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Gimstamumo kitimas Lietuvoje:
nauji metodai – nauja informacija

Vlada Stankūnienė, Aiva Jasilionienė

Gimstamumo mažėjimas nuo aukšto prie žemo lygio:
pirmas demografinis perėjimas
Gimstamumo mažėjimas istoriniame visuomenės raidos kontekste, aptariamas
pirmo demografinio perėjimo teorijoje1, kone visuotiniu demografų pritarimu
laikomas universaliu procesu, kuris su kai kuriomis specifikomis ir nuokrypiais
atsikartojo visose šalyse. Ilgame žmonijos raidos kelyje vyko (mažiau / mažai
išsivysčiusiose šalyse tebevyksta) perėjimas nuo ikiagrarinėms / agrarinėms visuomenėms būdingo aukšto gimstamumo lygio (apie šešis vaikus, moters pagimdomus per gyvenimą) prie industrinėms visuomenėms būdingo žemo, tačiau dar artimo paprastai gyventojų reprodukcijai (kai moteris per gyvenimą pagimdo apie du vaikus) gimstamumo lygio (McDonald, 2002; Kaa, 2009;
Hirschman, 1994). Anksčiau į industrinį vystymosi kelią įžengusiose visuomenėse
toks gimstamumo lygio mažėjimas, prasidėjęs XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje,
vyko apie pusantro šimto metų ir truko maždaug iki praėjusio šimtmečio vidurio.
Lietuvoje ilgalaikis ir nuoseklus gimstamumo mažėjimas, sietinas su pirmuoju
demografiniu perėjimu, prasidėjo XIX a. pabaigoje. Prie pirmo demografinio
perėjimo pabaigą žyminčio žemo gimstamumo lygio, bet dar artimo lygiui,
galinčiam užtikrinti demografinę pusiausvyrą (kai SGR – artimas 2), Lietuva
priartėjo XX a. septintame dešimtmetyje. Tokio lygio gimstamumas laikėsi daugiau nei du dešimtmečius – iki 1990 m., t. y. iki pastarojo spartaus ir didelio masto
gimstamumo mažėjimo etapo pradžios.
Taigi pagal įvairių pasaulio šalių demografinės raidos patirtis ir demografines teorijas Lietuva prie industrinėms šalims būdingo demografinės raidos režimo, kai
gimstamumo lygis jau yra žemas, bet SGR vis dar yra artimas 2, perėjo maždaug
prieš keturiasdešimt metų.
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Gimstamumo mažėjimas prie labai žemo ir žemiau nei žemo lygio:
antras demografinis perėjimas
Vėliau, nuo XX a. paskutinio dešimtmečio pradžios, gimstamumas Lietuvoje
vėl pradėjo mažėti. Gimstamumas mažėjo labai sparčiai ir nukrito iki labai
žemo ir net žemiau nei žemo (the lowest low)2 lygio, gerokai nesiekiančio kartų
kaitą užtikrinančios ribos. Tai lėmė demografinės pusiausvyros praradimą bei
intensyvią depopuliaciją. Tačiau šis gimstamumo Lietuvoje mažėjimas ir per
keletą metų nukritimas iki labai žemo (SGR 1995 m. – 1,55), o XXI a. pradžioje –
net iki žemiau nei žemo lygio (SGR 2001–2005 m. – žemesnis nei 1,3) taip pat
nėra unikalus reiškinys. Nėra unikalus ar vien tik Lietuvai būdingas ir nuo 2005 m.
prasidėjęs nuosaikus gimstamumo didėjimas, nors iki šiol dar neleidžiantis Lietuvai ištrūkti iš labai žemo gimstamumo zonos (SGR 2008–2010 m. artimas 1,5). Šiuo
gimstamumo lygio subangavimu Lietuva „įsirašo“ į naujo demografinės raidos
režimo modelį, aprašomą antro demografinio perėjimo teorijoje3 (van de Kaa,
1 Pagrindiniai pirmo demografinio perėjimo požymiai – vyksta perėjimas nuo aukštų mirtingumo ir gimstamumo rodiklių

prie žemų. Baigiantis perėjimui gimstamumo lygis nukrinta iki žemo, bet dar užtikrinančio kartų kaitą ir demografinę
pusiausvyrą (suminis gimstamumo rodiklis (SGR) yra artimas 2).
2 Žemiau nei žemas (the lowest low)

gimstamumo lygis – suminis gimstamumo rodiklis nukrinta žemiau 1,3 (Kohler ir kt., 2002).

3 Pagrindiniai antro demografinio perėjimo požymiai – gimstamumas sumažėja iki labai žemo lygio, santuokos ir pirmų

vaikų gimdymas atidedamas vyresniam amžiui, gausėja santuokos neregistravusių porų, gausėja vaikų, gimusių santuokos neįregistravusiems tėvams, ir kt.
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1987, 1998, 2002, 2009; Lesthaeghe, 1995) ir
aptariamą kitų šalių patirtis nagrinėjančiose
analitinėse apžvalgose ir teorinėse įžvalgose
(Bongaarts, Feeney, 1998, 2010; Bongaarts,
Sobotka, 2010; Goldstein ir kt., 2009).
Pastarųjų dvidešimties metų Lietuvos ir
kitų Vidurio bei Rytų Europos šalių gimstamumo svyravimai vyksta kone sinchroniškai
(1a pav.) ir labai panašiai, kaip Vakarų
ir Šiaurės Europos šalyse. Dėl vėlesnio „įėjimo“
į šį procesą gimstamumo lygio kitimas Lietuvoje nuo Vakarų ir Šiaurės Europos šalių
atsilieka dviem–trimis dešimtmečiais, o
dėl papildomų specifinių veiksnių skiriasi ir
didesne kritimo amplitude4 (1b pav.). XX a.
devinto dešimtmečio pabaigoje–dešimto
dešimtmečio pradžioje visos Rytų ir Vidurio
Europos šalys „draugiškai“ žengė žemo ir net
žemesnio nei žemo gimstamumo link. Vėliau,
maždaug po dešimties metų, jos vėl beveik
kartu pasuko link didesnių, nors iki šiol vis
dar labai žemo lygio gimstamumo rodiklių.
Taigi visose šalyse, įžengusiose į antro demografinio perėjimo etapą, gimstamumas
subanguoja: iš pradžių gerokai sumažėja,
A. Lietuvos gimstamumo lygis Rytų ir Vidurio Europos šalių
(Europos Sąjungos šalių, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos)
kontekste, 1960–2009 m.

