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Aukšta emigracija ir žema grįžtamoji migracija Lietuvoje lėmė įvairių
institucijų nuoseklų domėjimąsi diaspora, išvykimo priežastimis, grįžimo
galimybėmis. Užsienio reikalų ministerija kasmet vykdo užsakomąjį užsienio
lietuvių tyrimą, Tarptautinė migracijos organizacija, Užimtumo tarnyba ir
kitos atsakingos institucijos taip pat aktyviai seka užsienio lietuvių paveikslą
ir siekia formuoti efektyvią grįžtamosios migracijos skatinimo politiką. 

Šioje santraukoje glaustai apžvelgiame pagrindines diasporos
apklausose (17-18 psl.) išryškėjančias tendencijas ir siekiame
identifikuoti turimų žinių apie  užsienio lietuvius spragas. 

Pavyzdžiui, šių metų Užimtumo tarnybos (2021) tyrime atskleista, jog net
40,5% tautiečių svarsto galimybę grįžti į Lietuvą, o iš visos populiacijos šia
galimybe labiausiai domisi vidutinio amžiaus vyrai, užsienyje praleidę iki
dvejų metų bei dirbantys samdomą darbą ar neturintys darbo. Visgi,
apklausa nesegmentuoja apklaustųjų pagal kvalifikaciją ar darbo pobūdį,
tad lieka nežinoma, kaip užsienio lietuvių portretai skiriasi priklausomai nuo
turimos kvalifikacijos ir kaip geriausiai juos pasiekti bei pritraukti į Lietuvą. 

Lietuvoje vis dažniau įvardijamas aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas
kaip vienas pagrindinių veiksnių, kuris gali stabdyti įvairių sektorių augimą
bei investuotojų pritraukimą. Šiuo „Kurk Lietuvai“ projektu siekiame
apibrėžti tikslinį aukštos kvalifikacijos užsienio lietuvių portretą su ilgalaikiu
tikslu optimizuoti „Work in Lithuania“ rinkodaros strategiją bei efektyviai
pasiekti šią grupę ir skatinti sugrįžti į Lietuvą. 

 

 

ĮVADAS
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FINANSAI

PAGRINDINĖS
IŠVYKIMO
PRIEŽASTYS

Geresnių finansinių galimybių, finansinės laisvės paieška,
netenkinantis uždarbis Lietuvoje - pagrindinės išvykimo iš
Lietuvos priežastys,

Didesnių, perspektyvesnių karjeros galimybių paieška - viena
dažniausiai nurodomų išvykimo priežasčių.

KARJERA

Lietuviai taip pat išvyksta siekdami įgyti geresnį išsilavinimą.

IŠSILAVINIMAS

Taip pat dažna išvykimo priežastis - užsienyje jau gyvenantys
šeimos nariai: sutuoktiniai ar giminės.

ŠEIMOS NARIAI

Lietuvius domina naujos kultūros pažinimas, užsienio kalbų
mokymasis bei geresnės klimato sąlygos.

KITA KULTŪRA
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SUNKUMAI
EMIGRACIJOJE

Užsienio lietuviai nurodo, kad artimųjų pagalbos auginant
vaikus trūkumas kelia iššūkius derinant darbą ir asmeninį
gyvenimą.

VAIKŲ AUGINIMAS

Brangios sveikatos priežiūros paslaugos ir sveikatos
sutrikimai taip pat įvardinamų sunkumų tarpe.

MEDICINA

Gyvenimą emigracijoje apsunkina ir nutrūkę socialiniai ryšiai,
skyrybos bei patirtos netektys.

SOCIALINIAI RYŠIAI

Kita kalba, kitoks požiūris į vaikų auklėjimą, vienišumas bei
savos kultūros ir lietuviško gyvenimo būdo ilgesys - visa tai
prisideda prie užsienyje patiriamų iššūkių. 

INTEGRACIJA

Nelegalus teisinis statusas taip pat įvardinamas kaip kliūtis,
gyvenant užsienio valstybėje.

TEISINIS STATUSAS
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KODĖL
NEGRĮŽTAMA?

Užsienio lietuviai baiminasi, jog Lietuvoje jie neturės tokių
gerų gyvenimo sąlygų, kokias pavyko susikurti užsienyje:
darbo užmokesčio, socialinių garantijų, nekilnojamojo turto ir
kt.

FINANSINĖ GEROVĖ

Užsienyje sukurta šeima ir ten turimas socialinis ratas - dažna
noro likti gyventi užsienyje priežastis.

