvai pasiekiama informacija, kad 

kviestų lietuvius, kad jie atvažiuotų ir dirbtų čia, Lietuvoje, kažkokioms pozicijoms, 

kurias reikėtų užpildyti. Tai tas informacijos teikimas yra labai svarbus”. 

Antra prioritetinė kryptis – mažinti supriešinimą tarp Lietuvoje gyvenančių ir iš 

Lietuvos išvykusių žmonių:  

 „Turi būti tie patys tikslai – didinti žinomumą apie užsienio lietuvius, gerinti tą 

nuomonę apie emigraciją, nes dabar yra toks susipriešinimas tarp Lietuvoj ir 

užsienyje gyvenančių lietuvių. Toks turėtų būti prioritetas“. 

 Viešinti Lietuvos palankų požiūrį į išvykusius iš Lietuvos žmones: „Tas viešinimas, 

kas yra svarbu vyriausybei, kokie jos tikslai, ką ji galvoja apie tuos išeivius, ar jiems 

rūpi, kodėl jiems rūpi, tai gal ir būtų tas dalykas, kuris iš tikrųjų padėtų“. 

Trečia prioritetinė kryptis – orientuotis į jaunimą: 
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 „Jaunimas turėtų būti prioritetas. Jaunimas, kuris turi jėgų tuos taktinius dalykus 

daryti, renginius organizuoti, žmones pritraukti, įsukti, projektus vesti“.  

 „Jaunimas yra ta potenciali jėga, kuri dar gali grįžti į Lietuvą ir savo verslą kurti ir 

mokesčius mokėti. [ ] Aš nenoriu sakyt, kad tie užsienio studentai yra gabesni ar 

protingesni, bet jie turi daugiau tokio draivo, jie nebijo pradėti verslą. Taip, gal 

paskui jie nori dar likti užsienyje ir kompanijose įgyti patirties, kokius tris metus 

padirbėti. Bet tas, kad jeigu reiktų grįžti į Lietuvą ir kurti verslą jų negąsdina dėl to, 

kad jie įpratę savarankiškai mąstyti ir idėjas reikšti. Galų gale jie galėtų ir į 

valstybines institucijas eiti, ir kažką keisti“.  

 „Remti ir investuoti reikia į ateities lyderius – studentus, moksleivius, gabius žmones – 

steigiant stipendijas ar padedant susirasti stažuotes ar pan.“ 

Ketvirta prioritetinė kryptis – pastebėti ir paremti jau egzistuojančias iniciatyvas:  

 „Bet stebėti, kas jau vyksta, būtų pamatinis valstybės prioritetas, įtraukiant jau 

egzistuojančias nevyriausybines organizacijas ir iniciatyvas, dalinai teikti finansavimą 

ar pan.”. 

 „Fokusuočiausi į kažkokią programą, kuri jau kažką daro ir ją remčiau. ‘Invest 

Lithuania‘ labai pozityvus dalykas. Gal iš Lietuvos pusės taip neatrodo, bet jei aš 

bučiau išeivis investuotojas, tai ši programa vienintelė alternatyva. Jei kreipčiausi į 

Ūkio ministeriją, atsakymo niekada negaučiau. O su šia organizacija galima 

bendrauti ir gauti atsakymus”. 

Penkta diasporos potencialo panaudojimo kryptis – panaudoti diasporos žinias ir patirtį 

(„know-how“) visose srityse – mokslo, verslo, kultūros ir pan.: 

  „Panaudoti vietinius lietuvius, vietinius gyventojus tose srityse, kurios yra sunkiau 

prieinamos mūsų misijoms, mūsų ministerijoms. Yra daug asmeninių kontaktų, kurie 

gali būti panaudoti siekiant žinių apie vietinius dalykus – ką galima daryti, ko 

negalima; taip išvengiant problemų ir nesusipratimų. Gal yra specifiniai kiekvienos 

šalies dalykai, kurie išskiria tą šalį kaip pirmaujančią tarp kitų šalių, ir jei kas dirba 

tose srityse, tai pasinaudoti jų patirtimi yra naudinga. Ar pasikviesti žmones, kad 

papasakotų kaip tai yra daroma kitur“. 
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Pateikdami rekomendacijas apie diasporos žinių ir patirties panaudojimo konkrečias 

priemones, ekspertai teigia, kad visos panaudojimo kryptys Lietuvos gerovei kurti tiek mokslo, 

tiek verslo, kultūros ir socialinėje srityse yra svarbios („Manau, visos sritys svarbios“). Tačiau 

daugelis ekspertų galėjo pateikti rekomendacijas tik savo profesinės srities ribose („Galiu tik iš 

savo varpinės pakomentuoti“): 

Mokslo srityje diasporos potencialo panaudojimas gali padėti: 

 Atstovauti Lietuvos mokslą užsienyje: „Svarbu būtų, kad Lietuva galėtų skirti pinigų 

savo mokslui atstovauti užsienyje. Tarkim Austrija, Švedija turi savo pozicijas įkūrę 

Niujorko Universitete ar pan. Lietuva galėtų įtraukti savo diasporą panašiu būdu. Jei 

Lietuva turėtų 5-6 profesūros pozicijas humanitarių ar socialinių mokslų srity užsienio 

universitetuose su geru finansavimu, tai ir požiūrį į Lietuvą galima būtų taip keisti“.  

 Stiprinti mokslo institucijas Lietuvoje: „Globalios Lietuvos kūrimas turi prasidėti 

nuo mokslo institucijų stiprinimo Lietuvoje. Jei Lietuvos mokslo institucijos turės 

vardą ir pripažinimą pasaulyje, tai bus ir globali Lietuva. Reikia remti mokslininkus ir 

sudaryti galimybę dirbti ir Lietuvoje, ir užsienyje, o ne priversti rinktis, nes 90 

procentų aišku ką pasirinks – ne Lietuvą“.  

 Sudaryti užsienyje dirbančių lietuvių mokslininkų duomenų bazę ir pritraukti 

stambias investicijas: „Čia galvojant apie investicijas, jeigu kartais ateitų į Lietuvą 

kažkoks stambus investitorius, kad galėtumėm pagrįsti, kad yra tų žmonių 

[mokslininkų – aut. past]. Nes rimtas kompanijas domina mažiausiai 300 žmonių, turi 

būti tyrėjų iš karto aukščiausio lygio ir jie tada investuos. Tai remdamiesi ta 

mokslininkų duomenų baze mes pagrindžiam, kad mes juos turim. Pasiūlysit 

konkurencingas sąlygas ir jie galės čia atvažiuoti. Be to, jų tarpe yra nemažas skaičius 

lietuvių, norinčių grįžti, kurie galėtų, norėtų jeigu čia būtų rimtos galimybės, nu ar 

kažkiek palyginama su tuo, ką jie turi ten“. 

 Skatinti užsienyje dirbančius dėstytojus studentus įtraukti į Lietuvos verslo 

plėtrą, skiriant jiems praktines užduotis atliekant praktiką Lietuvos įmonėse. 

 Palaikyti iniciatyvas pritraukti daugiau mokslininkų į Lietuvą: „Dabar toje 

Futura Scientia mes ruošiame tokią, vadiname „50-ties profesorių programą“, tai 

būtų keliasdešimt rinktinių profesorių (tik dalis lietuvių). Jie būtų tarsi traukos centrai, 
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ir apie juos lipdytųsi, tai kartu ir grįžtantys lietuviai. Ir bandytumėm taip sustatyt 

programą, kad į ją tikrai aplikuotų ir konkursas būtų rimtas“. 

Verslo, ekonomikos srityje: 

 Informuoti užsienio verslo pasaulį apie Lietuvos verslą, produktus: „Tai 

pirmiausiai ekonomikos klausimais, nes Lietuvos žinomumas pasaulyje yra labai 

mažas. Yra labai daug atvejų, kai Lietuvos verslui yra labai sunku prasimušti. 

Nebūtinai dėl to, kad yra mažiau konkurencingas, bet dėl to, kad niekas nepagalvoja 

apie tokią šalį kaip Lietuva, apie Lietuvos produktą. Tai tas dalykas, kad lietuviai 

gyvendami užsienyje dirba tarptautinėse kompanijose, jau iš karto labai gerina tą 

padėtį. Tik reikėtų jiems teikti daugiau informacijos, ką jie Lietuvos labui galėtų 

daugiau padaryti, kokiais būdais jie Lietuvai galėtų padėti gyvendami užsienyje. Tai 

tokios informacijos, kad bent jau žinotų kas Lietuvoje vyksta, ko Vyriausybė siekia. 

Investicijų pritraukimo klausimais, kad jiems patiems kiltų idėjos, kad jie gali 

išnaudoti priėjimą prie tarptautinių kompanijų. Čia iš verslo pusės kalbu, bet manau 

tai yra aktualu visose srityse ir kultūros, ir meno, ir visur”. 

 Informuoti apie verslo ir darbo galimybes Lietuvoje, organizuoti „verslo misijas“ 

ar „darbo muges“, kurių metu verslininkai iš Lietuvos galėtų pristatyti savo veiklą, 

darbo jų įmonėse galimybes: „Ministerijų, Vyriausybės lygmeniu būtų galima padaryt 

kaip ir mes Olandijos universitetuose organizuojam tokias darbo muges, kur 

atvažiuoja verslininkai pristato save, ieško geriausių studentų, darbuotojų. Reiktų ir 

verslininkams iš Lietuvos prisistatyti tiems lietuviams, kurie čia studijuoja. Kartais ir 

kokį užsienietį prisitraukti. Ir čia gal būtų toks natūralus būdas tą lietuvį susigrąžinti, 

nes kiekvienam žmogui pajamų šaltinis yra labai svarbus. Tokiose valstybėse, kur yra 

daug lietuvių, ir studijuojančių lietuvių, gal būtų įdomu“. 

 Pritraukti investicijas į Lietuvą: „Investicijų pritraukimas. Reiktų galvoti apie 

smulkų verslą. Kad žmonės, dirbantys Anglijoj ar Ispanijoj, galėtų turėti verslą ir 

Lietuvoje. Lietuvoj galvojama tik apie didelius verslus, pvz: atominė elektrinė ir pan. 

Reik žiūrėti į smulkų verslą ir neversti žmonių rinktis čia ar svetur. Kaip tik skatinti 

smulkų verslą, šeimos verslą“.  

 Pritraukti lėšas į Lietuvą: „Turint Lietuvoje tokį užsienio lietuvių tinklą, būtų galima 

marketinti, pavyzdžiui, valstybė išleidžia paskolos emisiją ir jeigu aš būčiau žinojusi 
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apie tokią galimybę, ar už simbolinę sumą, ar didesnę, turbūt tikrai būčiau 

susigundžiusi. Bet ta informacija turi būti supaprastinta, ypač kai tu gyveni užsienyje. 

Amerikoje viskas yra daug paprasčiau. Jeigu tu nusprendi nusipirkti valstybės 

obligaciją, tai tu nueisi į tam tikrą puslapį, tau bus viskas sukramtyta, paduota ir tau 

teliks paspausti mygtuką. Jeigu Lietuvoje tu pradėsi daryti, tu paskęsi, tau pradės 

sakyti čia vienoks įstatymas, ten kitoks”. 

Kultūros srityje: 

 Pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje: „Kultūrine prasme šnekant, didžiausia 

lietuviškosios kultūros sklaidos vertė ir potencialas yra už Lietuvos ribų. Privalome 

dairytis į žmones, kurie save sieja su Lietuva. Ar tai būtų vadinamieji litvakai ar 

etniniai lietuviai, žmonės kurie kažkaip kitaip susiję su Lietuva ar per santuokas, ar 

dar kažkaip. Nes visi iškiliausi menininkai dirba ar gyvena ne Lietuvoj. Tai ir 

Geringas, Urbana, Rubackytė”. 

 Organizuoti inovatyvius kūrybinius mainus skatinančius projektus: „Kūrybiniai 

žmonės ir taip labiausiai dalyvauja ir nereikia čia kažkokio išskirtinio viliojimo. Gal 

sudaryti sąlygas, pavyzdžiui, darbo laboratorijas skirtingoms specialybėms, įrašų 

studijas, dirbtuves. Tai, aišku, pritraukia dėmesį“.  

 Panaudoti užsienio lietuvių žinias ir patirtį (angl. „know-how“) propaguojant 

kultūrinį turizmą Lietuvoje: „Ekonomika be kultūros irgi negali judėti. Pvz.: 

Ispanija ką labiausiai pardavinėja, tai savo kultūrą. To būtų galima pasimokyti. [ ] 

Tai galbūt vietinis ‚know-how‘ galėtų pasitarnauti tokiose situacijose“.  

Socialinėje srityje:  

 Pritraukti paramą socialinėms reikmėms Lietuvoje: „Paramą reiktų skirti tiems, 

kuriems labiausiai to reikia, pvz. sergantiems vaikams, socialiai atskirtiems žmonėms 

kaimuose ir pan.“ 
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3.2. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS DĖL DIASPOROS POTENCIALO 

PANAUDOJIMO PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ ŠALIES GEROVEI KURTI 

 

Iš Lietuvos išvykę žmonės yra linkę bendradarbiauti su Lietuva, tik dažnu atveju neturi 

informacijos, kaip tai galėtų geriausiai padaryti. Pagrindiniais diasporos įtraukimo į šalies 

gerovės kūrimą svertais ekspertai nurodo išsamios ir aktualios informacijos pateikimą lietuviams 

užsienyje bei efektyvaus komunikavimo tarp užsienio lietuvių ir Lietuvos valdžios institucijų 

galimybes.   

