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PRATARMĖ 
 
Pagrindinis šios knygos tikslas – remiantis teorijomis aptarti 

įvairių šalių, tarp jų ir Lietuvos patirtį, siekiant atsakyti į funda-

mentalių šeimos ir gimstamumo pokyčių, prasidėjusių XX a. pabai-

goje, iššūkius, rasti racionalių sprendimų siekiant sušvelninti de-

mografinę situaciją, padidinti gimstamumą ir atstatyti demografinę 
pusiausvyrą. Turint šį tikslą knygoje aptariamos teorinės demogra-

finės raidos ir elgsenos įžvalgos, analizuojami šeimos ir gimstamu-

mo pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai, vedybinės ir prokreacinės 

elgsenos nuostatos, apibendrinamas įvairių šeimos politikos mode-

lių veiksmingumas didinant gimstamumą, vertinama Lietuvos situ-

acija šioje srityje bei galimybė ją keisti. 

Pirmajame knygos skyriuje aptariama antrojo demografinio 

perėjimo teorinė koncepcija, apibendrinanti nuo XX a. septinto de-

šimtmečio vidurio Europos šalyse vykstančius ir sparčiai plintan-

čius didelius šeimos ir gimstamumo pokyčius, įvardijamus kaip 

šeimos transformacija. Aptariami veiksniai, lėmę antrąjį demogra-

finį perėjimą, atskleidžiami pagrindiniai iš jų, kurie yra susiję su 

esminiais postindustrinės visuomenės vertybių, normų ir gyvenimo 

būdo pokyčiais. Analizuojama teorinė gimstamumo veiksnių sche-

ma, vertinama įvairių veiksnių įtaka gimstamumo pokyčiams ir jo 

sumažėjimui iki ypač žemo lygio (the lowest low fertility). Aptaria-

mos teorinės įžvalgos, atskleidžiančios, kaip lyčių sistemos kaita 

veikia šeimos ir gimstamumo pokyčius.  

Remiantis teorinėmis idėjomis, statistiniais duomenimis ir ke-

lių sociodemografinių tyrimų, atliktų Lietuvoje, rezultatais, antraja-

me skyriuje analizuojama šeimos transformacijos pradžia ir sklaida 

Lietuvoje, vertinami šeimos ir gimstamumo pokyčiai, Lietuvoje 
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prasidėję XX a. paskutiniame dešimtmetyje, analizuojami šių po-

kyčių veiksniai, tiriama vedybinių ir prokreacinių nuostatų raida ir 

sociademografiniai savitumai bei įtaka demografinei elgsenai. 

Trečiajame skyriuje analizuojamas įvairių šalių atsakas į šei-

mos transformaciją, testuojamas šeimos politikos modelių, įgyven-

dinamų įvairaus socialinės gerovės tipo šalyse, veiksmingumas, at-

skleidžiama įvairių šeimos politikos elementų svarba siekiant tei-

giamų rezultatų, remiantis teorinėmis idėjomis ir užsienio šalių pa-

tirtimi įvardijami šeimos politikos prioritetai postmoderniame pa-

saulyje. Remiantis gausia užsienio tyrėjų teorine, taikomojo pobū-

džio ir empirine informacija atskleidžiama, kad sprendžiant ypač 
žemo gimstamumo problemą sėkmingų rezultatų pasiekiama, jei 

šeimos politikoje harmoningai derinama lyčių politika, užimtumo 

politika ir vaikų priežiūros politika.    

Ketvirtajame skyriuje vertinamos Lietuvos šeimos politikos 

plėtros prieštaros, testuojami prioritetų pozityvūs ir negatyvūs ele-

mentai, vertinami gyventojų lūkesčiai dėl paramos šeimai politikos 

modernizavimo, projektuojamas tikėtinas šeimos politikos veiks-

mingumas siekiant atstatyti demografinę pusiausvyrą. 

Įvairius knygos skyrius rengė:  
Vlada Stankūnienė – pratarmė, 1.2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.4, išvados, 

summary. 

Aiva Jasilionienė – 1.1, 1.2.2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 4, išvados, summary. 

Raminta Jančaitytė – 1.2.1, 3.2, 3.4, 3.5. 