vėliau (svyruodamas) pradeda didėti ir kai
kuriose iš jų (pvz., Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse) vėl priartėja prie demografinei pusiausvyrai artimo lygio (1b pav.).
Taigi pirmo demografinio perėjimo pasekmė
buvo ta, kad gimstamumas sumažėjo iki žemo,
bet dar demografinę pusiausvyrą palaikančio
lygio (SGR artimas 2). Pirminėje antro demografinio perėjimo stadijoje gimstamumas
palieka šią demografiškai dar „komfortišką“
zoną (McDonald, 2002) ir nukrinta iki labai
žemo (SGR žemiau 1,5) ar net žemiau nei
žemo lygio (SGR žemiau 1,3) (1 pav.). Prarandama demografinė pusiausvyra ir sukuriamos
spartaus populiacijos nykimo demografinės
sąlygos. Tačiau po 10–15–20 metų nuo kritimo
pradžios gimstamumas vėl pradeda didėti
(1 pav.), o kai kuriose šalyse net priartėja prie
paprastai gyventojų reprodukcijai artimo lygio.
Gimstamumo lygio subangavimo
vertinimas
Vienas svarbiausių antro demografinio perėjimo
pokyčių yra gimstamumo mažėjimas pirmame
etape ir pirmų vaikų (ir ne vien pirmų) gimdymo atidėjimas vyresniam amžiui. Tai puikiausiai

B. Lietuvos gimstamumo lygis Vakarų, Šiaurės, Pietų Europos
šalių (Europos Sąjungos) kontekste,1960–2009 m.

1 pav. Suminis gimstamumo rodiklis
Šaltiniai: Eurostat, 2010; Federal, 2010; Naselenie, 1988; Otchiot, 2009;
Recent, 2004; State, 2010; Statistikos, 2011.
Pastaba: RG – gimstamumas, užtikrinantis demografinę pusiausvyrą: suminis gimstamumo rodiklis ~ 2,1.
ŽG – labai žemas gimstamumas: suminis gimstamumo rodiklis ~ 1,5.
ŽŽG – žemesnis nei žemas gimstamumas (the lowest low): suminis gimstamumo rodiklis – 1,3 ir mažesnis.
4

Visose Vidurio ir Rytų Europos šalyse gimstamumo lygis (SGR) pastarųjų dvidešimties metų periodu buvo nukritęs žemiau 1,3 (kai kuriose –
žemiau 1,1, o Rytų Vokietijoje – net žemiau 1). Daugumoje Vakarų ir Šiaurės Europos šalių XX a. aštuntame dešimtmetyje–XXI a. pradžioje – iki lygio,
artimo 1,5 (1,4–1,6), ir tik kai kuriose Pietų Europos šalyse (Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje) – žemiau 1,3.
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iliustruoja dažniausiai naudojamų demografinės
statistikos periodinių rodiklių – suminio gimstamumo rodiklio bei vidutinio moters amžiaus
gimdant pirmą vaiką – dinamika (2 pav., 1 ir 2
kreivės). Tačiau nereikėtų pamiršti, kad suminis
gimstamumo rodiklis skaičiuojamas santykinei
moterų kartai5 ir jautriai reaguoja į realių kartų
prokreacinės elgsenos kalendoriaus poslinkius.
Gimstamumo „jaunėjimas“ (kai vaikus gimdo
vis jaunesnio amžiaus moterys) dirbtinai didina
periodinį SGR, o vaikų gimdymo atidėjimas vyresniam amžiui – atvirkščiai – jį dirbtinai mažina.
Todėl pagal SGR pokyčius gana sudėtinga
spręsti, kada ir kokiu lygiu vykstantys gimstamumo svyravimai yra gimimų kalendoriaus slinkties
pasekmė, o kada tai kiekybine prasme yra „tikri“
pokyčiai. Periodinio SGR netikslumai paskatino
mokslininkus ieškoti būdų, kurie leistų eliminuoti gimimų kalendoriaus pokyčių lemiamus
šio rodiklio nukrypimus. Vienas pirmųjų ir plačiai
naudojamų SGR koregavimo metodų buvo
pasiūlytas Bongaarts ir Feeney (1998). Pastarojo
taikymas iliustratyviai atsiskleidžia SGR ribotumus vertinant realų gimstamumo lygį, o kartu
ir gimstamumo kitimo trajektoriją (Bongaarts,
Feeney, 1998, 2010; Bongaarts, Sobotka, 2010;
Goldstein ir kt., 2009).
Bongaarts ir Feeney koreguoto suminio gimstamumo rodiklio6 (koregSGR) taikymas gimstamumo Lietuvoje kitimo analizei padeda įvertinti, kokiu mastu per pastaruosius dvidešimt
metų SGR subangavimą ir jo lygį paveikė
gimimų kalendoriaus pokyčiai, taip pat geriau
suprasti gimstamumo lygio kitimo mechanizmą antrojo demografinio perėjimo eigoje.
KoregSGR7 (2 pav.) rodo, kad gimstamumo lygis
iki dešimto dešimtmečio pradžios realiai buvo
žemesnis, nei rodo periodinis SGR. Galima spėti, kad SGR dirbtinai didino tebetrunkantis ir dėl
specifinių sąlygų8 1988–1991 m. dar paspartėjęs gimdančių moterų amžiaus jaunėjimas.
Nuo dešimto dešimtmečio pradžios prasideda
spartus vaikų gimdymo atidėjimo vyresniam
amžiui procesas, kurio poveikis matomas ir
koregSGR bei periodinio SGR trajektorijose.
Gimstamumo lygis žemėja, tačiau, sprendžiant
iš koregSGR kreivės, jo žemėjimo mastas nėra
toks „dramatiškas“, kokį rodo periodinis SGR.
Gimdymų atidėjimas vyresniam amžiui buvo
viena iš gimstamumo lygio žemėjimo šiuo periodu priežasčių. Po 2002 m. „duobės dugno“
tiek SGR, tiek koregSGR, nepaisant tebetrunkančio gimimų atidėjimo vyresniam amžiui
proceso, didėja. Tai leidžia teigti, kad 2003–2008
m. vyko ir realus gimstamumo lygio didėjimas.
Tačiau gimstamumo rodiklių augimą pirmiausia lėmė tai, kad pradėjo gimdyti gimdymus
atidėjusios vyresnio amžiaus moterys, t. y. vyko
vadinamasis kompensacinio gimstamumo
efektas (fertility recuperation).
Apibendrinant galima daryti kelias išvadas.
Pastarųjų dvidešimties metų gimstamumo
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2 pav. Lietuvos gimstamumo rodiklių kitimo patikslinimai taikant Bongaarts ir
Feeney metodą
Šaltiniai: Įvairių metų Statistikos departamento duomenys ir koregSGR skaičiavimai naudojant Bongaarts ir Feeney metodą.
Pastaba: SGR - suminis gimstamumo rodiklis.
KoregSGR_g - korereguotas suminis gimstamumo rodiklis (gludintas).
VMAG1 - vidutinis moters amžius pirmo vaiko gimdymo metu.