Informacijos poreikis apima šias sritis: informaciją apie Lietuvos iniciatyvas, strategijas, 

programas užsienio lietuvių atžvilgiu; apie vykstančius veiksmus politikoje ir valdžioje, apie 

Vyriausybės tikslus, apie pokyčius ekonomikoje, apie socialines paslaugas ir garantijas, darbo ir 

studijų galimybes, apie nevyriausybines iniciatyvas ir organizacijas bei jų veiklas, ir panašiai. 

Informacijos sklaida turėtų apimti visus lietuvius, ar jie būtų Lietuvoje, ar užsienyje, 

neišskiriant užsienio lietuvių, nes tai neatitiktų Globalios Lietuvos idėjos. Siūloma sukurti 

„platformą“, sudarančią galimybes skirtingoms diasporos grupėms ir lietuviams Lietuvoje 

bendrauti tarpusavyje visose interesų srityse. 

Informacijos sklaida galėtų būti vykdoma per įvairius tinklus ir jų svetaines. Tokiu būdu 

galima ir Globalios Lietuvos svetainė, su nuorodomis į kitus tinklus, nesiekiant centralizuoti viso 

informacijos pateikimo. 

Duomenų bazės kūrimo iniciatyva daugumos ekspertų yra palaikoma, nes toks 

instrumentas palengvina bendradarbiavimo ir kontaktų paieškos galimybes, tačiau taip pat 

išreiškiamas susirūpinimas tokios bazės sukūrimo galimybėmis, nes abejojama kaupiamų 

duomenų surinkimo ir atnaujinimo galimybėmis bei duomenų saugumu virtualioje erdvėje. 

Siekiant užtikrinti sukurtos duomenų bazės efektyvumą ir aktualumą jos vartotojams, ekspertų 

nuomone, turi būti užtikrinamas nuolatinis tokios bazės administravimas, duomenų tvarkymas ir 

papildymas paskiriant atsakingus asmenis. 

Pagrindinės diasporos potencialo panaudojimo kryptys: teikti pilnavertišką informaciją,  

mažinti supriešinimą tarp Lietuvoje gyvenančių ir iš Lietuvos išvykusių žmonių, orientuotis į 
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jaunimą, pastebėti ir paremti jau egzistuojančias iniciatyvas, bei panaudoti diasporos žinias ir 

patirtį visose srityse – mokslo, verslo, kultūros ir pan. 

Nors yra pritariama Globalios Lietuvos profesionalų tinklo kūrimui, rekomenduojama 

labiau atsižvelgti į jau esamas iniciatyvas ir kuriamus tinklus skirtingose srityse, kurie remiasi 

pačių užsienio lietuvių idėjomis, kaip geriausiai galima būtų panaudoti jų savanorišką darbą 

Lietuvos gerovei. Iškeliama idėja nekurti profesionalų tinklo „dirbtinai“, o labiau palaikyti ir 

paskatinti jau susikūrusius ar besikuriančius tinklus. 

Bendrai imant, nėra pritariama dokumento, patvirtinančio įsitraukimą į „Globalios 

Lietuvos“ tinklą, įdiegimui dėl abejotino veiksmingumo sprendžiant pripažinimo, pilietybės ir 

pan. klausimus.  

Neseniai išvykusiems (su trečiąja banga) iš Lietuvos žmonėms ir gyvenantiems Europos 

Sąjungos šalyse pilietybės išlaikymo klausimas nėra labai aktualus, tačiau kitai daliai diasporos 

galimybė išlaikyti Lietuvos pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę yra labai svarbi, siekiant 

išlaikyti savo ir vaikų ryšius su Lietuva. Todėl turėtų būti kuriamos įsitraukimą skatinančios 

priemonės išvykusiems iš Lietuvos žmonėms ir priėmusiems kitos šalies pilietybę. 

Palankiai vertinamas investicinių fondų kūrimas prie savivaldybių, kaip stiprinanti 

bendradarbiavimą su savivalda priemonė, tačiau atkreipiamas dėmesys į tai, kad turi būti 

garantuotas lėšų panaudojimo skaidrumas bei tinkamas informacijos pateikimas. Kadangi nėra 

pasiūlomi aiškūs tokių fondų veikimo būdai, reikėtų tolimesnių šios priemonės įgyvendinimo 

mechanizmų studijų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti 118 

 

 
 

4. DIASPOROS ĮTRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ 

VERTINIMO IR VALDYMO MODELIS 
 

Pasiūlysime diasporos įtraukimo į valstybės gyvenimą vertinimo ir valdymo modelio 

gaires. Modelis bus išvedamas iš  2.1. skyriuje pristatyto tinklų valdymo teorinio požiūrio ir jo 

prielaidų apie žmonių ribotą racionalumą ir moralumą bei tinklų reikšmę žmonių socialinei ir 

ekonominei elgsenai (įtinklinimą). Remiantis šiomis prielaidomis, galima teigti, jog užsienyje 

gyvenantys lietuviai yra susibūrę į įvairius tarpusavio tinklus, jie susiję su savo Lietuvoje 

gyvenančiais tautiečiais įvairių tinklų ryšiais, taip pat įsitraukę į profesinius  ir kitokius 

socialinius tinklus tose šalyse, kuriose jie gyvena. Lietuvos ryšiai su savo diaspora plačiąja 

prasme taip pat gali būti suvokiami kaip platus globalios Lietuvos tinklas, kuriam priklauso visi 

Lietuvos gyventojai, taip pat visi lietuviškų šaknų turintys įvairiuose pasaulio kraštuose 

gyvenantys asmenys. Tinklų kūrimąsi palengvina ir supaprastina, geografinį nuotolį įveikti 

padeda internetinės technologijos – socialinių tinklų internetinės svetainės tokios kaip Facebook, 

Twitter, Linkedin. Tinklai yra persipynę vieni su kitais – tas pats asmuo vienu metu gali 

dalyvauti daugelyje socialinių tinklų. Vienų tinklų saitai yra tampresni, o įsipareigojimai, 

kylantys iš dalyvavimo tuose tinkluose, yra didesni nei kitų tinklų. 

Diasporos tinklai. Galima išskirti tokius prioritetinius Lietuvos diasporos tinklus: 1) 

Lietuvos piliečių gyvenančių užsienyje tinklą; 2) „Partnerystės Lietuvai“ tinklą, t.y. lietuvių ir 

nelietuvių tautybės asmenų kilusių iš Lietuvos, tačiau neturinčių Lietuvos pilietybės, taip pat 

„Lietuvos draugų“ – asmenų turinčių įvairių nuopelnų Lietuvai, bet su ja nesusijusių kilmės 

ryšiais, tinklą; 3) profesionalų (verslininkų, mokslininkų, menininkų ir kt.) tinklus; 4) kraštiečių 

tinklus, t.y. užsienyje gyvenančių lietuvių, kilusių iš kurio nors Lietuvos miesto, krašto ar 

savivaldybės ir turinčių tikslą prisidėti prie tos savivaldybės gerovės kūrimo. Siekiant, kad šie 

tinklai taptų valdomi ir veiksmingi, reikalinga suformuluoti šių tinklų tikslus, parengti jų 

normatyvinius valdymo modelius, įvertinti jau veikiančių tinklų savybes, jų sutelktumą ir 

potencialą, parengti šių tinklų vadybos strategijas ir konkrečias poveikio priemones. 

Diasporos tinklų vadyba. Tinklų valdymo perspektyvoje reikšminga yra prielaida, kad kai 

kurie tinklai gali būti valdomi. Tinklai gali būti daugiau ar mažiau veiksmingi – tinklų 

veiksmingumas priklauso nuo tinklų dalyvių sugebėjimo susitarti dėl tų tinklų tikslų ir juos 

įgyvendinti, pasiekti rezultatų. Remiantis riboto racionalumo ir moralumo prielaidomis, galima 
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teigti, kad daugelis socialinių tinklų būna neveiksmingi, nes tinklų dalyviai arba dėl nežinojimo 

(susitarimams nepalankių mąstymo rėmų), arba dėl nenoro (nesugebėjimo) prisiimti 

atsakomybės dėl bendrų tikslų, nesusitaria, kad jie įsipareigos koordinuotai veikti, kad pasiektų 

kokius nors bendrus tinklo tikslus, arba jų bendra veikla neatitinka tų tinklų potencialo – t.y. ji 

nėra tokia, kokia galėtų būti, jeigu tinklų dalyviai turėtų daugiau žinių arba jų veiklos motyvai 

būtų labiau nesavanaudiški. Taigi tinklų vadyba gali būti apibūdinama kaip kryptingas poveikis 

tinklams, kad jie būtų veiksmingesni, kad jie galėtų labiau realizuoti savo potencialą.  

Tinklai gali būti savivaldūs ir uždari, t.y. realų poveikį tų tinklų veiklos ir mąstymo rėmų 

pokyčiams gali padaryti tik patys tų tinklų dalyviai arba tinklai gali būti daugiau ar mažiau atviri 

poveikiui iš išorės – tinklams tiesiogiai nepriklausančių veikėjų.  

Kai kurios diasporos organizacijos ar klubai, steigiami užsienyje gyvenančių lietuvių 

iniciatyva, yra uždari tinklai ir Lietuvos valdžios institucijos kaip išoriniai veikėjai negali tikėtis 

tiesiogiai paveikti pokyčių šiuose tinkluose. Tačiau kiti tinklai yra atviresni bendradarbiavimui 

su Lietuvos valdžios institucijomis, taip pat galimai šių institucijų paramai ir įtakai. Dar vienas 

diasporos tinklų tipas būtų Lietuvos valdžios institucijų įsteigti tinklai arba tinklai, kuriuose šios 

institucijos (organizacijos) būtų tiesioginės dalyvės. Kiekvienam iš šių tinklų tipų tinkamos 

galėtų būti skirtingos diasporų įtraukimo politikos priemonės (diasporos tinklų vadybos 

strategijos) (žr. Lentelę Nr.5).  

 

Lentelė Nr. 5. Diasporos tinklų vadybos strategijos 

 Uždari diasporos tinklai Atviri diasporos tinklai Bendri Lietuvos 

valdžios institucijų ir 

diasporos tinklai 

Strategijos ir 

priemonės 

Projektinis finansavimas Parama ir konsultavimas, 

bendradarbiavimas 

Koordinavimas, 

vadovavimas, 

priežiūra ir kt. 
Sudaryta autorių 

 

Uždariems diasporos tinklams Lietuvos valdžios institucijos galėtų daryti poveikį 

skirdamos finansinę paramą šių tinklų inicijuotiems projektams. Atvirų tinklų atveju tikslinga 

pasirinkti vieną iš dviejų poveikio būdų – paramą ir konsultavimą arba bendradarbiavimą. Tais 
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atvejais, kai Lietuvos valdžios institucijos pačios dalyvauja tinklų veikloje, gali būti taikomos 

įvairesnės tinklų vadybos priemonės. 

Gali būti formuluojami tokie prioritetiniai diasporos tinklų tikslai: 1) asmenų, gyvenančių 

užsienyje, ryšių su Lietuva išlaikymas ir stiprinimas; 2) diasporos dalyvavimas Lietuvos 

valstybės gerovės kūrime; 3) Lietuvos valstybinių institucijų ir diasporos partnerystės stiprinimas 

pasirengiant krizinių nenuspėjamų įvykių (terorizmo, gamtos katastrofų, politinių neramumų) 

atvejams. 

Diasporos įtraukimo į valstybės gyvenimą vertinimas. Diasporos įtraukimo į Lietuvos 

valstybės gyvenimą vertinimas turėtų susidėti iš trijų etapų: 1) Lietuvos diasporos įtraukimo 

politikos vertinimas (ištekliai ir procesai); 2) diasporos įsitraukimo į Lietuvos valstybės 

gyvenimą būklės stebėsena (rezultatai ir aplinkos veiksniai); 3) diasporos tinklų potencialo 

vertinimas. Vertinimo modelis remiasi bendrąja valdymo sistemos schema, pagal kurią rezultatus 

(išeigą ir išdavas) sąlygoja išteklius (įeigą) transformuojantys procesai, taip pat įvairūs nuo 

procesų nepriklausantys aplinkos veiksniai (Žr. Schemą Nr.1). Reikalinga turėti omenyje, kad 

diasporos įsitraukimas į Lietuvos valstybės gyvenimą priklauso ne tik nuo Lietuvos valdžios 

institucijų vykdomos politikos, bet ir nuo įvairių kitų veiksnių: diasporos tinklų 

saviorganizacijos, globalios ekonomikos būklės pokyčių ir kt. Todėl diasporos įsitraukimo į 

Lietuvos gyvenimą būklės stebėsenos būdu gautų duomenų nederėtų tapatinti su politikos 

rezultatais. Vis dėlto tokios stebėsenos duomenys yra svarbūs, planuojant galimas politikos 

intervencijas. 
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Schema Nr.1. Diasporos įtraukimo į Lietuvos valstybės gyvenimą vertinimo modelis 

 

Sudaryta autorių 

 

Diasporos įtraukimo politikos vertinimas. Diasporos įtraukimo politika gali būti 

vertinama keliais būdais: 1) gali būti vykdomas diasporos įtraukimo politikos įsivertinimas, t.y. 

politika vertinama pačių jos formuotojų; šiuo atveju turėtų būti parengtas įsivertinimo 

klausimynas; 2) gali būti vykdomas diasporos įtraukimo politikos vertinimas iš diasporos 

perspektyvos, atliekant diasporos atstovų anketines apklausas arba interviu; 3)  politika gali būti 

vertinama pagal „kietuosius“ rodiklius: skiriamą finansavimą diasporos paramos projektams, 

įgyvendintų „Globalios Lietuvos“ programos ar kitų strateginių dokumentų priemonių skaičių. 