Margarita Gedvilaitė, Algimantas Mitrikas, Vaida Tretjakova – 2.3.2. 
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ŠEIMOS IR GIMSTAMUMO POKYČIAI: 
TEORINIS DISKURSAS 

 

1.1. ŠEIMOS POKYČIAI ANTROJO DEMOGRAFINIO  
PERĖJIMO TEORIJOS KONTEKSTE 

Visuomenės socialinės, ekonominės ir kultūrinės evoliucijos 

eigoje šeima patiria nuolatinę kaitą. Šiuo metu diskutuojama apie 

modernų ar net postmodernų šeimos modelį. Juo bandoma apibū-

dinti didelius šeimos instituto ir gyventojų demografinės elgsenos 

pokyčius, taip pat augančią šeimos formų ir sudėties įvairovę poin-

dustrinėje visuomenėje. Keičiasi gyventojų vertybinės orientacijos, 

gyvenimo sąlygos, veiklos galimybės ir prioritetai, kinta šeimos 

vaidmuo individo gyvenime ir santykiai tarp šeimos narių. Įsigali 

naujos vedybinės ir prokreacinės nuostatos bei elgsena. 

Žymūs šeimos pokyčiai pirmiausia ėmė reikštis Šiaurės ir Va-

karų Europos šalyse dar XX amžiaus septintojo dešimtmečio vidu-

ryje, o vėliau įsivyravo ir kituose Europos regionuose. Reikšmingai 

kinta gyventojų vedybinė elgsena. Labai sumažėjo santuokų, tuo-

kiamasi vyresnio amžiaus, dažnėja skyrybų, daugėja viengungių. 

Vis didesnį socialinį pripažinimą įgyja ir yra praktikuojamos nere-

gistruotos santuokos (kohabitacija). Kartu sparčiai daugėja ne san-

tuokoje gimusių vaikų. Vienas iš svarbiausių šių šeimos pokyčių 

bruožų yra gimstamumo mažėjimas. Gimstamumas (šiuo metu 

praktiškai visose Europos šalyse) sumažėjo iki lygio, kuris nebeuž-

tikrina demografinės pusiausvyros ir kartų kaitos. Šeimos vaikų 

gimdymą atideda vėlesniam laikui, augina mažai vaikų, be to, vis 

dažnesni tampa savanoriškos bevaikystės atvejai.  

1. 
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Kitaip tariant, tradicinei šeimai būdingus bruožus (ankstyvas 

vedybas, šeimos kūrimą tuokiantis bei aukštą santuokystės lygį, 
ankstyvą pirmų vaikų gimdymą ir t. t.) pamažu keičia modernios 

šeimos bruožai. 1986 m. R. Lesthaeghe ir D. J. van de Kaa naują-
sias demografines tendencijas apibendrino antrojo demografinio 

perėjimo teorija (van de Kaa, 1987). Teorijos autoriai teigia, kad 

su septintuoju dešimtmečiu prasideda naujas Europos demografi-

nės istorijos etapas, kurį tikslinga vadinti antruoju demografiniu 

perėjimu1 (van de Kaa, 1999). Šiandien, nepaisant teorijos kritikos, 

demografiniame diskurse ši sąvoka vartojama labai plačiai, puikiai 

žinant, kokius demografinius pokyčius ji nusako.  

Šeimos transformacijos raida. Nors šiuolaikinėje visuomenėje 

vykstantys šeimos pokyčiai tarpusavyje labai susipynę, jie stebina 

savo nuoseklumu. Kiekvienas naujas žmonių elgsenos elementas 

lėmė kitus gana tikslingus sprendimus ir elgsenos pokyčius. Atsi-

radus moderniai kontracepcijai, kito kontraceptinė elgsena, kuri 

savo ruožtu darė įtaką gimstamumo lygiui ir modeliui. Vėliau pa-

mažu keitėsi santuokos sudarymo laikas, dažnumas, stabilumas ir 

jos tipas. Galutinis visų šių pokyčių rezultatas – šeimos modelio 

kaita (van de Kaa, 1997).  

R. Lesthaeghe (1995), vienas iš antrojo demografinio perėji-
mo teorijos autorių, įžvelgia kelis šeimos transformacijos etapus 

(1.1 lentelė). Šio proceso pradininkės ir lyderės yra Šiaurės bei 

Vakarų Europos šalys, kiek vėliau panašūs pokyčiai prasidėjo Pietų 
                                                 
1 Pirmojo demografinio perėjimo teorija aiškina gimstamumo ir mirtingumo lygių 
mažėjimą, daugelyje Europos šalių prasidėjusį XVIII a. pabaigoje-XIX a. pradžio-
je. Pereinant iš agrarinės į industrinę visuomenę, demografinę pusiausvyrą, užtik-
rinamą maksimaliai didelio (nereguliuojamo) gimstamumo ir labai didelio mirtin-
gumo, pamažu keičia demografinė pusiausvyra, palaikoma mažo gimstamumo ir 
mažo mirtingumo. 
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1.1 lentelė. Šeimos transformacijos etapai 
 

Etapai Laikotarpis Bruožai 
1 etapas 1955-1970 m.  Šiaurės ir Vakarų Europos šalyse pradeda 

ryškėti trys svarbūs pokyčių komponentai: 
1) padaugėja skyrybų, 2) baigiasi pokarinis 
„vaikų bumas“ ir gimstamumas ima mažėti, 
3) nustoja jaunėjęs vedybų amžius. Tuo pačiu 
metu vyksta kontraceptinė revoliucija. 