Lietuvoje subangavimą didele dalimi lėmė
perėjimas prie naujo gimstamumo modelio –
vaikų gimdymo atidėjimo vyresniam amžiui.
Realiai gimstamumas Lietuvoje niekada nebuvo nukritęs iki labai žemo (SGR – 1,5) ir juo labiau iki žemiau nei žemo lygio (SGR – 1,3).
Sprendžiant iš koregSGR, net ir žemiausio gimstamumo metais jo lygis išliko apie 1,6, o 2008
m. net priartėjo prie demografinę pusiausvyrą
užtikrinančio lygio ir buvo lygus 2,04. Neabejotinai gimstamumo lygio svyravimus
veikė / veikia ir kiti veiksniai. Tai pirmiausia
ekonominės raidos svyravimai (pvz., gimstamumo mažėjimas XX a. dešimto dešimtmečio
pradžios ir pabaigos ekonominių nuosmukių
metu ir gimstamumo padidėjimas ekonominio augimo periodais – praėjusio šimtmečio
dešimto dešimtmečio viduryje ir šio šimtmečio
pirmo dešimtmečio antroje pusėje – iki pastarosios ekonominės krizės).
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Ekonominė recesija nukelia planuotus gimdymus
Gilles Pison, „Deux enfants par femme dans la
France de 2010: la fecondite serait - elle insensible
a la crise economique?“ Population et Societes,
No 474, Janvier 2010, INED.
Straipsnio santrauką parengė Agnė Streckytė

Recesija verčia poras atidėti planuotus gimdymus „geresniems“ laikams.
Ši tendencija itin ryški ir labiau
paveikia porų pirmus nei tolesnius
gimdymus. Gimus pirmajam vaikui,
kitus gimimus dažniausiai poros
kruopščiai suplanuoja iš anksto, ir
ekonominių sąlygų suprastėjimas
retai turi įtakos tėvų apsisprendimui
gimdyti. Ekonominei situacijai
pagerėjus poros vėl nutaria gimdyti „atidėtuosius“ vaikus, todėl
paprastai, recesijai pasibaigus,
gimstamumas padidėja. Pagal
G. Pison daromą išvadą „Ekonominė
recesija beveik neturi įtakos galutiniam gimusių vaikų skaičiui, tačiau ji
keičia gimdymų laiko pasirinkimą“.

5 Tikslesnėse formaliosios demografijos analizėse SGR vadinamas periodiniu suminio gimstamumo rodikliu (PSGR), kuris skaičiuojamas santykinei

moterų kartai. SGR arba PSGR – vidutinis gyvų gimusių vaikų skaičius, kurį moteris pagimdytų per visą savo reproduktyvų gyvenimo periodą (15–49
metų), jeigu ji sulauktų 50 metų ir kiekvienoje amžiaus grupėje išliktų duotų metų gimstamumo rodiklis.
6 Koreguotasis SGR (koregSGR) rodo, koks būtų periodinis SGR, jei vidutinis moters amžius gimdymo metu išliktų stabilus. Kitaip tariant, koreguotojo

ir periodinio SGR lyginimas nusako, kokį poveikį periodiniam SGR daro gimdymų kalendoriaus kitimas.
7 Koreguotajam SGR būdingi dideli svyravimai, todėl rekomenduojama jį gludinti, skaičiuojant kelerių metų vidurkį, ir atsargiai vertinti jo trumpa-

laikius svyravimus. 2 pav. vaizduojamas koregSGR yra gludintas skaičiuojant trejų metų vidurkį.
8 Tyrimai rodo, kad, siekdamas išvengti tarnybos sovietinėje armijoje, 1988–1991 m. jaunimas anksčiau tuokėsi ir gimdė vaikus.
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Apie prostatos vėžio „epidemiją“
Giedrė Smailytė

Prostatos vėžio kitimas
Per pastaruosius du dešimtmečius sergamumas prostatos vėžiu Europoje sparčiai didėjo.
Prostatos vėžys šiuo metu yra dažniausias piktybinis navikas tarp Europos vyrų. 2008 m. fiksuoti 382 000 nauji atvejai (Ferlay ir kt., 2008). Šis
navikas, kasmet atnešantis apie 90 000 mirčių,
Europoje jau yra trečia dažniausia mirčių nuo
piktybinių navikų priežastis tarp vyrų (po plaučių
ir storosios žarnos vėžio) (Bray ir kt., 2010).
Prostatos vėžys – dažniausia vyrų onkologinė
liga Lietuvoje. Mūsų šalyje per pastaruosius
dvidešimt metų nustatyti ryškiausi sergamumo prostatos vėžiu didėjimo tempai tarp visų
piktybinių ligų. 1990–1994 m. kasmet būdavo
diagnozuojama tik apie 500 naujų prostatos vėžio atvejų. Naujų prostatos vėžio atvejų
skaičius nuolat didėjo ir 2001 m. viršijo 1000
atvejų per metus (1 pav.). 2005 m., pradėjus
vykdyti Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programą (ji skirta vyrams nuo 50
iki 75 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar
broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu), naujų prostatos vėžio atvejų skaičius padidėjo daugiau