Diasporos įsitraukimo į Lietuvos valstybės gyvenimą stebėsena. Diasporos įsitraukimo į 

Lietuvos valstybės gyvenimą stebėsena gali būti vykdoma pagal „minkštuosius“ (anketinės 

apklausos) ir pagal „kietuosius“ rodiklius (statistinius duomenis apie diasporos indėlį į Lietuvos 

valstybės gyvenimą).  

Galimi diasporos narių anketinės apklausos, skirtos diasporos įsitraukimui į Lietuvos 

valstybės gyvenimą būklei stebėti, klausimai:  

Ar palaikote ryšius su Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais? 

Ar palaikote ryšius su kitais užsienyje gyvenančiais lietuviais? 

Ar investuojate į Lietuvos valstybines obligacijas? 

Ištekliai ir procesai Rezultatai 
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Ar investuojate į Lietuvoje registruotų įmonių akcijas? 

Ar laikote pinigus Lietuvos bankuose? 

Ar investuojate į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje? 

Ar siunčiate savo užsienyje uždirbtus pinigus šeimos nariams (giminėms ar pan.) 

Lietuvoje? 

Ar apsiperkate (perkate paslaugas) Lietuvoje? 

Ar naudojatės viešosiomis paslaugomis Lietuvoje? 

Ar perkate Lietuvos įmonių produkciją? 

Ar dalyvaujate užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenės veikloje? 

Ar dalyvaujate Lietuvoje vykstančiuose Prezidento, Seimo, Europos Parlamento 

rinkimuose? 

Ar priklausote Lietuvoje veikiančioms politinėms partijoms? 

Ar dalyvaujate Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veikloje? 

Ar turite Lietuvos pilietybę? 

Ar kalbate lietuviškai šeimoje? 

Ar skaitote knygas lietuvių kalba? 

Ar skaitote lietuviškus laikraščius (žurnalus)? 

Ar klausotės radijo lietuvių kalba? 

Ar žiūrite televiziją lietuvių kalba? 

Ar mokote savo vaikus lietuvių kalbos? 

Ar jūsų vaikai mokosi mokykloje lietuvių kalbos? 

Ar aukojate pinigus labdaros projektams Lietuvoje? 

Kiek kartų per metus vykstate į Lietuvą? 

Kiek laiko vidutiniškai per metus praleidžiate Lietuvoje? 

Ar turite verslo reikalų su Lietuvoje gyvenančiais Lietuvos piliečiais? 

„Kietieji” rodikliai, pagal kuriuos gali būti vykdoma stebėsena: 

- Užsienyje gyvenančių lietuvių investicijos Lietuvoje, tūkst. Lt; 

- Užsienyje gyvenančių lietuvių įsteigtų verslo įmonių, turinčių verslo ryšių su Lietuva, 

skaičius, vnt.; 

- Užsienyje gyvenančių lietuvių įsteigtų verslo įmonių, veikiančių Lietuvos teritorijoje, 

skaičius, vnt.; 
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- Užsienyje gyvenančių lietuvių mokslininkų stažuočių Lietuvoje trukmė, mėn; 

-  Darbuotojų skaičius Lietuvos teritorijoje veikiančiose įmonėse, įsteigtose užsienyje 

gyvenančių lietuvių, vnt. 

Diasporos tinklų potencialo vertinimas. Diasporos tinklų potencialo vertinimas suteiktų 

informacijos, reikalingos Lietuvos valdžios institucijoms renkantis įvairias galimas poveikio 

diasporos tinklams strategijas ir priemones. Tinklų potencialas gali būti vertinamas keliais 

etapais: 1) nustatant šiuo metu veikiančius diasporos tinklus, jų veiklos pobūdį, tinklų savybes 

(ar tinklai uždari ar atviri ir pan.), t.y. tinklus, kokie jie „yra“; 2) nustatant diasporos tinklų 

tikslus ir procesus, kokie jie „turėtų būti“; 3) nustatant prioritetinius diasporos tinklus, kurių 

atžvilgiu Lietuvos valdžios institucijos gali pritaikyti įvairias poveikio priemones; 4) nustatant 

mąstymo rėmus, kurie kliudo tinklams, kokie jie „yra“, būti tokiais, kokie jie „turėtų būti“; 5) 

nustatant poveikio diasporos tinklams priemones. 

Toliau pateikiami dviejų Lietuvai reikšmingų diasporos tinklų normatyviniai modeliai: 

A. Tinklas, kurios tikslas yra investicijos į verslo plėtrą (užsienio ir vietinės) Lietuvoje.  

Toks tinklas sudaro sąlygas: 

- Plėtoti ryšius su tais, kurie gali investuoti (tinklo socialinis kapitalas - finansinis 

kapitalas);  

- Plėtoti ryšius su tais, kurie pažįsta tuos, kurie gali investuoti (tinklo socialinis kapitalas - 

socialinis kapitalas – finansinis kapitalas);  

- Plėtoti ryšius su tais, kurie turi žinių, reikalingų tiems, kurie nori investuoti (tinklo 

socialinis kapitalas - žinių kapitalas);  

- Plėtoti ryšius su tais, kurie pažįsta tuos, kurie turi žinių reikalingų tiems, kurie nori 

investuoti (socialinis kapitalas - socialinis kapitalas – žinių kapitalas); 

- Keistis žiniomis (tinklo socialinis kapitalas - žinių kapitalas); 

- Kurti žinias bendraujant (tinklo socialinis kapitalas - žinių kapitalas); 

- Kartu investuoti (tinklo socialinis kapitalas - finansinis kapitalas); 

Tinklo veiksmingumui svarbios šios sąlygos: a) investicijos turi būti  pelningos; b) 

investicijos turi kurti darbo vietas. 

B. Tinklas, kurio tikslas yra Lietuvos įmonių eksporto plėtra užsienyje. 

Toks tinklas sudaro sąlygas: 
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- Plėtoti ryšius su tais, kurie turi žinių apie rinkas užsienyje (tinklo socialinis kapitalas - 

žinių kapitalas);  

- Plėtoti ryšius su tais, kurie pažįsta tuos, kurie turi žinių apie rinkas užsienyje (tinklo 

socialinis kapitalas - socialinis kapitalas – žinių kapitalas);  

- Keistis žiniomis (tinklo socialinis kapitalas - žinių kapitalas). 

- Kurti žinias bendraujant (tinklo socialinis kapitalas - žinių kapitalas); 

Svarbi šio tinklo veiksmingumo sąlyga: žinių dėka eksportas turi išaugti. 
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5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 

5.1.IŠVADOS 

 

Tyrimas rėmėsi tinklų valdymo teorine perspektyva. Šiuo požiūriu diasporos įtraukimo 

politiką galima suvokti kaip tinklų vadybą, kurios pagrindinis tikslas yra tinklų veiksmingumo 

užtikrinimas, mobilizuojant tinklus, nes būtent veiksmingi diasporos tinklai galėtų reikšmingai 

prisidėti prie šalies ekonominio, socialinio ir kultūrinio klestėjimo. Analizuojant ES šalių narių 

gerąją patirtį, Lietuvos valstybės politiką diasporos atžvilgiu ir Lietuvos diasporos ekspertų 

nuomonę, buvo apžvelgtos ir įvertintos skirtingų diasporų įtraukimo politikų tipų – gebėjimų 

stiprinimo politikos, teisių išplėtimo politikos, įsipareigojimų įtvirtinimo politikos – priemonės. 

ES šalių narių diasporų įtraukimo politikų analizė atskleidė, kad ES šalims narėms 

būdingos skirtingos institucinės diasporų tinklų valdymo sistemos, jos įgyvendina skirtingas 

strategijas ir taiko gana įvairias politikos priemones plėtodamos  ryšius su savo diasporomis. 

Politikų skirtumus nulemia diasporų dydis, diasporų sąmoningumo ir aktyvumo laipsnis, šalių 

ekonominis išsivystymas. Daugelis ekonomiškai išsivysčiusių ir turtingų šalių nejaučia poreikio 

vykdyti kryptingą politiką savo diasporų atžvilgiu, nes turi kitų išteklių savo klestėjimui 

užsitikrinti. Šalių, kurioms ryšių su diaspora plėtojimas yra svarbus, politikos veiksmingumas 

gali būti vertinamas pagal tai, ar yra užtikrinamas pusiausvyros principas, t.y. ar šia politika 

išlaikomas balansas tarp paramos diasporai ir diasporos įsipareigojimų įtvirtinimo.  

Diasporos įtraukimo politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos. Daugelyje 

tyrinėtų ES šalių narių, tarp jų ir Lietuvoje, už diasporos įtraukimo politikos koordinavimą 

dažniausiai atsakingos užsienio politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos, 

išnaudojančios konsulatų ir ambasadų galimybes. Už konkrečias diasporos įtraukimo politikos 

priemones dažniausiai atsakingos šakinės ministerijos. Kitaip nei Lietuvoje, kurioje LR Užsienio 

lietuvių reikalų koordinavimo komisijos ir LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 

komisijos veikloje dalyvauja ne tik diasporos, bet ir Seimo ir Vyriausybės nariai, valstybinių 

institucijų atstovai, Graikijoje ir Portugalijoje veikiančios diasporos atstovų tarybos – 

patariamosios institucijos Vyriausybei diasporos klausimais, sudarytos vien tik iš diasporos 

atstovų. Taip pat pažymėtina Portugalijos patirtis savivaldybėse paskirti pareigūnus, atsakingus 
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už ryšių su diaspora palaikymą. Tačiau apklausti diasporos ekspertai nepateikė siūlymų, jog 

Lietuvoje būtų reikalinga išplėsti diasporos atstovavimo Lietuvos viešosios politikos procesuose 

teises ar įgyvendinti kitokius institucinius pokyčius.  

Informavimo priemonės. Diasporos ekspertai viena iš pagrindinių sąlygų diasporai 

įsitraukti į šalies gerovės kūrimą įvardijo informacijos sklaidą. Matomas poreikis tarp diasporos 

narių skleisti informaciją apie Lietuvos iniciatyvas, strategijas, programas užsienio lietuvių 

atžvilgiu, politikos sprendimus, pokyčius ekonomikoje, darbo galimybes, nevyriausybinių 

organizacijų iniciatyvas. Informacijos sklaida galėtų būti vykdoma per informacines svetaines, 

kuriose būtų pateikiamos naujienos diasporai apie diasporą ir apie tai, kas vyksta Lietuvoje. 

Panašios svetainės veikia daugelyje tyrinėtų ES šalių narių. Kaip rodo Portugalijos ir Estijos 

pavyzdžiai, sėkmingai veikia informacinės svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 

socialines paslaugas emigrantams ir grįžtantiems į tėvynę. 

Švietimas ir kultūra. Daugelis tyrinėtų ES šalių narių, tarp jų ir Lietuva, teikia finansinę ir 

kitokią paramą diasporos kultūros išsaugojimui ir švietimui. Emigrantų vaikai turi galimybę 

mokytis savo gimtosios kalbos mokyklose, valdžios institucijos remia nacionalinių kalbų 

mokymą užsienio šalių kolegijose ir universitetuose, steigiami kultūros institutai, vykdomi 

moksliniai tyrimai. Portugalija skiria paramą diasporų bendruomenių narių mokymams. 

Pažymėtina, jog švietimo srityje Lietuva prilygsta kitoms tyrinėtoms ES šalims narėms, 

diasporos ekspertai taip pat nepateikė siūlymų politikos pokyčiams švietimo srityje. 

Galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose. Tokios šalys kaip Graikija, Lenkija ir 

Latvija sudaro lengvatines sąlygas diasporos nariams, norintiems studijuoti šių šalių aukštosiose 

mokyklose. Lietuvoje šis klausimas taip pat yra išspręstas, todėl naujų priemonių numatyti nėra 

būtina. 

Statistika ir duomenų bazės. Portugalijoje veikia Portugalijos diasporos profesionalų 

duomenų bazė, Estijos Statistikos biuras administruoja duomenų bazę, kurioje kaupiama 

informacija apie Estijos piliečius, gyvenančius ir dirbančius užsienyje. Apklausti diasporos 

ekspertai išreiškė pritarimą tokių duomenų bazių sukūrimui Lietuvoje, tačiau atkreipiamas 

dėmesys į duomenų saugumo virtualioje erdvėje užtikrinimą. 