2 etapas 1970-1985 m. Pradeda sparčiai plisti neregistruotos santuo-
kos (kohabitacija). Iš pradžių tai buvo ikive-
dybinio gyvenimo būdas, besireiškiantis kaip 
preliudija į vedybas. Pirmieji ją praktikuoti 
pradėjo Šiaurės Europos šalių gyventojai, bet 
netrukus tokį gyvenimo kartu būdą perėmė ir 
Vakarų Europos šalys. Vėliau, kai sugyventi-
nių poros pradėjo įgyvendinti savo prokreaci-
nius tikslus, iš preliudijos kohabitacija virsta 
alternatyva vedyboms ir netgi norma. Tai le-
mia ne santuokoje gimusių vaikų dalies didė-
jimą. Tačiau gausėja ir vaikų, kuriuos gimdo 
vienišos motinos. 

3 etapas nuo 1985 m. Plinta povedybinė kohabitacija (atitinkamai 
mažėja pakartotinių vedybų) ir gyvenimo  
„kartu, bet atskirai“ modelis1. Gimstamumas, 
kai gimdoma jauname amžiuje, pasiekęs labai 
žemą lygį, nustoja mažėti. Dažnėja gimdymų 
tarp moterų, peržengusių 30 metų amžiaus 
ribą – pradeda ryškėti gimstamumo atidėjimo 
tendencijos. 

Šaltinis: Lesthaeghe, 1995. 

                                                 
1 Gyvenimas “kartu, bet atskirai” (ang. “living apart together”) apibūdina tokius 
priešingos lyties partnerių santykius, nepriklausomai nuo jų vedybinio statuso, 
kuomet dalį laiko partneriai gyvena kartu, o dalį - praleidžia gyvendami atskirai. 
Tokio pobūdžio santykiai dažnesni tarp partnerių, dirbančių skirtingose geografi-
nėse vietovėse (Lesthaeghe, 1995). 
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Europos šalyse, o nuo devintojo dešimtmečio pabaigos–dešimtojo 

dešimtmečio pradžios ėmė reikštis Vidurio bei Rytų Europoje. 

Tradicinio šeimos modelio, Vakarų šalyse labiausiai klestėjusio du, 

Vidurio ir Rytų Europoje – keturis pokario dešimtmečius, bruožai 

nyksta. Jį keičia šiuolaikinis (modernus) šeimos modelis.  

Šeimos transformacijos veiksniai. Veiksnius, lemiančius de-

mografines transformacijas, galima skirstyti į tris grupes: struktūri-

nius pokyčius (socioekonominius, politinius), technologinius po-

kyčius (technikos ir mokslo pažanga, tarp jų modernios kontracep-

cijos atsiradimas) ir kultūrinius pokyčius (visuomenės normų ir 

vertybių virsmas) (van de Kaa, 1999). Tačiau daromos prielaidos, 

jog šeimai daugiausiai įtakos turėjo poindustrinės visuomenės ver-

tybių sistemos permainos. Tai sudaro antrojo demografinio perėji-
mo pagrindą (van de Kaa, 1987, 1999). Svarbiausi šiuos pokyčius 

žymintys požymiai yra individo autonomijos etinėje, dorovinėje ir 

politinėje sferose pabrėžtinumas, visų institucinės kontrolės ir bet 

kokių įtakos formų atmetimas bei vertybių, susijusių su vadinamai-

siais „aukštesnio lygmens“ (Maslow, 1954) saviįprasminimo ir pri-

pažinimo poreikiais, svarbos didėjimas (Lesthaeghe, Surkyn, 2002). 