1 pav. Naujai diagnozuotų prostatos vėžio ir mirčių nuo jo atvejų skaičiaus
dinamika Lietuvoje 1990–2009 m.
Šaltinis: Lietuvos vėžio registras.
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nei 1000 atvejų per metus. Didžiausias naujų
susirgimų skaičius nustatytas 2007 m. – 3834
atvejai. 2008 m. jau diagnozuota mažiau naujų
susirgimų, o 2009 m. naujų atvejų skaičius
buvo 3123. Nepaisant smarkiai padidėjusio
naujai diagnozuojamų vėžio atvejų skaičiaus,
mirusiųjų nuo prostatos vėžio skaičius Lietuvoje didėja kur kas lėčiau – padidėjo nuo 300
iki 500 atvejų per metus (1 pav.).
Prostatos vėžio rodiklių didėjimo priežastys ir skirtumai tarp šalių
Prostatos vėžio didėjimo priežastys nėra visai aiškios. Panašūs sergamumo pokyčiai į
dabar esamus Lietuvoje vyko JAV prostatos
vėžio patikros programoje ėmus naudoti
prostatos specifinio antigeno (PSA) testą –
prasidėjo staigus sergamumo prostatos vėžiu
didėjimas. Vėliau JAV sergamumas mažėjo,
taip pat mažėjo ir mirtingumo nuo prostatos vėžio rodikliai (Welch, Albertsen, 2009).
Sergamumo prostatos vėžiu Europoje didėjimas taip pat siejamas su ankstyvu diagnozės
nustatymu dėl PSA testo naudojimo vyrams,
turintiems ir neturintiems prostatos vėžio
simptomų, bei latentinio prostatos vėžio nustatymu prostatos operacijų metu. PSA testo
naudojimas ypač paplitęs Šiaurės ir Vakarų
Europos šalyse, ir tai iš dalies gali paaiškinti kelis kartus didesnius sergamumo rodiklius nei
kitose Europos šalyse. Sergamumo prostatos
vėžiu palyginimas 2001–2005 m. 24 Europos
šalyse parodė standartizuotų sergamumo
rodiklių skirtumus, siekiančius penkis kartus –
nuo mažiau nei 30 atvejų Rusijos Federacijoje
iki daugiau nei 150 atvejų 100 000 gyventojų
Suomijoje ir Švedijoje. Dideli sergamumo rodikliai nustatyti Islandijoje ir Šveicarijoje, santykinai
maži jie buvo Baltarusijoje ir Lenkijoje. Lietuvoje šiuo laikotarpiu sergamumo prostatos vėžiu
rodiklis siekė 105,8 atvejo 100 000 gyventojų
(Bray ir kt., 2010).
Mirtingumo rodikliai nuo prostatos vėžio
2006 m. tarp 37 Europos šalių skyrėsi 2,5 karto:
didžiausi rodikliai (daugiau nei 30 atvejų 100 000
gyventojų) nustatyti visose trijose Baltijos šalyse,
DE M OG R A FI N I Ų T Y R I M Ų I N S T ITU TAS
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kai kuriose Šiaurės Europos šalyse, Slovėnijoje
ir Airijoje. Maži mirtingumo rodikliai nustatyti
tose šalyse, kur ir sergamumo lygis yra žemas
(mažiau kaip 15 atvejų 100 000 gyventojų) –
Bulgarijoje, Rumunijoje, Rusijos Federacijoje ir
Ukrainoje (Bray ir kt., 2010).
Ryšys tarp mirtingumo mažėjimo ir ankstyvos
diagnostikos dėl PSA testo naudojimo nėra
visai aiškus. JAV ir Europoje atlikus randomizuotus tyrimus, kuriais siekta įvertinti PSA patikros bendroje populiacijoje efektyvumą, gauti
nevienareikšmiai rezultatai (Schroder ir kt., 2009;
Andriole ir kt., 2009).
Mažėjantis mirtingumas po 1990 m. kai kuriose Europos šalyse gali būti nulemtas gydymo gerėjimo, naujų gydymo metodų įdiegimo ir PSA testo naudojimo efekto. Pvz.,
Olandijoje atliktas tyrimas parodė, kad sergamumo prostatos vėžiu didėjimas nuo 2001 m.
susijęs su PSA testo naudojimu, o mirtingumo mažėjimas, kuris šioje šalyje vyksta nuo
1996 m., siejamas su dažnėjančiu ankstyvos
stadijos prostatos vėžio nustatymu 1989–
1995 m. laikotarpiu (Cremers, 2010).
Palyginti su kitomis šalimis, mirtingumo rodikliai nuo prostatos vėžio Lietuvoje yra santykinai dideli (2 pav.) Manoma, kad mirtingumo
mažėjimui išsivysčiusiose Vakarų valstybėse
daugiausia įtakos turėjo naujų gydymo metodų
diegimas (Levi ir kt., 2004; Duncan, Goldacre,
2010). Ypač reikšmingai gydymo rezultatus
pagerino lokaliai išplitusiam prostatos vėžiui
gydyti naudojamas kombinuotas gydymas
(Bria, 2009). Manoma, kad didesnius mirtingumo nuo prostatos vėžio rodiklius Vidurio ir Rytų
Europos šalyse gali paaiškinti vėlesnis naujų
gydymo metodų atsiradimas (Bosetti ir kt.,
2011). Dėl PSA testo naudojimo padidėję sergamumo rodikliai turėjo įtakos ir mirtingumo
rodikliams. Pokyčiai diagnostikoje galėjo turėti
įtakos pokyčiams mirties priežasčių nustatymo
praktikai (Feuer, 1999), todėl įvertinti „tikrą“
mirtingumą populiacijoje yra sudėtinga.
Apibendrinant turimą informaciją ir įvairių šalių
patirtį galima teigti, kad staigus sergamumo
prostatos vėžiu rodiklių padidėjimas gali būti
siejamas su PSA testo naudojimo įdiegimu, o
mirtingumo nuo prostatos vėžio dinamika – su
PSA testo panaudojimo efektyvumu, pirmiausia
ankstyva diagnostika, ir naujų gydymo metodų
diegimo ir gydymo efektyvumu.