Balsavimo teisės. Teisės diasporai balsuoti užsienyje gyvenantiems piliečiams iš visų tirtų 

ES šalių narių nesuteikia tik Airija, kitos šalys, tarp jų ir Lietuva, tokias teises iš esmės suteikia. 

Lietuvoje kaip ir kitose tirtose ES šalyse narėse teisė turėti diasporos atstovus šalies 
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renkamosiose valdžios institucijose nėra suteikiama. Nors šiame tyrime apklausti diasporos 

ekspertai diasporos teisės kandidatuoti į LR Seimą klausimo neminėjo kaip probleminio, 

ankstesnės apklausos duomenys rodo, jog daugelis užsienio lietuvių mano, kad tokias teises 

reikėtų suteikti. 

Pilietybės išsaugojimas. Nors apklausti diasporos ekspertai išsakė pageidavimus, jog 

išvykusiems iš Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę įgijusiems asmenims Lietuvoje būtų 

sudarytos galimybės išsaugoti Lietuvos pilietybę,  ES šalių narių analizė parodė, kad daugelyje 

šalių tokia teisė asmenims, tapusiais kitos valstybės piliečiais, nėra suteikiama. Iš tyrinėtų šalių 

tik Portugalija ir iš dalies Lenkija suteikia tokios dvigubos pilietybės galimybę.  

Dokumentas, patvirtinantis įsijungimą į „Globalios Lietuvos“ tinklą. Lenkija, Graikija 

ir Airija savo diasporos nariams, neturintiems šių šalių pilietybės, išduoda specialius 

dokumentus, patvirtinančius apie jų ryšį su kilmės šalimi. Lietuvos diasporos ekspertai išsakė 

kontraversišką požiūrį apie tokios priemonės taikymo galimybę Lietuvoje.  

Supaprastintas pilietybės įgijimas ir supaprastintos atvykimo sąlygos. Kadangi dalis 

tirtų valstybių savo diasporos nariams taiko lengvesnes sąlygas įgyti pilietybę, svarstytinas tokių 

sąlygų taikymas Lietuvoje ne tik tiems asmenims, kurie šiuo metu numatyti Pilietybės įstatyme. 

Tokia išvada grindžiama lengvesnės natūralizacijos sąlygomis Airijoje, kur pilietybė teikiama 

netaikant reikalavimo gyventi Airijoje, tas pats taikoma ir Graikijos atveju, kurioje numatyti ir 

mažesni prašymo pateikimo mokesčiai. Diasporos dalyvavimą Lietuvos gyvenime ir atvykimą į 

Lietuvą taip pat galėtų paskatinti supaprastintų atvykimo sąlygų taikymas lietuvių kilmės 

užsieniečiams, lengvesnis patekimas į darbo rinką remiantis kitų valstybių, pvz. Lenkijos 

praktika kompensuoti vizų mokesčius, netaikyti darbo leidimų.  

Socialinė apsauga ir valstybės parama grįžtantiems diasporos nariams. Nors apklausti 

diasporos ekspertai dėl socialinės apsaugos jokių pasiūlymų nepateikė, kai kurios valstybės 

politikos priemonės, nukreiptos į lietuvių tautybės asmenų ir/arba Lietuvos piliečių, gyvenančių 

užsienyje, socialinę apsaugą, galėtų būti svarstomos. Tokios socialinės apsaugos ir piliečių 

konsultacijų schemos, kokią taiko Airija ir Portugalija, gali būti vertinamos kaip sėkmingos. Vis 

dėlto realus šių klausimų sprendimas įmanomas tik esant valstybės finansinėms galimybėms. 

Paramą grįžtantiems diasporos nariams teikia beveik visos tirtos valstybės, todėl galima 

daryti išvadą, kad tai svarbi politikos priemonė. Geroji praktika dėl Airijoje taikomo palankesnio 

teisės aktų reikalavimų aiškinimo (grįžtantys diasporos nariai vertinami kaip nuolatos 
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gyvenantys Airijoje), subsidijų darbdaviams (Estijoje, Lenkijoje) ir reintegracinė parama gali 

būti svarstytina ir Lietuvoje. Visgi Lietuvoje paramos išplėtimas turėtų būti labiau siejamas su 

geresniu informacijos prieinamumu bei kliūčių pasinaudoti socialine parama teisės aktuose 

šalinimu, o ne su ypatingos finansinės paramos teikimu, kadangi tokiai paramai pati diaspora iš 

esmės nepritaria, o valstybės finansinės galimybės taip pat verčia abejoti konkrečių priemonių 

šioje srityje įvedimo realumu. 

Investicijų skatinimas. Bet kokių lengvatų įvedimas savo diasporos nariams gali būti 

nepalankiai sutiktas kitų užsienio investuotojų. Lietuvoje būtina gerinti investicinį klimatą, o ne 

kurti išskirtines investicines sąlygas diasporai, nors darbo vietų ir verslo perkėlimo į Lietuvą 

subsidijavimo praktiką būtų verta panagrinėti detaliau. Kai kurios bendros užsienio investicijų 

skatinimo politikos priemonės gali būti naudingos būtent diasporos nariams, siekiantiems 

palaikyti ekonominius ryšius su kilmės valstybe.  

Kai kuriose ES šalyse narėse (Portugalijoje, Graikijoje) valstybinės politikos priemonėmis 

skatinamos diasporos narių finansinės perlaidos – veikia specialūs bankai ir finansinių perlaidų 

agentūros, kurių pagrindiniai klientai yra diasporų nariai. Tačiau Lietuvoje veikiantys bankai ir 

taip sudaro sąlygas užsienio lietuviams turėti sąskaitas Lietuvoje, gauti kreditus, net jei pajamos 

gaunamos ne Lietuvoje. Steigti finansines institucijas, orientuotas į išskirtinai į diasporos pinigų 

srautų pritraukimą, nebūtų tikslinga. 

Graikija turi patirtį platinant valstybines obligacijas užsienyje gyvenantiems graikų kilmės 

asmenims. Lietuvoje taip pat galėtų būti svarstoma galimybė Vyriausybės obligacijas platinti 

užsienyje gyvenantiems lietuviams.  

Socialiniai, verslo ir profesiniai tinklai. Visų tyrinėtų ES šalių narių, taip pat ir Lietuvos, 

diaspora yra daugiau ar mažiau susitelkusi į įvairius socialinius tinklus – veikia diasporų 

bendruomenės, organizacijos, klubai. Diasporos ekspertai taip pat išreiškė pritarimą „Globalios 

Lietuvos“ – tinklo, kuris jungtų visus išvykusius iš Lietuvos ar kitaip su Lietuva susijusius 

asmenis – sukūrimui. 

Airijos ir Škotijos valdžios institucijos įgyvendina įvairias priemones, kurių dėka 

pasitelkiant diasporų profesionalų – verslo, meno, mokslo – tinklus, panaudojamos užsienyje 

gyvenančių tautiečių žinios ir socialiniai ryšiai savo šalių ekonominei gerovei kurti. Portugalijoje 

ir Graikijoje formuojasi supratimas apie diasporos profesionalų tinklų reikšmę valstybės gerovės 

kūrimui. Lietuva, kurioje neseniai pradėtos įgyvendinti profesionalų tinklų telkimo iniciatyvos, 
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galėtų mokytis iš Airijos ir Škotijos, šalių, turinčių šioje srityje didžiausią patirtį. Diasporos 

ekspertai taip pat pritarė profesionalų tinklų panaudojimo Lietuvos gerovei kurti politikos 

krypčiai, tačiau siūlė ne telkti profesionalų tinklus „iš viršaus“, bet palaikyti jau susikūrusius ar 

besikuriančius tinklus. 

Savivaldybių investiciniai fondai. Nors tyrinėtose ES šalyse tokios patirties ir nėra, 

diasporos ekspertams buvo pateiktas klausimas, kaip jie vertintų savivaldybių investicinių fondų, 

kurie galėtų būti steigiami pagal Kanados Naujosios Škotijos provincijos Bendruomenių 

ekonominės plėtros investicinių fondų (CEDIF) pavyzdį, idėją. CEDIF yra kapitalo srautai, 

sudaromi parduodant akcijas vietos bendruomenės nariams su tikslu investuoti į vietos verslo 

projektus, kurie ateityje galėtų atnešti pelną. Lietuvos savivaldybių investiciniai fondai galėtų 

skirtis nuo Naujosios Škotijos provincijos fondų tuo, kad būtų sudarytos sąlygos į juos investuoti 

užsienyje gyvenantiems lietuviams. Diasporos ekspertai palankiai įvertino šią idėją, tačiau 

atkreipė dėmesį į tai, jog tam, kad ją būtų galima įgyvendinti, reikalinga parengti aiškius tokių 

fondų veikimo mechanizmus, kad būtų užtikrintas lėšų panaudojimo skaidrumas bei tinkamas 

informacijos pateikimas.  

Savivaldybių ir diasporos bendradarbiavimas. Portugalijos savivaldybėse yra paskirti 

darbuotojai, atsakingi už ryšius su diaspora, taip pat veikia Emigrantų paramos tarnybos, kurių 

tikslas informuoti portugalus apie jų teises šalyse, kuriose jie gyvena, teikti socialinę, teisinę 

ekonominę, įdarbinimo ir kitokią pagalbą grįžtantiems ir norintiems integruotis į Portugalijos 

visuomenę emigrantams. Ši patirtis gali būti vadinama sėkminga. Diasporos ekspertai taip pat 

pažymėjo būtinumą plėtoti diasporos ir savivaldybių ryšius, skatinti diasporos filantropines 

iniciatyvas. 

Diasporos tinklų vadyba. Siūloma diasporos įtraukimo politiką Lietuvoje formuoti 

remiantis tinklų valdymo požiūriu. Diasporos tinklų vadyba turėtų būti vykdoma išlaikant tinklų 

pusiausvyros principą ir atsižvelgiant į diasporos tinklų įvairovę. Reikalinga išskirti tokius 

prioritetinius Lietuvos diasporos tinklus – tinklus, kurių atžvilgiu, priklausomai nuo šių tinklų 

charakteristikų, gali būtų sudaromos tinklų vadybos strategijos ir taikomos įvairios poveikio 

priemonės – projektinis finansavimas, konsultavimas, koordinavimas, vadovavimas, priežiūra ir 

pan. Kad šių tinklų valdymas būtų veiksmingas, reikalinga suformuluoti tinklų tikslus, parengti 

jų normatyvinius valdymo modelius, įvertinti šių tinklų savybes, jų sutelktumą ir potencialą. 
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5.2.REKOMENDACIJOS 

 

Formuluojant rekomendacijas Lietuvos diasporos įtraukimo į valstybės gyvenimą politikai, 

bus remiamasi tinklų valdymo požiūrio teorinėmis prielaidomis, ES šalių narių diasporų 

įtraukimo politikų analizės, Lietuvos diasporos teises reglamentuojančių teisės aktų analizės ir 

diasporos ekspertų interviu analizės rezultatais. Rekomendacijos bus teikiamos toms politikos 

priemonėms, kurios gali būti apibūdintos kaip vienos ar kelių tyrinėtų ES šalių narių geroji 

patirtis ir kurioms taip pat pritarė didžioji dalis apklaustų diasporos ekspertų.  

Globalios Lietuvos tinklas. Veiksmingo globalios Lietuvos tinklo, kuris telktų Lietuvoje 

gyvenančius, išvykusius iš Lietuvos ir kitaip su Lietuva susijusius asmenis, dėl bendro tikslo – 

Lietuvos valstybės klestėjimo – sukūrimas yra vienas Lietuvos viešosios politikos prioritetų, 

deklaruotas ir 2011 m. kovo 30 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.389 patvirtintoje „Globalios 

Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011 – 2019 metų 

programoje. Siekiant daryti pozityvų poveikį šiam tinklui diasporos įtraukimo politikos 

priemonėmis, tikslinga išskirti sudėtines Globalios Lietuvos tinklo dalis, kurias galima 

apibūdinti kaip diasporos tinklus: 1)  Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje, tinklą (visų pirma 

siejant jį su konsulinėmis paslaugomis); 2) „Partnerystės Lietuvai“ tinklą, vienijantį iš Lietuvos 

kilusius, tačiau Lietuvos pilietybės neturinčius lietuvių ir nelietuvių tautybės asmenis, taip pat 

„Lietuvos draugus“ – asmenis, turinčius įvairių nuopelnų Lietuvai, bet su ja nesusijusius kilmės 

ryšiais; 3) profesionalų tinklus – verslininkų, menininkų, mokslininkų tinklus; 4) kraštiečių 

tinklus. Rekomendacijos šių tinklų vadybai pateikiamos, atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti 

tinklų pusiausvyros principą. 