ŠEIMA

Ne lietuvį partnerį turintys užsienio lietuviai abejoja, ar jų
antrai pusei pavyktų sėkmingai integruotis Lietuvoje.

INTEGRACIJA

Psichologinis klimatas Lietuvoje, tolerancijos ir pagarbos
žmogui trūkumas, darbdavio požiūris į darbuotoją - kelios iš
dvejonių, su kuriomis susiduria lietuviai, svarstantys apie
grįžimą.

KULTŪRINIAI SKIRTUMAI

Dažnai nurodoma, kad sugrįžti trukdo mažesnis darbo
užmokestis ir siauresnės karjeros galimybės Lietuvoje. 

SĄLYGOS LIETUVOJE
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ILGESYS

KODĖL
NUSPRENDŽIAMA
GRĮŽTI?

Gimtinės, artimųjų, Lietuvos žalumos, savos kultūros ir kalbos
ilgesys - dažniausiai įvardijama sprendimo sugrįžti priežastis.

Svetimumo ir nepritapimo kitoje šalyje jausmas - svarbus
veiksnys, turintis įtakos sprendimui grįžti.

NEPRITAPIMAS

Apie sugrįžimą į Lietuvą galvoti paskatina ir netenkinančios
darbo sąlygos ar fiziškai alinantis darbas užsienyje.

SUNKUS DARBAS

Senstantys tėvai arba noras, kad vaikai augtų ir mokytųsi
Lietuvoje - taip pat dažniausiai įvardijamų grįžimo priežasčių
tarpe.

ŠEIMOS NARIAI
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LIETUVOS EKONOMIKA

KODĖL
NUSPRENDŽIAMA
GRĮŽTI?

Užsienio lietuvius apie grįžimą skatina galvoti ir auganti
Lietuvos ekonomika bei čia didėjantis darbo užmokestis.

Užsienio lietuviams svarbu žinoti, kad jie gali dirbti savo šaliai,
kurti jos ateitį ir įgyvendinti norimus pokyčius.

PRASMĖ

Kai kurie užsienio lietuviai teigia, jog Lietuvoje jie gali daugiau
laiko skirti savo laisvalaikiui ir artimiesiems, dirbti išsilavinimą
atitinkantį darbą, greičiau nuvykti į darbą, o visa tai prisideda
prie geresnės gyvenimo kokybės.

GYVENIMO KOKYBĖ

Covid-19 pandemijos kontekste, užsienio lietuvius grįžti
labiausiai motyvuoja kokybiškos sveikatos priežiūros
paslaugos Lietuvoje. Prie sprendimo sugrįžti prisideda ir
„Brexit“ bei darbo netekimo aplinkybės.
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LOKACIJA

KO LIETUVIAI
TIKISI SUGRĮŽĘ?

Dažniausiai užsienio lietuviai nurodo, jog sugrįžę labiausiai
norėtų gyventi didžiuosiuose miestuose.

Labiausiai pasaulio lietuvius domina darbas užsienio kapitalo
įmonėse Lietuvoje. Ne mažiau svarbus ir pagarbus,
tolerantiškas darbdavio požiūris į darbuotoją.

DARBDAVYS

Geras, stabilus, patogiai gyventi leidžiantis atlyginimas - vienas
pagrindinių užsienio lietuvių lūkesčių.

FINANSINIS STABILUMAS

Ne retai įvardinama, jog galimybė kurti verslą ir gauti tam
reikiamą paramą taip pat labai svarbi sugrįžtantiems
lietuviams.

VERSLUMAS

 nuo 1201 iki 2000 Eur per mėnesį (UŽT, 2021). 

Dažniausiai nurodomas darbo užmokesčio lūkestis:

 |  09



REINTEGRACIJOS PAGALBA

KAS PASKATINTŲ
GALVOTI APIE
GRĮŽIMĄ?

pagalba ieškant darbo ar būsto
vaikų integracijos ugdymo įstaigose užtikrinimas
papildomų lietuvių kalbos pamokų prieinamumo užtikrinimas
pagalba grįžusiųjų antrosioms pusėms, kurie nėra lietuviai
tinkamas norinčių grįžti į Lietuvą informavimas
emocinė parama atvykusiems
galimybė įsidarbinti dar būnant užsienyje