2 pav. Mirtingumas nuo prostatos vėžio kai kuriose Europos šalyse 2009 m.
Šaltinis: http://www-dep.iarc.fr/WHOdb/WHOdb.htm

Literatūra
Andriole GL, Crawford ED, Grubb III RL, et al. Mortality results
from a randomized prostate-cancer screening trial. N Engl
J Med 2009;360:1310–9.]
Bosetti C, Bertuccio P, Chatenoud L, et al. Trends in mortality from urologic cancers in Europe, 1970-2008. Eur Urol.
2011;60(1):1-15.
Bray F, Lortet-Tieulent J, Ferlay J, et al. Prostate cancer incidence and mortality trends in 37 European countries: an
overview. Eur J Cancer. 2010 Nov;46(17):3040-52
Bria E, Cuppone F, Giannarelli D, et al. Does hormone treatment added to radiotherapy improve outcome in locally
advanced prostate cancer?: meta-analysis of randomized
trials. Cancer 2009;115:3446–56.
Cremers RG, Karim-Kos HE, Houterman S, et al. Prostate cancer: trends in incidence, survival and mortality in The Netherlands, 1989–2006. Eur J Cancer 2010;46:2077–87.
Duncan ME, Goldacre MJ. Mortality trends for benign prostatic hyperplasia and prostate cancer in English populations 1979–2006. BJU Int 2010;107:40–5.
Ferlay J, Parkin DM, Steliarova-Foucher E. Estimates of cancer
incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer
2010;46:765–81.
Feuer EJ, Merrill RM, Hankey BF. Cancer surveillance series:
interpreting trends in prostate cancer—part II: cause of
death misclassification and the recent rise and fall in prostate cancer mortality. J Natl Cancer Inst 1999;91:1025–32.
Levi F, Lucchini F, Negri E et al. Leveling of prostate cancer
mortality in Western Europe. Prostate 2004;60:46–52.,
Schroder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Screening and
prostate-cancer mortality in a randomized European
study. N Engl J Med 2009;360:1320–8.;
Welch HG, Albertsen PC. Prostate cancer diagnosis and
treatment after the introduction of prostate-specific antigen screening: 1986–2005. J Natl Cancer Inst
2009;101:1325–9.

Imigracija: palikti savieigai ar ieškoti naudingų
ir priimtinų sprendimų?

Audra Sipavičienė

„[...] šiuo savo raštu skelbiame, jog mūsų žemė karališka
malone yra laisva [nuo mokesčių], nuo muitų ir kelio
prievolių visiems riteriams, ginklanešiams, pirkliams, gydytojams, kalviams, račiams, kurpiams, kailiadirbiams,
malūnininkams, krautuvininkams ir [kitiems] bet kokiems amatininkams; tegu jie atvyksta [į mūsų žemę] su
vaikais, žmonomis ir galvijais, tegu ateina ir išeina pagal
savo norą visiškai be jokio trukdymo; tai šiuo savo laišku
DEMOGRAF INIŲ TY RI MŲ I NS TI TUTAS

užtikrindami, prižadame, kad jie bus saugūs ir neliečiami
jokių neteisėtų mano pavaldinių pretenzijų“.
(ištrauka iš 1323 m. gegužės 26 d. Gedimino laiško Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Stetino ir Gotlando piliečiams)

XIV amžiuje Lietuvos imigracijos politika buvo
aiški. O kokia politika yra dabar, XXI amžiuje?
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Nors gyventojų migracijos klausimai Lietuvoje
jau kurį laiką yra ypač aktualūs, ne visi aspektai
sulaukia adekvataus politikų ir mokslininkų
dėmesio. Lietuvos viešajame diskurse išimtinai
dominuoja emigracijos tematika ir problemos.
Imigracijos ir ypač darbo imigracijos klausimams ir politikai skiriama per mažai dėmesio.

1 pav. Tarptautinė gyventojų migracija Lietuvoje 1990–2009
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Imigrantai ir grįžtantys Lietuvos piliečiai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Kitos ES šalys, ypač senosios (pvz., Švedija, Vokietija, JK, Airija, Čekija, Prancūzija), imigracijos
klausimams skiria labai daug dėmesio, imigracija
laikoma viena iš priemonių, padedančių spręsti
demografines problemas (nors demografai
mokslininkai su tuo nesutinka), skatinti ir gyvinti
ekonomiką (Satisfying Labour, 2011). Dauguma
jų šiuo metu savo imigracijos politiką peržiūri.
Suvokiama, kad, pereinant iš industrinės į žinių
ekonomiką, būtina keisti ir imigracijos darbo
tikslais politiką, tad ypač daug dėmesio imta
skirti aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgai pritraukti (Papademetriou, Sumption, 2011). Pvz.,
aukščiausios kvalifikacijos specialistams, mokslininkams, talentams taikomos specialios vizos
(Prancūzija), jie atleidžiami nuo reikalavimo
gauti darbo leidimą (Austrija, Airija, Nyderlandai,
Bulgarija), atleidžiami nuo privalomojo darbo
rinkos testo (Belgija), jų šeimos nariams taip pat
leidžiama dirbti (Švedija). Diskusijos vyksta ne
apie tai, įsileisti ar ne darbo imigrantų, o apie tai,
ką ir kaip įsileisti. Selektyvi ir valstybės poreikius
atitinkanti darbo imigracijos politika įtraukiama
į valstybių vystymosi strategijas. Ypač tai aktualu
šalims, kurioms būdinga padidėjusi emigracija,
taigi turėtų būti svarbu ir Lietuvai.
Dabartinę migracijos situaciją Lietuvoje būtų galima apibūdinti dviem vienas kitą sustiprinančiais procesais. Pirma, tai masiška, neretai chaotiška emigracija (nuo nepriklausomybės atkūrimo iš
Lietuvos emigravo per 0,5 mln. gyventojų), kuri
dėl savo selektyvaus pobūdžio (emigracijos
srautuose dominuoja jaunimas) sukelia virtinę
demografinių bei darbo jėgos problemų ir kartu
gali tapti ateities ekonominės plėtros stabdžiu.
Vertinant ekonominiu požiūriu, Lietuva dėl emigracijos netenka didelės dalies aktyvios ir kvalifikuotos darbo jėgos. Didėjant emigracijai atsiranda daug nišų imigracijai.
Imigracija, net esant tokiai situacijai, palikta
savieigai, vykdant 1990 m. (t. y. esant visai kitokiam politiniam ir ekonominiam kontekstui) parengtą griežtai ribojančią imigracijos
politiką. Imigracija matoma tik kaip grėsmė
(saugumui, tautiniam identitetui ir kt.), apie
imigracijos naudą, jos galimą poveikį ekonomikos proveržiui nekalbama. Neretas tokios
imigracijos politikos ir nuostatų pagrindas –
mitai ir išankstinės nuostatos, pvz.:

3 pav. Lietuvos gyventojų ir emigrantų amžiaus struktūra, 2009 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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• Įsitikinimas, kad imigrantų Lietuvoje ir taip
yra daug ar labai daug (Lietuvos, 2010), nors
realiai imigrantai tesudaro apie 1 proc. Lietuvos gyventojų;
• Iliuzija, kad grįš lietuviai emigrantai (tyrimai
rodo, kad tai vyksta vangiai (Grįžtamoji, 2009),
o po 5 ar daugiau užsienyje praleistų metų
grįžtamosios migracijos tikimybė dar smarkiai
sumažėja; be to, dažnai grįžta ne tie migrantai,
kurių reikia darbo rinkai, ekonomikai);
• Bendros neigiamos lietuvių nuostatos imigrantų atžvilgiu – net 78 proc. lietuvių mano,

kad imigracija yra „blogai“, ją reikėtų dar
griežčiau riboti (Lietuvos, 2010);
Aiškios ateities vizijos taip pat nėra. Apie
tikslinį aukštos ir aukščiausios kvalifikacijos
darbuotojų ir specialistų pritraukimą negalvojama, nors, kaip minėta pirmiau, daugelis ES
(JK, Nyderlandai, Švedija, Airija, Austrija) ir ne
ES (pvz., JAV, Kanada, Australija) šalių dėl jų kovoja; vykdomas specialus informacinis darbas,
pvz., migrantų kilmės šalyse rengiamos darbo
mugės (Danija, Italija, Čekija).
Lietuvoje situacija kiek kitokia. Pagrindinis (ir
vienintelis) tebegaliojantis strateginis dokumentas – Lietuvos imigracijos politikos gairės (Lietuvos, 2008). Tačiau tai yra daugiau
politinė deklaracija, netapusi realia strategija
ir praktinėmis jos įgyvendinimo priemonėmis.
Imigracijos politika veikia gaisrų gesinimo principu: ten kur „dega“, labiau paspaudus darbdaviams, atsiranda lengvatų. Sprendžiami (jei
sprendžiami) tik šių dienų („čia ir dabar“) darbo
rinkos (daugiausia tik stambiojo verslo) poreikiai (Sipavičienė, Jeršovas, 2010). Jau kelerius
metus sudaromi trūkstamų profesijų sąrašai
(palengvinta užsienio darbuotojų pritraukimo procedūra) apima praktiškai tik masines
darbininkiškas profesijas (vežėjai, statybininkai,
suvirintojai, kt.) ir vargu ar atitinka informacinių
technologijų ir žinių visuomenės poreikius.
Tokia į ateitį neorientuojama politika, nesusiejama su strateginiais šalies plėtros tikslais, yra
nelanksti, neretai tampa stabdžiu ir užsienio
investicijoms. Ateityje, ypač galvojant apie žinių
ekonomiką, proveržį mokslo srityje, mokslo
slėnius ir kitas dabar Vyriausybės deklaruojamas
ateities vizijas, būtina iš esmės kitokia – aktyvi ir
orientuota į kokybinius kriterijus – darbo jėgos
pritraukimo politika. Neturimas omeny „durų
atidarymas“ ar masinis imigrantų atsivežimas,
ne. Kalbama apie imigracijos procesų susiejimą
su Lietuvos socialinės ir ekonominės plėtros
strategija, jos planavimu.
Kartu tikslinga būtų persvarstyti imigracijos
politikos principus. Tikslinga būtų:
• pereiti nuo laikinumo prie integracijos principo. Svarbu ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti
gerus specialistus. Todėl politikoje turi atsirasti
ir aiški integracijos sudedamoji;
• įtraukti ir pasiūlos elementą, t. y. leisti ypač
aukštos kvalifikacijos darbuotojams atvykti į
šalį ir kurį laiką ieškoti darbo vietos ar bandyti
kurti savo verslą, inicijuoti projektus (pagal
analogiją su kitų šalių, pvz., JK, Švedijos, vykdoma politika išduoti darbo paieškos vizas);
• aktyviau pritraukti užsienio šalių studentus,
baigusius aukštojo mokslo studijas Lietuvoje.
Tai leistų bent jau teoriškai konkuruoti su kitomis ES valstybėmis pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus.
Paraleliai būtinas ir darbas su visuomene, nes
dabartinės neigiamos Lietuvos gyventojų nuostatos ir imigracijos baimė (apie du trečdaliai
Lietuvos gyventojų imigraciją vertina neigiamai) gali trukdyti įgyvendinti net ir geriausią
migracijos politiką. Dėl pasyvios imigracijos
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politikos, neigiamo visuomenės požiūrio į
kitataučius, integracijos politikos nebuvimo
Lietuva tampa nepatraukli tiek užsieniečiams
darbuotojams, ypač aukštos kvalifikacijos, tiek
ir užsienio investuotojams. Jeigu nebus sukurta ilgalaikė ekonomikos raidos strategija su gerai apgalvota imigracijos komponente, Lietuva
praloš konkurencinėje kovoje dėl darbuotojų
užsieniečių kitoms ES valstybėms.
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1 lentelė. Užsieniečiai Lietuvoje
2007

2008

2009

2010

2011

Visi Lietuvos gyventojai
(tūkst. , metų pr.)