Gali būti formuluojami tokie prioritetiniai šių tinklų tikslai: 1) asmenų, gyvenančių 

užsienyje, ryšių su Lietuva išlaikymas ir stiprinimas; 2) diasporos dalyvavimas Lietuvos 

valstybės gerovės kūrime; 3) Lietuvos valstybinių institucijų ir diasporos partnerystės stiprinimas 

pasirengiant krizinių ir nenuspėjamų įvykių (terorizmo, gamtos katastrofų, politinių neramumų) 

atvejams. 

Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje, tinklas. Lietuvos piliečiai, nuolat gyvenantys 

užsienyje, galėtų savanoriškai registruotis į konsulinį tinklą ir jų duomenys automatiškai būtų 

patalpinti Globalios Lietuvos partnerysčių tinkle. Jei jie pageidautų, galėtų nurodyti savo 

interesus, siekiančius daugiau, nei tik konsulinė pagalba. Tokiu atveju jiems būtų pateikiama 
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informacija apie vietos bendruomenes, o jei su jomis būtų pasirašyti susitarimai ir aktuali 

bendruomenių informaciją. 

„Partnerystės Lietuvai“ tinklas. Asmenys, neturintys Lietuvos pilietybės,  pateikę 

prašymą ir savo ryšio su Lietuva įrodymus, galėtų būti įtraukti į „Partnerystės Lietuvai“ tinklą.  

Tokiu atveju jie galėtų dalyvauti toje pačioje informacinėje erdvėje kaip ir Lietuvos piliečiai, 

įgytų galimybes gauti nemokamai įvažiavimo vizą, vaikams dalyvauti lietuvių kalbos vasaros 

stovyklose, nemokamai arba už simbolinį mokestį gauti prieigą prie literatūros ir audio bei video 

medžiagos lietuvių kalba, galimybę Lietuvoje nemokamai lankyti valstybinius muziejus ar 

teatrus. Galėtų būti sukurta ir šio tinklo atskira sekcija asmenims, kurie nėra lietuviai, nemoka 

lietuvių kalbos, tačiau turi įvairių ryšių su Lietuva. Jei asmenys pageidautų, būtų galima išduoti 

dokumentą, patvirtinantį priklausymą „Partnerystės Lietuvai“ tinklui. 

Asmenims, kurie dalyvautų „Partnerystės Lietuvai“ tinkle, galėtų būti sudarytos galimybės 

lengviau ir paprasčiau įgyti Lietuvos pilietybę tais atvejais, jeigu jie atsisakytų kitos šalies 

pilietybės, taip pat jų vaikams. Galima svarstyti galimybes sukurti palankesnes sąlygas jiems 

studijuoti Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose.  

Vis dėlto, reikalinga atsižvelgti į tai, kad per daug plačios socialinės garantijos – tiek 

Lietuvos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, tiek „Partnerystės Lietuvai“ tinklo dalyviams – 

pažeistų šių tinklų pusiausvyrą – garantijos būtų suteikiamos asmenims, kurie nėra prisidėję prie 

Lietuvos socialinės sistemos finansavimo, jos sąlygotų ir finansinės naštos šiuo metu Lietuvoje 

dirbantiems ir mokesčius mokantiems žmonėms didėjimą. Taip pat reikėtų atsargiai vertinti ir 

kitokias privilegijas – investicijoms, darbo santykiams, paramą grįžtantiems į tėvynę ir pan. – 

nes jos gali diskriminuoti kitų ES šalių piliečius, jų administravimas gali būti per daug 

sudėtingas ir brangus. 

Profesionalų tinklai. Siūlome palaikyti iniciatyvas Škotijos (GlobalScot) ir Airijos 

(„Globalus airių forumas“) pavyzdžiu kuriant profesionalų tinklus. Tokie tinklai telktų vertingą 

patirtį ir ryšius turinčius užsienyje gyvenančius lietuvių tautybės arba lietuvių kilmės asmenis, 

kurie galėtų ir sutiktų savanoriškai prisidėti prie ekonominio augimo ir gerovės kūrimo 

Lietuvoje. Profesionalų tinklų nariai, išnaudodami savo patirtį ir ryšius, reklamuotų Lietuvą 

užsienyje, padėtų Lietuvos įmonių produkcijai įsitvirtinti naujose rinkose užsienyje, pritraukti 

verslo investicijas į Lietuvą, konsultuotų Lietuvos įmones verslo plėtros užsienyje ir kitais 

klausimais, padėtų užsienyje studijuojantiems lietuviams susitarti dėl stažuočių klestinčiose 
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Lietuvos verslo kompanijose. Lietuvos įmonės pagalbą iš tinklo gautų nemokamai. 

Normatyviniai tokių tinklų valdymo modeliai apibūdinti šios ataskaitos 4 skyriuje. Mokslininkų 

ir menininkų tinklai taip pat pasitarnautų Lietuvos gerovės kūrimui – vykdytų bendrus mokslinių 

tyrimų projektus, populiarintų Lietuvos mokslą ir kultūrą užsienyje, skatintų kultūrinį turizmą. 

Tinklo vykdomiems projektams galėtų būti skiriama finansinė parama iš Lietuvos 

valstybės biudžeto. Lietuvos diasporos įtraukimo politika galėtų būti palaipsniui perorientuojama 

nuo tradicinės finansinės paramos diasporos bendruomenėms link paramos profesionalų tinklų 

vykdomiems projektams. 

Kraštiečių tinklai. Reikalinga skatinti ir palaikyti diasporos iniciatyvas burtis į kraštiečių 

tinklus. Tokie tinklai galėtų padėti pritraukti diasporos investicijas įvairiems verslo, socialiniams 

ir kultūriniams projektams Lietuvos savivaldybėse.  

Kraštiečių tinklai taip pat skatintų savo narių filantropinę veiklą – savivaldybės kartu su 

diasporos atstovais galėtų steigti labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, kurios sudarytų 

galimybę užsienio lietuviams finansiškai paremti savivaldybių viešosios infrastruktūros 

projektus, tokius kaip, pavyzdžiui, iškilaus kraštiečio įamžinimas, aikštės sutvarkymas, 

bendruomenės namų sutvarkymas. Šiuo atveju būtų tikslinga pradėti nuo bandomųjų projektų ir 

tuomet spręsti, ar tokia priemonė būtų veiksminga. 

Kraštiečių tinklai, kurių aktyvios dalyvės būtų ir Lietuvos savivaldybės, taip pat galėtų 

pasitarnauti ne tik telkiant diasporos paramą Lietuvos savivaldybėms, bet ir teikiant informacinę, 

socialinę ir kitokią pagalbą šių tinklų nariams – užsienio lietuviams – planuojantiems grįžti 

nuolat gyventi į atitinkamą Lietuvos savivaldybę arba patiriantiems įvairių sunkumų užsienio 

šalyse. 

Diasporos tinklų duomenų bazės. Tam tikrą informaciją apie Lietuvos piliečius, 

gyvenančius užsienyje, kaupia Lietuvos valstybės institucijos, ja naudojasi Lietuvos konsulatai ir 

ambasados. Taip pat  duomenys apie užsienyje gyvenančius lietuvius panaudojami, kai Lietuvos 

piliečiams reikalinga suteikti konsulinę pagalbą. Kiekvieniems rinkimams iš naujo sudaromi 

rinkėjų, gyvenančių užsienyje, sąrašai. Tikslinga būtų turėti vieną patikimą Lietuvos piliečių, 

gyvenančių užsienyje, duomenų bazę. „Partnerystės Lietuvai“ tinklo duomenų bazė iki šiol 

nebuvo kuriama. Tokioje duomenų bazėje būtų kaupiami duomenys apie su Lietuva susijusius 

asmenis, pateikusius prašymą įsijungti į šį tinklą ir pateikusius įrodymus apie savo ryšius su 

Lietuva. Jos duomenys būtų panaudojami, pavyzdžiui, išduodant šiam tinklui priklausantiems 
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asmenims vizas lengvatinėmis sąlygomis, taip pat platinant tikslingą informaciją šio tinklo 

nariams, kreipiantis į tinklo narius dėl pagalbos nenumatytų krizinių įvykių arba kitokiais 

atvejais. 

Organizacijos, telkiančios profesionalų tinklus ir koordinuojančios tokių tinklų veiklą, taip 

pat galėtų sukurti ir administruoti profesionalų tinklų duomenų bazes. Kraštiečių tinklų duomenų 

bazes galėtų sukurti ir administruoti Lietuvos savivaldybės.  

 „Globalios Lietuvos“ informacinė svetainė. Siūlome sukurti (arba patobulinti jau 

veikiančias svetaines) informacinę svetainę „Globali Lietuva“, kurioje būtų skelbiamos naujienos 

iš Lietuvos diasporos gyvenimo, pateikiama informacija apie Lietuvos valstybinių institucijų 

teikiamas paslaugas diasporos nariams bei planuojantiems grįžti į tėvynę, kita užsienyje 

gyvenantiems lietuviams naudinga informacija. Tokia informacinė svetainė galėtų integruoti kitų 

valstybės institucijų, diasporos organizacijų bendruomenių ir tinklų pateikiamą diasporai aktualią 

informaciją pateikdama nuorodas į jų svetaines. 

Diasporos tinklų vadybos priemonių įgyvendinimas. Pasiūlytos diasporos tinklų 

vadybos priemonės turėtų būti įgyvendinamos etapais, o ne vienu metu visame pasaulyje. 

Pirmiausiai būtų tikslinga išplėtoti konsulinį tinklą. „Partnerystės Lietuvai” tinkle idėjas būtų 

galima išbandyti kokioje nors vienoje šalyje, kurioje Lietuvos diasporos pagrindą sudaro 

Lietuvos piliečiai. Tuo pačiu toje šalyje gyvenantiems su Lietuva susijusiems asmenims galėtų 

būti pasiūlyta dalyvauti „Partnerystės Lietuvai” tinkle, pirmajame etape suteikiant jiems 

galimybę gauti informaciją ir galbūt paspartinant vizų išdavimą šio tinklo nariams bei sudarant 

sąlygas vizas išduoti nemokamai. Tokiam projektui įgyvendinti būtų reikalinga sukurti 

elektroniniu parašu pagrįstą registravimo sistemą. 

Diasporos tinklų vadybos priemonės turėtų būti įgyvendinamos, glaudžiai 

bendradarbiaujant Lietuvos valstybės institucijoms ir diasporos organizacijoms. Daugeliu atvejų 

tikslinga pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus su veikiančiomis diasporos organizacijomis. 

Bendradarbiavimo nauda ir įsipareigojimai turėtų būti abipusiai – tiek Lietuvos valstybės 

institucijos, tiek diasporos organizacijos turėtų galimybę ir tuo pačiu įsipareigotų mokytis vienos 

iš kitų. 
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7. PRIEDAI 

 

1 PRIEDAS. LIETUVOS DIASPOROS TEISIŲ SUTEIKIMO DIASPORAI PRIEMONIŲ PALYGINIMAS SU ES ŠALIŲ 

NARIŲ GERĄJA PATIRTIMI 

N

r. 

Sritis Susijusios teisės normos/aktai Problemos Kitų šalių geroji 

praktika 

Siūlymai Papildoma informacija 

1 Teisė 

grįžti/atvykti į 

Lietuvą lietuvių 

kilmės asmenims 

ir jų teisinio 

statuso 

reguliavimas 

LR Konstitucija, 32 str. 
Pilietis gali laisvai kilnotis ir 

pasirinkti gyvenamąją vietą 

Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš 

Lietuvos. 

Šios teisės negali būti varžomos 

kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu 

tai būtina valstybės saugumui, 

žmonių sveikatai apsaugoti, taip 

pat vykdant teisingumą. 

Negalima drausti piliečiui grįžti į 

Lietuvą. 

Kiekvienas lietuvis gali 

apsigyventi Lietuvoje. 

2004 m. balandžio 29 d. 

Įstatymo dėl užsieniečių 

teisinės padėties (UTPĮ) 40 str. 

Leidimo laikinai gyventi 

išdavimo ir keitimo pagrindai: 

1. Leidimas laikinai 

gyventi gali būti išduodamas ar 

keičiamas užsieniečiui, jeigu:  

1) jis išsaugojo teisę į 

Lietuvos Respublikos pilietybę 

Pilietybės įstatymo nustatyta 

tvarka;  

2) jis yra lietuvių 

kilmės asmuo; 

53 str. Leidimo nuolat gyventi 

Nėra supaprastinto 

atvykimo sąlygų, 

nėra tautybės 

kortelių, kurios 

suteiktų privilegijas 

lyginant su kitais 

užsieniečiais šalyje, 

nėra grįžimo 

paramos socialiai 

remtiniems lietuvių 

kilmės asmenims 

(išskyrus 

tremtinius) 

Airijos parama 

trumpalaikiams vizitams 

į tėvynę socialiai 

remtiniems airiams, 

gyvenantiems užsienyje. 

Estija, Latvija, Lenkija 

numato relokacijos 

paramą grįžtantiems į 

tėvynę. Lenkija numato 

lenkų tautybės 

užsieniečiams teisę 

nuolatos įsikurti gyventi 

Lenkijoje. 

Etninės/tautinės kortelės 

Airijoje, Lenkijoje, 

Graikijoje. 