Pagrindinės priemonės, kurios paskatintų užsienio lietuvius
svarstyti apie grįžimą, susijusios su reintegracijos procesu: 

konkurencingas darbo užmokestis
lengvatinių sąlygų būsto įsigijimui taikymas

Užsienio lietuvių nuomone, apie grįžimą juos paskatintų galvoti
ir piniginės priemonės:

FINANSINĖS PASKATOS

gerų, lanksčių darbo sąlygų užtikrinimas
didesnis jaunų, kvalifikuotų, užsienyje patirties įgijusių
specialistų vertinimas

DARBO SĄLYGOS
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SKELBIMŲ PORTALAI

KAIP IEŠKOTŲ
DARBO
LIETUVOJE?

cvonline.lt
cv.lt
cvbankas.lt

Vienas dažniausių būdų ieškoti darbo pasiūlymų Lietuvoje -
skelbimų portalai:

PROGRAMOS GRĮŽTANTIEMS

„Work in Lithuania“
„Kurk Lietuvai“ 

Užsienio lietuvius domina ir specialiai grįžtantiems sukurtos
programos:

KITI KANALAI

kalbėdami su pažįstamais, draugais Lietuvoje
naršydami po Užimtumo tarnybos duomenų bazę

Be darbo skelbimo paieškos pasaulio lietuviai apie karjeros
galimybes Lietuvoje domėtųsi:
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ŠEIMOS REINTEGRACIJA

IŠŠŪKIAI
SUGRĮŽUS Į
LIETUVĄ

paramos šeimai stoka
dėl grįžimo prarasta galimybė gauti valstybės išmokas
lankstaus darbo galimybių stoka
vaiko priežiūros įstaigų trūkumas
kitataučių šeimos narių integracijos sunkumai

Dažniausiai įvardinami sunkumai, su kuriais susiduria sugrįžę
lietuviai, yra susiję su sąlygomis šeimoms:

bendraminčių, turinčių emigracijos patirties, trūkumas
atitolimas nuo ankstesnio socialinio rato

Sugrįžę užsienio lietuviai patiria ir emocinius iššūkius:

EMOCINIAI SUNKUMAI

mažesnis būstas ar darbo užmokestis
brangus pragyvenimas Lietuvoje
paramos verslui stoka

Sunkumų gali kelti ir ekonominės priežastys:

EKONOMINIAI VEIKSNIAI

POŽIŪRIS Į GRĮŽTANČIUOSIUS

minimas ir neigiamas darbdavių požiūris į grįžusius lietuvius
tarptautinės patirties ar išsilavinimo nevertinimas
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ŽINIASKLAIDA

RYŠYS SU
LIETUVA

delfi.lt
15min.lt
lrytas.lt
lrt.lt
lnk.lt
tv3.lt

Didžioji dalis užsienio lietuvių vienaip ar kitaip domisi įvykiais
Lietuvoje. Vienas populiariausių informacinių kanalų - internetinė
žiniasklaida.  

Dažniausiai pasaulio Lietuviai naujienas apie Lietuvą seka
skaitydami naujienų portalus, rečiau - stebėdami lietuviškos
televizijos transliacijas ar klausydami radijo laidų. Dažniausiai
minimi kanalai:

Taip pat ne itin dažnas, tačiau retkarčiais paminimas informacinis
kanalas - užsienio lietuvių žiniasklaida.

Nors socialiniai tinklai kaip svarbus informacijos šaltinis
nurodomas ne visose apklausose, tačiau ten naujienas apie
Lietuvą seka vis daugiau užsienio lietuvių.

SOCIALINIAI TINKLAI
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ARTIMIEJI

RYŠYS SU
LIETUVA

Lietuvoje gyvenantys šeimos nariai, draugai, giminės - vienas
dažniausiai užsienio lietuvių apklausose nurodomų informacinių
kanalų.

Nors ir ne pagrindinis, tačiau neretai minimas būdas palaikyti ryšį
su Lietuva - dalyvavimas vietinės bendruomenės renginiuose arba
sekant tos bendruomenės naujienas.

BENDRUOMENĖS

švenčia lietuviškas šventes
atostogauja Lietuvoje
bendrauja su vietos lietuviais
tarpininkauja užmezgant kontaktus tarp Lietuvos ir užsienio
šalių 
skatina turizmą į Lietuvą
moko jaunąją kartą lietuvių kalbos ir tradicijų

Be anksčiau išvardintų kanalų, lietuviai stengiasi ryšį su gimtine
palaikyti ir šiais būdais:

KITA
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Šios Lietuvos diasporos apklausų apžvalgos tikslas buvo pamatyti, kokia
informacija apie užsienyje gyvenančius lietuvius jau yra renkama ir žinoma,
o kokios dar trūksta, norint „Kurk Lietuvai“ projekto metu identifikuoti 
 tikslinio užsienio lietuvio portretą.