3 384,9

3 366,2

3 350,1

3 329,0

3 244,5

Užsieniečiai (tūkst. žm)

33,1

33,4

32,4

32,5

29,6

Užsieniečių dalis (proc.)

0,98

0,99

0,98

0,98

0,91

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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Ar moterys greičiau suauga nei vyrai?
Į šį klausimą gatvėje sutiktas praeivis tikriausiai atsakytų – taip. Kitas pakalbintas pridurtų,
kad, pažiūrėjus į bet kurios 8 klasės moksleivių
nuotrauką, išvystume beveik tekinamas merginas ir į jaunesnius brolius joms tinkamus
berniukus. Kalbama, kad merginos greičiau
nei vaikinai ,,išsilaksto“ ir skuba įsipareigoti ir
užmegzti rimtus santykius. Pagrįstai kyla klausimas, ar merginos iš tiesų taip skuba patekti
į suaugusiųjų pasaulį ar tai tik stereotipas.
2006 ir 2009 m. Kartų ir lyčių tyrimo duomenys
leidžia susipažinti su vyrų ir moterų perėjimo į
suaugusiųjų pasaulį situacija Lietuvoje.
Gyvenimo tarpsnis, kai žmogus būna suaugęs,
yra bene svarbiausias viso jo socialinio gyvenimo etapas. Perėjimas į suaugusiųjų pasaulį
suvokiamas kaip pats svarbiausias žingsnis
žmogaus gyvenime, kada keičiasi jo socialiniai vaidmenys. Šiuos pokyčius žymi tokie
gyvenimo įvykiai kaip atsiskyrimas nuo tėvų
šeimos ir savos šeimos kūrimas sukūrus
partnerystę arba santuoką; reprodukcinės
elgsenos pradžia – pirmieji seksualiniai santykiai; ekonominio / finansinio savarankiškumo
pradžia – pirmasis darbas; svarbių socialinių
gebėjimų, praktinių ir teorinių žinių bei kompetencijos įgijimas – pagrindinio edukacijos
tarpsnio užbaigimas. Nustatyta, kad skirtingų
kartų jaunimas su visais šiais pokyčiais Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, ilginiui susiduria
šiek tiek skirtingu laiku (Kraniauskienė, 2009:
259–295). Viena vertus, perėjimą į socialinę
brandą konkrečioje visuomenėje diferencijuoja istorinis laikotarpis, atnešantis struktūrinių
pokyčių, todėl vienos kartos tarsi subręsta
greičiau nei kitos. Kita vertus, socialinė branda
priklauso ir nuo lyties, su kuria siejami tam tikri
kultūriniai papročiai bei socialinės normos,

Sigita Kraniauskienė

visuomenės įsivaizdavimu, kada ir kaip vyrai
bei moterys turi ir gali prisiimti konkrečius socialinius vaidmenis. Lietuvoje 2006 ir 2009 m.
atlikto tarptautinio Kartų ir lyčių tyrimo duomenimis, moterų ir vyrų perėjimas į socialinę
brandą pasižymi tam tikrais bendrumais, bet
yra ir nemažai skirtumų.
Iš bendrumų galima nurodyti panašius jaunų vyrų ir moterų socialinės brandos pokyčius
XX a. vidurio–XXI a. pradžios Lietuvoje. Stebint pokyčių tendencijas tarp kartų, gimusių
nuo 1930 iki 1984 m., matyti, kad dirbti jaunos moterys ir vyrai pradeda vis vėliau. Pusė
vyriausios 1930–1945 m. gimusios kartos narių
pirmą kartą dirbti pradėjo iki sukako 18,5 metų,
tiek pat jauniausios, gimusios 1975–1984 m.,
kartos narių tai padarė sulaukę 20–221 metų.
Tiesa, jauniausių kartų moterys dirbti pradeda
sulaukusios šiek tiek vyresnio amžiaus nei
vyrai (1 pav.).
Dar vienas jaunesnių moterų ir vyrų bendrumas, atskiriantis juos nuo vyresnių kartų, –
socialinės brandos įvykių eilės pasikeitimai.
Jaunesnių kartų moterų ir vyrų, priešingai nei
vyresnių, socialinė branda prasideda nuo seksualinio debiuto, bet ne nuo darbinės veiklos.
Vyriausios kartos pirmųjų seksualinių santykių
metu medianinis amžius buvo 22–25 metai, o
jauniausios kartos – 18 metų.
Bendra jaunoms moterims ir vyrams yra tai,
kad pasikeitė partnerystės modelis. Kohabitacijos atsiradimas asmens gyvenimo kalendoriuje
pastūmėjo į vėlesnį laiką santuokos sukūrimo
datą. Antai 1940–1945 m. gimimo kartos vyrų
pirmosios santuokos medianinis amžius buvo
25 metai, o moterų – 23 metai ir jis sutapo su
partnerystės pradžia, 1975–1979 m. gimimo

1 Čia ir toliau analizėje naudojami įvykio medianinio amžiaus duomenys, t. y. nurodomas amžius, iki kurio pusė populiacijos patyrė aptariamąjį reiškinį.
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kartos vyrų pirmosios santuokos medianinis
amžius pasiekė 29 metus, moterų – 24,5 metų,
o pirmosios partnerystės kaip atskiro įvykio
(gyvenimo kartu pradžios, t. y. kohabitacijos)
vyrų medianinis amžius – 26,5 metų, moterų –
22,8 metų. Pradedant karta, gimusia XX a.
8-ame dešimtmetyje, kohabitacija tapo nauju
gyvenimo eigos kalendoriaus socialinės brandos įvykiu Lietuvoje.
Nors socialiniai, ekonominiai ir vertybiniai
šiuolaikinio gyvenimo pokyčiai panašiai koreguoja tiek vyrų, tiek moterų gyvenimo įvykių
kalendorius, skirtumų tarp šių kalendorių taip
pat esama. Tiksliau tariant, matomas tradicijų
bei socialinių normų padiktuotas lyčių elgesys
tokiose srityse kaip partnerystės formavimas,
santuokos sudarymas bei reprodukcija.
1 pav. Darbinės karjeros pradžios ir
lytinių santykių debiuto medianinis amžius pagal lytis
gimimo kohortose
Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.