Siūloma supaprastinti 

atvykimo į Lietuvą 

sąlygas lietuvių 

kilmės asmenims, 

kurie neturi Lietuvos 

pilietybės (neimti 

mokesčio už 

trumpalaikės ar 

ilgalaikės vizos 

išdavimą, 

supaprastinti  

atvykimo sąlygas ir 

pan.). Numatyti 

finansinę paramą 

grįžtantiems 

diasporos atstovams, 

skirtą vėl įsikurti 

šalyje ir/arba 

apmokėti grįžimo 

kelionę, jei siekiama 

įsikurti ne 

trumpesniam kaip 3 

m. laikotarpiui. 

Etninės/tautinės 

kortelės įvedimas 

galėtų būti 

svarstomas tik  Esant 

labai aiškiai 

apibrėžtoms 

Kai kurios valstybės 

taiko specialius režimus, 

kurie leidžia 

supaprastinti diasporos 

narių atvykimą į 

valstybę, pavyzdžiui, 

netaiko vizų režimo 

asmenims, kurie nebėra 

šalies piliečiais (nes 

turėjo atsisakyti 

pilietybės įgijus kitos 

valstybės pilietybę, arba 

yra antros kartos 

migrantai). 
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išdavimo ir keitimo pagrindai: 

1. Leidimas nuolat 

gyventi gali būti išduodamas 

užsieniečiui, jeigu:  

1) jis išsaugojo teisę į 

Lietuvos Respublikos pilietybę 

Pilietybės įstatymo nustatyta 

tvarka;  

2) jis yra lietuvių 

kilmės asmuo; 

3) jis atvyko gyventi į 

Lietuvos Respubliką kartu su 

Lietuvos Respublikos piliečiu 

kaip jo šeimos narys;  

4) jis neteko Lietuvos 

Respublikos pilietybės, tačiau 

gyvena Lietuvos Respublikoje;  

5) jis yra vaikas iki 18 

metų, gimęs Lietuvos 

Respublikoje, ir jo tėvai ar 

vienas iš jų yra Lietuvos 

Respublikos piliečiai, kurių 

gyvenamoji vieta deklaruota 

Lietuvos Respublikoje, arba turi 

leidimą nuolat gyventi; 

6) jis yra vaikas iki 18 

metų, gimęs ne Lietuvos 

Respublikoje, ir jo tėvai arba 

vienas iš jų yra Lietuvos 

Respublikos piliečiai, kurių 

gyvenamoji vieta deklaruota 

Lietuvos Respublikoje, arba turi 

leidimą nuolat gyventi. 

2004 m. rugsėjo 2 d. 

Dokumentų vizai gauti 

pateikimo, vizos išdavimo, taip 

pat ir vizos išdavimo pasienio 

kontrolės punktuose buvimo 

Lietuvos Respublikoje turint 

sąlygoms, kadangi 

šiuo metu Lietuvos 

diasporos ekspertai 

abejoja šios kortelės 

tikslingumu būtent 

dėl šios priežasties.  
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vizą laiko pratęsimo, vizos 

panaikinimo taisyklės, 20 pnk.: 

Daugkartinė trumpalaikė viza, 

kurios galiojimo laikas viršija 

šių taisyklių 19 punkte nustatytą 

laikotarpį, tačiau yra ne ilgesnis 

nei vieneri metai, išduodama: 

[20.1] užsieniečiams, 

pateikusiems teisės į Lietuvos 

Respublikos pilietybę 

išsaugojimo pažymėjimą, 

lietuvių kilmės užsieniečiams, 

pateikusiems tai patvirtinančius 

dokumentus, užsieniečiams, 

kurie yra reabilituoti pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus, 

taip pat ir jų šeimos nariams. 58 

pnk.: Kvietimo nereikalaujama, 

jeigu: [58.6.] užsienietis pateikia 

krašto lietuvių bendruomenės 

arba vizų tarnybos užsienyje 

išduotą užsieniečio lietuvių 

kilmę patvirtinantį pažymėjimą. 

Šio pažymėjimo formą tvirtina 

Lietuvos Respublikos užsienio 

reikalų ministerija. 

2 Pilietybė LR Konstitucinio teismo 2006 

m. lapkričio 13 d. nutarimas 
“Dėl teisės aktų, reguliuojančių 

Lietuvos Respublikos pilietybės 

santykius, nuostatų atitikties 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai”: Lietuvos pilietis 

kartu ir kitos valstybės pilietis 

gali būti tik atskirais įstatymo 

nustatytais atvejais, tokie 

įstatymo nustatyti atvejai gali 

būti tik labai reti (atskiri) 

išimtiniai, o ne paplitę.  

Nėra galimybės 

išlaikyti Lietuvos 

pilietybę įgijus 

kitos valstybės 

pilietybę asmenims, 

kurie išvyko iš 

Lietuvos po 1990 

m.  

Lenkijos teisės aktai yra 

palankesni lenkams, 

kurie siekia įsigyti kt. 

valstybės pilietybę, 

lyginant su užsieniečiais, 

kurie turi kitos valstybės 

pilietybę ir siekia 

natūralizuotis Lenkijoje. 

Latvijoje siekiama įvesti 

dvigubos pilietybės 

galimybę užsienyje 

gyvenantiems latviams, 

ilgą laiką dirbantiems 

Suteikti galimybę 

išlaikyti Lietuvos 

pilietybę lietuvių 

tautybės asmenims, 

išvykusiems iš 

Lietuvos po 1990 m. 

(išskyrus 

natūralizacijos 

atvejus) išimtiniais 

atvejais net ir įgijus 

kitos valstybės 

pilietybę (tokiu būdu 

nediskriminuojant jų 

Kilmės valstybės 

pilietybės išlaikymo 

įgijus kitos valstybės 

pilietybę galimybė 

išimtiniais atvejais yra 

rimtas valstybės 

sprendimas, 

reikalaujantis stiprios 

politinės valios, tačiau 

tai gali būti svarbia 

priemone, atsižvelgiant į 

diasporos narių bei 

Lietuvos diasporos 
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2010 m. gruodžio 2 d. LR 

Pilietybės įstatymas, 7 

straipsnis. Atvejai, kai 

Lietuvos Respublikos pilietis 

gali būti kartu ir kitos 

valstybės pilietis 
Lietuvos Respublikos pilietis 

gali būti kartu ir kitos valstybės 

pilietis, jeigu jis atitinka bent 

vieną iš šių sąlygų: 

1) Lietuvos 

Respublikos pilietybę ir kitos 

valstybės pilietybę įgijo 

gimdamas ir jam nėra sukakę 21 

metai; 

2) yra asmuo, ištremtas 

iš okupuotos Lietuvos 

Respublikos iki 1990 m. kovo 11 

d. ir įgijęs kitos valstybės 

pilietybę; 

3) yra asmuo, 

pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 

m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos 

valstybės pilietybę; 

4) yra šio straipsnio 2 ar 

3 punkte nurodyto asmens 

palikuonis; 

5) sudarydamas 

santuoką su kitos valstybės 

piliečiu dėl to savaime (ipso 

facto) įgijo tos valstybės 

pilietybę; 

6) yra asmuo, kuriam 

nesukako 21 metai, jeigu jis yra 

įvaikintas Lietuvos Respublikos 

piliečių (piliečio) iki tol, kol jam 

sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs 

Lietuvos Respublikos pilietybę 

pagal šio įstatymo 17 straipsnio 

užsienyje latviams ir 

Latvijos piliečių 

palikuonims, kurie gimė 

užsienyje.  

lyginant su 

asmenimis, 

išvykusiais iki 1990 

m. Labai svarbu šias 

išimtis susieti su 

lietuviška kilme 

siekiant užkirsti kelią 

piktnaudžiauti šia 

teise dėl politinių 

priežasčių. 

atstovų nuomonę.  
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1 dalį; 

7) yra asmuo, kuriam 

nesukako 21 metai, jeigu jį, 

Lietuvos Respublikos pilietį, iki 

kol jam sukako 18 metų, 

įvaikino kitos valstybės piliečiai 

(pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos 

valstybės pilietybę;  

8)Lietuvos Respublikos 

pilietybę įgijo išimties tvarka, 

būdamas kitos valstybės pilietis; 

[...] 

10 straipsnis. Lietuvių kilmės 

asmenų teisė įgyti Lietuvos 

Respublikos pilietybę 

supaprastinta tvarka  
1. Lietuvių kilmės asmenys, 

niekada neturėję Lietuvos 

Respublikos pilietybės, turi teisę 

supaprastinta tvarka įgyti 

Lietuvos Respublikos pilietybę, 

neatsižvelgiant į tai, kokioje 

valstybėje – Lietuvos 

Respublikoje ar kitoje valstybėje 

– jie nuolat gyvena.  

2. Šio straipsnio 1 dalyje 

nurodyti asmenys gali įgyti 

Lietuvos Respublikos pilietybę 

supaprastinta tvarka, jeigu jie 

nėra kitos valstybės piliečiai ir 

nėra šio įstatymo 22 straipsnyje 

nurodytų aplinkybių, dėl kurių 

Lietuvos Respublikos pilietybė 

neteikiama.  

24 straipsnis. Lietuvos 

Respublikos pilietybės 

netekimas   
Lietuvos Respublikos pilietybės 

netenkama: 
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[...] 2) įgijus kitos valstybės 

pilietybę, išskyrus šiame 

įstatyme numatytus atvejus; 

8) jeigu Lietuvos Respublikos 

pilietis būdamas kartu ir kitos 

valstybės pilietis pagal šio 

įstatymo 7 straipsnio 1, 6 ir 7 

punktus, sukakus 21 metams 

nėra atsisakęs kitos valstybės 

(valstybių) pilietybės. 

26 straipsnis. Lietuvos 

Respublikos pilietybės 

netekimas įgijus kitos 

valstybės pilietybę  
1. Lietuvos Respublikos pilietis, 

įgijęs kitos valstybės pilietybę, 

netenka Lietuvos Respublikos 

pilietybės nuo kitos valstybės 

pilietybės įgijimo dienos, 

išskyrus asmenis, kurie pagal šio 

įstatymo 7 straipsnio 1–5 ir 7 

punktus gali būti kartu Lietuvos 

Respublikos ir kitos valstybės 

piliečiai. [...] 

45 straipsnis. Įstatymo 

įgyvendinimas 
[...] 11. Nuo 2008 m. liepos 22 d. 

iki šio įstatymo įsigaliojimo 

dienos gimę vaikai, kurių tėvai 

ar vienas iš jų vaiko gimimo 

metu buvo Lietuvos Respublikos 

piliečiai, nesvarbu, ar vaikas 

gimė Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ar už jos ribų ir ar 

gimdamas įgijo kitos valstybės 

pilietybę, ar ne, laikomi Lietuvos 

Respublikos piliečiais, įgijusiais 

Lietuvos Respublikos pilietybę 

gimstant. 
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3 Rinkimų teisės 

(teisė 

kandidatuoti, 

teisė balsuoti) 

1992 m. liepos 9 d. LR Seimo 

rinkimų įstatymas, 2 str.: 

rinkimų teisė siejama su 

pilietybe; galimybė būti 

išrinktam Seimo nariu - ir 

nuolatiniu gyvenimu Lietuvoje. 

33 str. užsienyje gyvenančių LR 

piliečių balsavimo galimybės 

diplomatinėse atstovybėse. 

1993 m. (2008 m, nauja 

redakcija) LR Prezidento 

rinkimų įstatymas, 1 str. 

rinkimų teisė siejama su 

pilietybe; 2 str. kandidatuoti gali 

tik LR pilietis, pastaruosius 3 

metus gyvenęs Lietuvoje.  

1994 m. liepos 7 d. (2010 m. 

nauja redakcija) LR 

Savivaldybių tarybų rinkimų 

įstatymas, 2 str. rinkimų teisė 

(įskaitant ir teisę kandidatuoti) 

suteikiama  nuolatiniams 

gyventojams. 

 

 

 

 

Teisė balsuoti 

savivaldos 

rinkimuose ir teisė 

kandidatuoti 

siejama su 

nuolatiniu 

gyvenimu 

Lietuvoje, todėl 

užkerta kelią 

užsienyje 

gyvenantiems 

Lietuvos piliečiams 

kandidatuoti, 

diaspora negali 

turėti savo atstovų 

Seime ir 

savivaldoje. Nėra 

priimti balsavimą 

internetu 

įteisinantys teisės 

aktai (įvairių 

rinkimus 

reglamentuojančių 

teisės aktų 

pakeitimai). 

Graikija numato 

galimybę balsuoti vietos 

rinkimuose graikų 

kilmės užsieniečiam, 

neturintiems Graikijos 

pilietybės. Estija numato 

teisę balsuoti vietos 

rinkimuose visiems, 

išgyvenusiems tam tikrą 

laiką Estijoje, net ir 

neturintiems pilietybės. 

Estija įvedė galimybę 

balsuoti elektroniniu 

būdu. 

Balsavimo teisė 

dažniausiai 

valstybėse siejama su 

mokesčių kilmės 

valstybei mokėjimu, 

todėl nesiūloma 

svarstyti balsavimo 

teisių suteikimo 

nepiliečiams. Tačiau 

svarstytina galimybė 

leisti kandidatuoti 

užsienyje 

gyvenantiems 

Lietuvos piliečiams, 

kurie siekia grįžti į 

tėvynę, kadangi tai 

taip pat padėtų 

išeivijai turėti savo 

atstovus Seime. 