Ši apžvalga  atskleidė pagrindines tendencijas, susijusias su diasporos
pasirinkimais bei poreikiais nuo priimto sprendimo išvykti į užsienį iki 
 grįžimo gyventi į Lietuvą. Tai suteikia svarbų kontekstą, siekiant suprasti,
kokios skatinamosios priemonės gali sudominti tikslines užsienio lietuvių
auditorijas ir vėliau leis palyginti, kaip tikslinių kandidatų portretas skiriasi
nuo bendros diasporos atsakymų krypties.

Žemiau pateikiamos pagrindinės įžvalgos, kurios formuos tolesnę
projekto eigą:

Pastebime, kad išanalizuotose apklausose užsienio lietuvių pateikiami
atsakymai dėsningai kartojasi įvairių vykdytų tyrimų rezultatuose. Tai leidžia
daryti prielaidą, jog ir tikslinio aukštos kvalifikacijos užsienio lietuvio
motyvacija grįžti į Lietuvą bus panaši į apklausose apžvelgtus motyvacinius
veiksnius.

Įdomu pastebėti tai, jog šeima, draugai ir artimieji yra viena dažniausiai
užsienio lietuvių minimų temų šioje apžvalgoje. Apklausų rezultatai rodo,
kad šeima ir artimųjų gerovė yra įvardinama tiek prie išvykimo, tiek prie
sprendimo sugrįžti į Lietuvą motyvų, o taip pat būtent šeimos nariai yra
vienas pagrindinių užsienio lietuvių kanalų ryšiui su Lietuva palaikyti. Tyrimų
duomenimis, jau svarstančius ir norinčius grįžti, labiausiai motyvuoja
šeimos faktorius, o neapsisprendusius – atlyginimas (UŽT, 2021).

 

 

IŠVADOS
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Pasaulio lietuvių apklausos taip pat atskleidžia, kad daugumai respondentų
svarbi Lietuvos pažanga ir gerovė. Apklaustiesiems ne mažiau svarbu ir tai,
kad jų vaikai išsaugotų lietuviškas šaknis. 

Tai, jog didelė dalis tyrimuose dalyvavusių lietuvių teigia, kad domisi
galimybe sugrįžti į Lietuvą ir svarstytų apie tolimesnę karjerą čia,
atskleidžia, kad tikslinei auditorijai pritaikytas paveikus vertės
pasiūlymas gali atverti galimybę  į Lietuvos darbo rinką pritraukti vis
daugiau pasaulio lietuvių.

Vis dėlto, apklausose dalyvaujantys respondentai - įvairių sociodemografinių
grupių atstovai. Vertinant apklausų rezultatus, nėra žinoma, kokį atsakymą
pasirinko tikslinis aukštos kvalifikacijos užsienio lietuvis. Dėl šios priežasties
negalime tiksliai įvardinti, kokie konkretūs veiksniai paskatintų tikslines
auditorijas svarstyti grįžimo į Lietuvą galimybę ir koks vertės pasiūlymas
joms galėtų būti patrauklus bei per kokius kanalus jas pasiekti. Pavyzdžiui,
apklausose įvardijama, kad informacijos ieškoma socialiniuose tinkluose,
tačiau nedetalizuojama, kokie soc. tinklai yra patraukliausi, kokios grupės,
kanalai ten yra naudojami aktyviausiai.  

Siekiant pritraukti tikslinius kandidatus į konkurencingiausias
Lietuvos darbo pozicijas, būtina gerai suprasti šios auditorijos
poreikius, elgseną, lūkesčius ir dvejones bei tokiu būdu detaliai
apibrėžti tikslinio užsienio lietuvio portretą. Tai leis optimizuoti
rinkodaros veiksmus, orientuotus į diasporą, pateikiant jiems aktualiausią
šalies vertės pasiūlymą.

Tolimesnis žingsnis: atlikti kokybinį tikslinės aukštos kvalifikacijos užsienio
lietuvių grupės tyrimą, siekiant išsamiai apibūdinti jos portretą. 

 

IŠVADOS 
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