Kiekvienos kartos moterų gyvenimo eigos kalendoriuose pirmosios partnerystės formavimo, santuokos ir pirmojo vaiko gimimo datos yra ankstesnės nei tos pačios kartos vyrų.
Galima būtų daryti išvadą, kad moterys tarsi
greičiau pasiekia socialinę brandą nei vyrai,
tačiau tokia logika ne visada pasitvirtina analizuojant kitus socialinės brandos įvykius –
išėjimą iš tėvų namų ir profesinės veiklos
pradžią. Pažvelkime į šių įvykių laiką skirtingų
kartų moterų ir vyrų biografijose.
Vyriausios kartos, gimusios maždaug iki 1940 m.,
išėjimas iš tėvų namų buvo vėlyvas. Vyrai
išeidavo iš tėvų namų ankščiau nei moterys.
Moterys iš tėvų namų išeidavo dažniausiai
pasikeitus jų šeiminiam statusui – po santuokos, o vyrų išėjimas iš tėvų namų su šeimos
formavimu taip glaudžiai susijęs nebuvo. Jie
išeidavo dėl profesinės karjeros, tęsti mokslų
ar tarnauti kariuomenėje. Tuo metu išėjimo iš
tėvų namų laiką koregavo Antrasis pasaulinis
karas, pokario rezistencija ir represavimo
grėsmė, pokario ekonominė suirutė ir pasikeitusi socialinė politinė sistema. (Kraniauskienė,
2009: 281–282). Galima pridurti, kad Vakarų
mokslininkai išėjimo iš tėvų namų atidėjimą,
ypač XX a. pirmoje pusėje ir viduryje, linkę sieti su visuomenėje kilusiomis ekonominėmis
problemomis ir politinėmis permainomis –
daugelis vaikų likdavo namuose, kad padėtų
kaupti ekonominius išteklius (Mitchell, 2006:
328). Tokią situaciją Lietuvoje patvirtintų ir
pirmiau minėtas ankstyvas vyriausios kartos tiek
vyrų, tiek moterų darbinės karjeros debiutas,
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kuris įvykdavo dar gyvenant tėvų namuose –
ir merginų, ir vaikinų medianinis amžius šio
įvykio metu buvo vienodas – 18,5 metų. Taip
vaikai prisidėdavo prie materialinio namų ūkio
rėmimo. Daugelio suaugusių vaikų atsiskyrimą
nuo tėvų stabdė ir gyvenamojo būsto stoka.
Vidurinės kartos, gimusios nuo XX a. penkto
dešimtmečio pradžios iki septinto dešimtmečio pradžios (apie 1940–1969 m.), perėjimas į socialinę brandą, palyginti su vyresne ir
jaunesne kartomis, yra ankstyvas. Galima būtų
teigti, kad tokį ankstyvą perėjimą į socialinę
brandą lėmė spartūs industrializacijos ir urbanizacijos procesai, kuriuos savo ruožtu
lydėjo intensyvi migracija iš kaimo į miestą
(Stankūnienė, 1995: 68) siekiant išsimokslinimo
ar profesinės veiklos. Moterys pradeda išeiti iš
tėvų namų ankščiau nei vyrai. Ilgainiui moterų
išėjimą greta santuokos ima lemti ir kiti veiksniai, pirmiausia profesinės veiklos pradžia. Štai
1945 m. gimusių ir jaunesnių kartų moterų pirmojo atsiskyrimo nuo tėvų medianinis amžius
yra labai artimas darbinės kartos pradžios
amžiui: tarp šių įvykių – nuo pusmečio iki
metų skirtumas. Jei 50 proc. moterų nuo tėvų
atsiskirdavo sulaukusios 19–19,5 metų, tai tokia pati dalis moterų pradėdavo dirbti iki sulaukdamos 19,5–20 metų.
Jauniausia karta, gimusi nuo XX a. aštuntojo
dešimtmečio pradžios (1970 m.), iš tėvų
namų išeina vėliau nei vidurinė karta. Ypač
ryškiai savo išėjimą iš tėvų namų atideda
vyrai – pavyzdžiui, iš sulaukusiųjų 21,5 metų
nuo tėvų pirmą kartą buvo atsiskyrę tik pusė
1975–1979 m. gimusių vyrų. Tiek pat tos kartos
moterų tai padarė iki sulaukdamos 19,8 metų.
Jauniausiosios kartos gyvenimo kalendoriuje
vėlinamos daugelio socialinės brandos įvykių
datos – vėlėja ne tik pirmiau minėtas išėjimas
iš tėvų namų, bet ir pirmosios partnerystės
kūrimas, santuoka ir vaikų gimimas. Tačiau tokia tendencija tik iš dalies būdinga profesinės
veiklos pradžiai. Moterys laipsniškai ją atideda,
o vyrai – ne (1 pav.). Kaip minėta, lytinio gyvenimo pradžia šioje kartoje turi tendencijas
ankstėti, tačiau matyti ir tam tikra šio įvykio
medianinio amžiaus stabilizacija. Tarp vaikinų
ir merginų jis siekia 18 metų ribą (1 pav.).
Taigi kaip atsakyti į klausimą, ar moterys
subręsta anksčiau nei vyrai? Akivaizdu, kad
kiekvienos kartos gyvenimo kelias padiktuoja
vis skirtingą atsakymą.
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