Balsavimo internetu 

galimybės įvedimas 

taip pat paskatintų 

diasporos narius 

aktyviau dalyvauti 

rinkimuose. 

Diasporos atstovai ir 

Lietuvos  diasporos 

ekspertai pasisako už 

kandidatavimo teisių 

suteikimą. 

4 Pajamų 

apmokestinimas  

LR Gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymas 37 str. 1. d. numato 

pajamų, gautų ES valstybėse 

narėse ir valstybėse, su kuriomis 

sudarytos dvigubo 

apmokestinimo sutartys, dvigubo 

apmokestinimo panaikinimą: 

sumokėjus pajamų mokestį kitoje 

valstybėje pajamos, gautos 

užsienyje, neapmokestinamos 

pajamų mokesčiu Lietuvos 

Šis principas 

netaikomas 

valstybėms už ES 

ribų, su kuriomis 

nesudarytos 

dvigubo 

apmokestinimo 

sutartys, todėl 

susidarius 

skirtumui tarp 

sumokėto pajamų 

Latvija nuo 2011 m. 

panaikino prievolę 

sumokėti skirtumą. 

Naikinti prievolę 

diasporos nariams 

sumokėti pajamų 

mokesčio skirtumą, 

jei pajamų mokestis 

sumokėtas šalyje, 

kurioje vykdyta 

veikla, už kurią 

gautos pajamos. 

Lietuvos diasporos 

ekspertai pasisako už 

mokestinių klausimų 

sprendimą. 
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Respublikoje, jeigu pajamų 

mokestis arba jam tapatus 

mokestis nuo šių pajamų 

nustatyta tvarka sumokėtas toje 

užsienio valstybėje. 

mokesčio šiose 

valstybėse ir 

apskaičiuoto 

mokesčio Lietuvoje 

gali tekti sumokėti 

skirtumą. Be to, šis 

principas taikomas 

tik pajamoms iš 

darbo santykių, bet 

ne kitoms 

pajamoms. 

5 Žemės įsigijimas 

Lietuvoje  

1996 m. (pakeistas 2003 m.) LR 

Konstitucijos 47 str. 3 d. 

įgyvendinimo konstitucinis 

įstatymas, 4, 7 str. sieja teisę 

įsigyti žemę Lietuvoje su 

europinės ir transatlantinės 

integracijos kriterijus 

atitinkančiais asmenimis (nuo 

2014 m. balandžio 30 d., nebent 

nuolat gyveno Lietuvoje ne 

mažiau kaip 3 metus ir vertėsi 

žemės ūkio veikla). 

Nėra numatyta 

galimybių įsigyti 

žemę lietuvių 

kilmės 

užsieniečiams, 

kurie neatitinka 

europinės ir 

transatlantinės 

integracijos 

kriterijų. 

Teisės įsigyti žemę ar 

nuosavybę suteikimas 

yra viena iš sėkmingų 

iniciatyvų, skatinančių 

veiksmingus ryšius su 

diaspora. Pavyzdžiui, 

Portugalija panaikino 

mokestį už nuosavybės 

pardavimo sandorius ir 

pasiūlė subsidijuojamas 

palūkanų normas 

diasporos narių 

įsigyjamai nuosavybei. 

Svarstyti galimybę 

papildyti konstitucinį 

įstatymą lietuvių 

kilmės asmenų 

teisėmis įsigyti žemę 

Lietuvoje arba 

numatyti palankias 

žemės nuomos 

sąlygas. 

 

6 Teisė mokytis 

Lietuvos 

aukštosiose 

mokyklose ir 

gauti valstybės 

paramą 

2009 m. LR Mokslo ir studijų 

įstatymas, 73 str. 2 d. Švietimo 

ir mokslo ministerijos nustatyta 

tvarka gali būti papildomai 

finansuojamos išeivijos ir 

lietuvių kilmės užsieniečių 

vaikų, vaikaičių, provaikaičių 

studijos. Išeivija laikomi 

Lietuvos Respublikos piliečiai, 

ne mažiau kaip 3 metus 

gyvenantys užsienyje, arba 

užsienio valstybių piliečiai, 

netekę Lietuvos Respublikos 

pilietybės. Lietuvių kilmės 

užsieniečiu laikomas užsienietis, 

Diasporos 

atstovams sudaryta 

privilegijuota 

padėtis lyginant su 

kitais užsieniečiais, 

todėl akivaizdžių 

problemų šioje 

srityje 

neįžvelgiama. 

Tačiau gali iškilti 

problemų socialiai 

remtiniems lietuvių 

tautybės asmenims, 

grįžusiems iš 

užsienio, gauti 

Lenkijoje numatyta 

galimybė sumažinti 

mokestį už studijas 

diasporos nariams, taip 

pat gauti paramą 

studijoms iš valstybės 

biudžeto tokiomis 

pačiomis sąlygomis kaip 

Lenkijos piliečiams. 

Pripažinti, kad sąlyga 

dėl nuolatinio 

gyvenimo laikoma 

išpildyta, jei lietuvių 

kilmės asmuo iki 

išvykimo iš Lietuvos 

gyveno nuolatos LR. 
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kurio bent vienas iš tėvų ar 

senelių yra ar buvo lietuvis ir 

kuris save pripažįsta lietuviu. 

Užsienio lietuviai bei neseniai į 

Lietuvą sugrįžę mokytis išeivijos 

vaikai gali būti konkurso būdu 

priimami į ŠMM nustatomas 

valstybės finansuojamas 

pirmosios pakopos studijas 

Lietuvos aukštosiose mokyklose. 

Balai studijų krepšeliui gauti 

skaičiuojami kaip ir Lietuvos 

mokyklas baigusiems asmenims, 

tačiau jie dėl teisės gauti studijų 

krepšelį konkuruoja tik 

tarpusavyje. Siekiant užtikrinti 

studijų kokybę, stojančiųjų į 

pirmosios pakopos ar 

vientisąsias studijas studijų kaina 

gali būti apmokama valstybės 

biudžeto lėšomis, jei studijų 

krepšeliui gauti apskaičiuotas 

balas priimamiems į 

universitetines studijas yra ne 

mažesnis kaip 10, o 

priimamiems į kolegines studijas 

– ne mažesnis kaip 8. Kasmet 

Švietimo ir mokslo ministerija 

nustato, kiek tokių asmenų 

priimama į Lietuvos 

universitetus bei kolegijas. 

2009 m. Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymas Nr. ISAK-

1086 dėl užsienio šalių 

institucijose išsilavinimą įgijusių 

asmenų konkuravimo dėl 

priėmimo į valstybės 

finansuojamas studijų vietas 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

socialines pašalpas, 

nes jos siejamos su 

nuolatiniu 

gyvenimu 

Lietuvoje. 
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numato, kad asmenys, kurie įgijo 

išsilavinimą užsienyje gali būti 

priimami konkurso būdu į 

valstybės apmokamas studijų 

vietas jei jie priklauso bent 

vienai iš išvardytų grupių: [...] 

lietuvių kilmės asmenys, kurie 

pateikia lietuvišką kilmę 

patvirtinančią pažymą, išduotą 

šalies, kurioje jie gyveno, 

lietuvių bendruomenės.  2011 m. 

aprašo pakeitimas numato, kad 

lietuvių kilmės užsieniečiams 

arba išeivijai suteikiamos 

privilegijos lyginant su kitais 

užsieniečiais, nes jiems 

suteikiami papildomi stojamieji 

balai. 

Šie asmenys konkuruoja 

tarpusavyje dėl valstybės 

finansuojamų studijų vietų, 

tačiau ne su visais stojančiais. 

Nustatoma kasmetinė tokių 

asmenų  kvota. 

2010 m. balandžio 6 d. 

Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymas dėl išeivijos ir lietuvių 

kilmės užsieniečių vaikų, 

vaikaičių, provaikaičių priėmimo 

į aukštąsias mokyklas, nustato 

reikalavimus dėl dokumentų 

pateikimo minėtiems asmenims 

stojant į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas. 

2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas 

Nr. ISAK-1800 „Dėl užsieniečių 

ir Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių ar grįžusių gyventi ir 

dirbti Lietuvos Respublikoje, 
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vaikų ir suaugusiųjų ugdymo 

išlyginamosiose klasėse ir 

išlyginamosiose mobiliosiose 

grupėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“: Užsieniečiams ar į 

Lietuvą grįžusiems diasporos 

atstovams, nemokantiems lietuvių 

kalbos, prieš pradedant nuoseklųjį 

mokymąsi bendrojo lavinimo 

mokyklose, sudaromos sąlygos 

vienerius metus lietuvių kalbos 

mokytis išlyginamosiose klasėse 

arba išlyginamosiose mobiliosiose 

grupėse. 

7 Socialinė 

apsauga (pensijų 

skaičiavimas, 

stažo įskaitymas, 

socialinė 

parama) 

1994 m. liepos 18 d. (2005 m. 

redakcija) LR Valstybinio 

socialinio draudimo pensijų 

įstatymas, 1 str. Teisę gauti 

valstybinę socialinio draudimo 

pensiją turi nuolatiniai Lietuvos 

Respublikos gyventojai, kurie 

šio įstatymo nustatytą laiką buvo 

privalomai draudžiami arba 

patys draudėsi valstybiniu 

socialiniu pensijų draudimu. 

Lietuvos Respublikos piliečiai, 

nuolat gyvenantys užsienyje, turi 

teisę gauti valstybinę socialinio 

draudimo pensiją, kai tai 

nustatyta tarptautinėmis 

sutartimis arba Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

43 str. Pensijos mokėjimas 

pensininkui persikėlus  

gyventi į užsienį (grįžus 

gyventi į Lietuvos 

Respubliką) 

1. Pensininkui 

Šioje srityje yra 

problemų dėl 

draudiminio stažo 

įskaitymo pensijai 

gauti. Pagal LR 

įstatymą dėl 

valstybinių 

socialinio draudimo 

pensijų, draudimo 

periodas yra 

laikotarpis kai buvo 

mokamos draudimo 

įmokos. Tas pats 

įstatymas 54 str. 

apibrėžia periodus, 

kurie gali būti 

prilyginami 

socialinio draudimo 

pensijos periodams. 

Tačiau šis str. 

reglamentuoja tik 

periodus iki 

įstatymo priėmimo 

ir nenumato 

periodų pvz. ES 

Airijoje pripažįstama, 

kad airis, kuris nuolatos 

gyveno prieš 

išvykdamas iš šalies, 

gali būti laikomas 

nuolatiniu gyventoju 

grįžimo metu socialinių 

teisių suteikimo prasme. 

Spręsti pensijos 

mokėjimo klausimą 

turint minimalų 

draudimo stažą, įgytą 

nepriklausomai 

kurioje valstybėje, 

išskyrus kai asmuo 

yra įgijęs teisę gauti 

pensiją kitoje 

valstybėje už 

atitinkamą stažą toje 

valstybėje. Šių teisių 

suteikimas 

svarstytinas diasporos 

nariams - Lietuvos 

piliečiams bei dėl 

nuolatinio gyvenimo 

pripažinimo – 

diasporos nariams, 

kurie grįžta į Lietuvą 

nebūdami Lietuvos 

piliečiais. 

Socialinių teisių 

taikymas turėtų būti 

apsvarstytas ir valstybės 

finansinių galimybių 

kontekste. 
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persikėlus nuolat gyventi į kitą 

valstybę, paskirta pensija jam 

mokama, jei: 

1) pensininkas yra įgijęs 

ne mažesnį kaip minimalų 

valstybinio socialinio pensijų 

draudimo stažą atitinkamos 

rūšies pensijai gauti dirbdamas 

Lietuvos įmonėse, įstaigose ar 

organizacijose;  

2) pensininkas yra 

reabilituotas politinis kalinys ar 

tremtinys, įgijęs dalį stažo 

kalinimo metu ar tremtyje (54 

straipsnis). 

2. Kitais atvejais 

pensija išmokama už šešis 

mėnesius į priekį išvykimo 

mėnesio dydžio, toliau ji 

nebemokama. 

              3. Pensininkui, kuriam 

pensija persikėlus nuolat gyventi 

į kitą valstybę buvo mokama 

pagal šio straipsnio 1 dalį, ši 

pensija toliau mokama jam 

grįžus gyventi į Lietuvos 

Respubliką, neatsižvelgiant į tai, 

ar pensininkas turi nuolatinio 

Lietuvos Respublikos gyventojo 

statusą. 

4. Lietuvos Respublikai 

prisijungus prie tarptautinių 

konvencijų arba sudarius 

tarptautines sutartis dėl pensijos 

mokėjimo, pensija mokama taip, 

kaip nustatyta tarptautinėse 

konvencijose arba sutartyse. 

1995 m. Valstybinių socialinio 

draudimo pensijų skyrimo ir 

valstybėse narėse. 

Taigi, jei asmuo 

neįgijo minimalaus 

pensijos draudimo 

stažo (15 metų) 

dirbdamas 

Lietuvoje, kitose 

ES valstybėse 

narėse įgytas stažas 

bus įskaičiuojamas, 

tačiau tai daroma 

tik teisės į pensiją 

pripažinimui, tačiau 

pensija už šį stažą 

nebus mokama.  

Pensija skiriama 

proporcingai 

Lietuvoje įgytam 

draudiminiam 

stažui. Panašiai, 

problemos gali kilti 

dėl socialinių 

pašalpų mokėjimo 

asmenims, kurie 

dirbo mažiau kaip 

12 mėn. ir  nėra 

sumokėję draudimo 

įmokų už 

mažiausiai 

vienerius metus. 
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mokėjimo Lietuvos 

Respublikos piliečiams, nuolat 

gyvenantiems užsienyje 

tvarkos aprašas, 11 punkt. 

Asmuo, kuriam paskirta ir 

mokama pensija pagal Pensijų 

įstatymą ir šį aprašą, privalo 

kiekvienų metų lapkričio–

gruodžio mėnesiais pateikti 

Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos Užsienio išmokų 

tarnybai pažymą, įrodančią, kad 

jis gyvena užsienio valstybėje, 

pilietis – dar ir pažymą, kad 

nepakeitė pilietybės. [...] 

Negavus nustatytuoju laiku 

pažymų, pensijos mokėjimas 

sustabdomas. Pateikus pažymas, 

pensijos mokėjimas pratęsiamas 

nuo jos mokėjimo sustabdymo 

dienos, jeigu pensijos gavėjui 

teisė gauti šią pensiją buvo 

išlikusi.  

8 Teisė 

pasinaudoti 

valstybės 

pagalba 

įsidarbinant, 

parama įsigyjant 

ar išsinuomojant 

būstą 

2003 m. gruodžio16 d. LR 

Nedarbo socialinio draudimo 

įstatymas, 5 str. 1 d. parama 

neturint darbo mokama tik jei 

asmuo prieš registruojantis 

bedarbiu turėjo mažiausiai 18 m. 

draudimo stažą per pastaruosius 

36 mėn. parama užimtumui 

skatinti taikoma piliečiams ir 

teisėtai gyvenantiems 

užsieniečiams.  

Valstybės paramos būstui 

įsigyti ar išsinuomoti ir 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas (2012 m. redakcija), 1 

Diasporos atstovai, 

kurie grįžta į 

Lietuvą, arba 

lietuvių kilmės 

asmenys, kurie 

neturi Lietuvos 

pilietybės, gali 

susidurti su 

sunkumais ieškant 

darbo ir gaunant 

paramą 

įsidarbinimui. 

Grįžusieji į Lietuvą 

diasporos nariai 

gali susidurti su 

sunkumais 

Estijoje siūloma parama 

darbo vietų kūrimui, 

profesiniam mokymui, 

Airijoje siūloma mokėti 

papildomą išmoką 

darbdaviams, 

kuriantiems darbo vietas 

grįžtantiems asmenims. 

Numatyti galimybę 

vertinti grįžtančius 

diasporos atstovus 

kaip nuolatinius 

gyventojus socialinių 

teisių įgyvendinimo 

prasme, jei jie yra 

lietuvių kilmės ir 

neturi Lietuvos 

pilietybės. 
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str. 1 d. galimybė pasinaudoti 

valstybės parama būstui įsigyti 

ar išsinuomoti taikoma tik 

fiziniams asmenims ir šeimoms, 

turintiems nuolatinę gyvenamąją 

vietą Lietuvos Respublikoje. 

2003 m. liepos1 d. (2012 m. 

redakcija) Piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymas, 1 str. 2 

d. numato galimybę gauti 

paramą tik Lietuvos, ES šalių 

narių piliečiams ir jų šeimos 

nariams bei asmenims, 

turintiems ilgalaikio gyventojo 

statusą. 

 

pasinaudojant 

valstybės parama 

būstui įsigyti arba 

išsinuomoti, jei 

neturės nuolatinės 

gyvenamosios 

vietos Lietuvoje. 

Nenumatyta 

galimybė 

grįžtantiems 

diasporos nariams 

pasinaudoti 

socialine parama, 

jei jie yra trečiųjų 

šalių piliečiai. 
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2 PRIEDAS 

 

KLAUSIMYNAS 

SKIRTINGŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ BEI KITŲ ORGANIZACIJŲ 

AKTYVIEMS NARIAMS, ATSTOVAUJANTIEMS SKIRTINGOMS LIETUVOS 

DIASPOROS GRUPĖMS 

 

I. Bendrieji klausimai, siekiant nustatyti respondento nuostatas dėl įsitraukimo į 

užsienio lietuvių bendruomenes ir/ar socialinius tinklus: 

1. Kokių užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir/ar socialinių  profesinių  tinklų  

(pvz.: Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Pasaulio lietuvių 

ekonomikos forumas, „Globalios Lietuvos lyderiai“ ir kt.) veikloje Jūs  dalyvaujate?  

2. Kuo pasireiškia Jūsų veikla užsienio lietuvių bendruomenėse, organizacijose ar 

tinkluose?  

3. Koks Jūsų požiūris į užsienio lietuvių interesus atstovaujančias organizacijas?  

4. Kokia Jūsų nuomonė apie Pasaulio lietuvių bendruomenės veiklą? 

5. Koks Jūsų nuomone turėtų būti pagrindinis užsienio lietuvius vienijančios 

organizacijos veiklos tikslas? 

6. Ar Jūs pats (-i) šiuo metu prisidedate prie pokyčių Lietuvoje? Jei taip, kokiais būdais? 

7. Kaip vertinate Lietuvos valdžios institucijų pastangas palaikyti ryšius su užsienio 

lietuviais? 

8. Ar, Jūsų manymu, iniciatyva ir noras dalyvauti Lietuvos gyvenime turėtų pirmiausia 

priklausyti nuo pačių užsienyje gyvenančių lietuvių? 

 

II. Klausimai, siekiant nustatyti veiksnius, trukdančius Lietuvos diasporai įsitraukti į 

Lietuvos gyvenimą: 

9. Ar Jūs pats (-i) esate suinteresuotas (-a) įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį ir 

kultūrinį gyvenimą? 
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10. Kiek Jūsų bendruomenė (socialinis profesinis tinklas) ir kitos užsienio lietuvių 

bendruomenės ar organizacijos yra suinteresuotos bendrauti su Lietuva, jos valdžios, 

mokslo institucijomis, verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis? 

11. Kokiais būdais šiuo metu Jūsų bendruomenėje (socialiniame profesiniame tinkle) 

vyksta bendravimas, ryšių (socialinių tinklų) palaikymas su Lietuva? 

12. Ar matote kokias nors kliūtis efektyviai bendrauti su Lietuva (pvz., nuostatų, 

požiūrio, teisinio reguliavimo, Vyriausybės politikos ir panašiai)? 

13. Koks Jūsų požiūris į galimybę išlaikyti Lietuvos pilietybę įgijus kitos valstybės 

pilietybę?  

14. Kokios užsienio lietuvių bendruomenių ir socialinių profesinių tinklų vystymosi 

perspektyvos?  

 

III. Klausimai siekiant aptarti, kokios yra skirtingų Lietuvos diasporos grupių 

galimybės dalyvauti Lietuvos gyvenime ir jos gerovės kūrime: 

 

15. Ar, Jūsų manymu, skirtingos Lietuvos diasporos grupės, pavyzdžiui, mokslo, verslo ir 

kultūros atstovai, turi skirtingą požiūrį į ryšius su Lietuva? Kokie šių skirtingų grupių 

ir Jūsų profesinės grupės bendradarbiavimo lūkesčiai ir galimi bendradarbiavimo 

būdai?  

16. Kokiais būdais skirtingos Lietuvos diasporos grupės galėtų prisidėti prie Lietuvos 

ekonominio, socialinio ir kultūrinio progreso? 

17. Kas paskatintų (kokie įsitraukimo mechanizmai) Jūsų profesinę grupę labiau įsitraukti 

į Lietuvos gyvenimą? 

18. Kokia naudą galėtų patirti Jūsų ir kitos diasporos grupės iš tokio įsitraukimo į 

Lietuvos gyvenimą?  

 

IV. Klausimai siekiant pateikti rekomendacijas dėl diasporos potencialo 

panaudojimo prioritetinių krypčių šalies gerovei kurti:  

 

19. Kokios būtų diasporos potencialo panaudojimo prioritetinės kryptys Lietuvos gerovei 

kurti mokslo, verslo ir kultūros srityse?  
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20. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. kovo 30 d. patvirtino „Globalios Lietuvos“ 

– užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų 

programą. Ši programa numato “Globalios Lietuvos” komunikacinės erdvės (tinklo) 

sukūrimą. „Globalios Lietuvos“ idėja grįsta suvokimu, kad esame viena Lietuvos 

tauta, jungiama bendros lietuviškosios tapatybės ir istorinės atminties ir, 

nepriklausomai kur gyventume, puoselėjame lietuvybę, išlaikome politinius, 

ekonominius, pilietinius ir kultūrinius ryšius su Lietuva ir įsitraukiame į valstybės ir 

jos gerovės kūrimo procesą. Koks Jūsų požiūris į „Globalios Lietuvos“ tinklo 

sukūrimą ir palaikymą? Jo privalumai ir trūkumai? Kas tokiame plačiame tinkle 

galėtų dalyvauti? Kokios dalyvavimo formos galėtų būti? Ar dalyvavimas tokiame 

tinkle teiktų naudą užsienio lietuviams/Lietuvos valstybei ir kokią? 

 

V. Klausimai siekiant patikrinti rekomendacijų priimtinumui: 

 

21. Rekomenduojama sukurti siauresnį „Globalios Lietuvos“ profesionalų tinklą, kuris 

telktų aukštos kompetencijos, savo profesijoje įtakingus, vertingą patirtį ir ryšius 

turinčius užsienyje gyvenančius lietuvių tautybės arba lietuvių kilmės asmenis, kurie 

galėtų ir sutiktų savanoriškai prisidėti prie ekonominio augimo ir gerovės kūrimo 

Lietuvoje. Ar Jūs pritartumėte „Globalios Lietuvos“ profesionalų tinklo sukūrimui? 

Ar pats norėtumėte dalyvauti tokiame tinkle? Ar dalyvavimas tokiame profesionalų 

tinkle būtų prestižas, tam tikras pasiekimų įvertinimas? Kaip toks tinklas turėtų būti 

koordinuojamas? Koks būtų Lietuvos vaidmuo tinklo vystyme? Kaip toks tinklas 

derėtų su Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla? Kas turėtų būti vertinama – 

profesiniai pasiekimai ar indėlis į jūsų gyvenamo krašto lietuvių bendruomenės 

veiklą? 

22. Ar Jūs pritartumėte „Globalios Lietuvos“ tinklo duomenų bazės sukūrimui, kurioje 

būtų kaupiami ir saugomi duomenys apie „Globalios Lietuvos“ tinklo narius, jų 

gyvenamąją vietą, išsilavinimą, darbo patirtį, socialinius ryšius, kurie galėtų būti 

naudingi Lietuvai, taip pat apie jų nuopelnus Lietuvai?  

23. Ar Jūs pritartumėte „Globalios Lietuvos“ informacinės svetainės sukūrimui, kurioje 

būtų skelbiamos naujienos iš Lietuvos diasporos gyvenimo,  pateikiama informacija 
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apie Lietuvos valstybinių institucijų teikiamas paslaugas išeiviams bei planuojantiems 

grįžti į tėvynę ir kita užsienyje gyvenantiems lietuviams naudinga informacija?  

24. Ar Jūs manote, kad reikėtų kurti profesionalų specializuotą tinklą ir atskirą  

„Globalios Lietuvos“ informacinę svetainę, ar rekomenduotumėte pasirinkti kažkurį 

vieną iš jų?  

25. Ar Jūs pritartumėte įsitraukimą į „Globalios Lietuvos“ tinklą patvirtinančio 

dokumento (sąlyginai galima pavadinti jį “Lietuvio kortele“) įvedimui? Kortelė 

sudarytų galimybes suteikti specialų teisinį statusą užsienyje nuolat gyvenantiems 

lietuvių tautybės arba lietuviškų šaknų turintiems asmenims, nepriklausomai nuo to, 

ar jie turi Lietuvos pilietybę, taip pat „Lietuvos draugams“ – Lietuvai nusipelniusiems 

kitų tautybių asmenims. Tokia kortelė būtų dokumentas, patvirtinantis asmens 

įsitraukimą į „Globalios Lietuvos“ tinklą, suteikiantis tam tikras teises ir numatantis 

tam tikras asmens pareigas Lietuvos valstybės atžvilgiu. 

26. Ar Jūs pritartumėte Lietuvos savivaldybių ekonominės plėtros fondų sukūrimui? 

Tokie fondai sudarytų sąlygas pritraukti Lietuvos diasporos investicijas įvairiems 

verslo projektams Lietuvos savivaldybėse.  

27. Gal žinote kitų diasporų sėkmingo bendradarbiavimo su savo kilmės šalimis 

pavyzdžių, kurie galėtų būti naudingi Lietuvai ir Lietuvos diasporai? 

 

 

 