Remiantis šiuo požiūriu, galima teigti, kad esminiai pokyčiai įvy-

ko žmonių sąmonėje, kito jų mąstymas. Didėjanti individualizacija, 

individo laisvių, teisių ir aspiracijų augimas keičia požiūrį į šeimą ir 
vaikus bei su šeima susijusią elgseną. Pirmajame demografiniame 

perėjime, t. y. tradicinės šeimos įsigalėjimo ir dominavimo metu, ma-

žėjantį gimstamumą skatino siekis pagerinti šeimos ir ypač vaikų gy-

venimą. O antrajame demografiniame perėjime svarbiausia tampa 

asmeninė laisvė, saviraiška bei partnerių tarpusavio santykių kokybė. 
Galima sakyti, kad demografinės elgsenos pokyčiai atspindi, kaip 
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bendrai kito poindustrinės visuomenės pasaulėžiūra. Visuomenėje 

vyksta poslinkis nuo materialistinių, vyravusių nuo pat industrinės 

revoliucijos laikų, vertybių (kurios akcentuoja ekonominį ir fizinį 
saugumą) prie postmaterialistinių vertybių (kurios pabrėžia savi-

raišką ir gyvenimo kokybę) (Inglehart, 1997).  

Neretai siekiant apibendrinti pirmojo ir antrojo demografinių 

perėjimų metu vyravusias vertybes, nuostatas ir normas bei išryš-

kinti skirtumus tarp jų, taikomos koncepcinės dichotomijos. Viena 

iš jų – altruizmas ir individualizmas (van de Kaa, 1987, 1999). 

Šiuo atveju antrasis demografinis perėjimas gali būti apibūdinamas 

kaip individualistinis. Vaikai vis dar labai svarbūs, visų pirma kaip 

emocinio pasitenkinimo šaltinis, tačiau jie jau nebėra vertybių hie-

rarchijos viršūnėje (Lesthaeghe, 1995). Daugiau laiko praleidžiama 

studijuojant, ieškant saviraiškos galimybių, siekiant įsitvirtinti pro-

fesinėje srityje. Taip pat didėja turiningo laisvalaikio ir poilsio po-

reikiai. Atitinkamai derinama vedybinė ir prokreacinė elgsena. 

Tiek vedybinės, tiek prokreacinės elgsenos pokyčius itin paspartino 

moderni kontracepcija, įsivyravusi septintojo dešimtmečio vidury-

je. Atsiranda geresnės šeimos planavimo galimybės ir palankesnės 

sąlygos poroms rinktis lankstesnes gyvenimo kartu formas. 

Kintanti šeima ir iššūkiai šeimos politikai. Mažėjantis gimsta-

mumas, kartu su mažėjančiu mirtingumu ir didėjančiu gyventojų 

senėjimu ateityje gali lemti ilgalaikes neigiamas demografines ir 

socioekonomines pasekmes. Tai kaip niekad anksčiau verčia labiau 

įsigilinti ir suprasti kintančius šeimų poreikius, naujų gyvenimo 

sąlygų keliamas problemas bei siekti tobulinti šeimos politiką. Gi-

lėjanti visuomenės individualizacija ir emancipacijos procesai, li-

beralėjančios vertybinės nuostatos ir elgsenos normos, didėjantys 



 12 

saviraiškos poreikiai rodo, jog siekiant norimos demografinės gy-

ventojų elgsenos, būtina kurti sąlygas, kurios leistų šeimos funkci-

jas derinti su profesine veikla ir kitais individualios saviraiškos 

poreikiais.  

 

* * * 

Nuo XX amžiaus septintojo dešimtmečio vidurio Europos ša-

lyse vyksta dideli ir spartūs šeimos ir gimstamumo pokyčiai (šei-

mos transformacija). Svarbiausi jų bruožai: gimstamumas sumažė-

ja iki lygio, kuris nebeužtikrina kartų kaitos, mažėja santuokų, tuo-

kiamasi vyresnio amžiaus, didėja santuokų nestabilumas, plinta 

kohabitacija, vaikai gimdomi taip pat esant vyresnio amžiaus, dau-

gėja ne santuokoje gimusių vaikų, taip pat viengungių bei bevaikių. 

Šie demografinės elgsenos pokyčiai yra apibendrinami antrojo de-

mografinio perėjimo terminu. Antrasis demografinis perėjimas pir-

miausia prasidėjo Šiaurės ir Vakarų Europos šalyse, vėliau panašūs 

procesai vyko Pietų Europoje, o nuo devintojo dešimtmečio pabai-

gos, dešimtojo dešimtmečio pradžios – Vidurio bei Rytų Europoje. 

Pagrindiniai veiksniai, lėmę antrąjį demografinį perėjimą, yra susi-

ję su esminiais poindustrinės visuomenės vertybių, normų ir gyve-

nimo būdo pokyčiais. 

1.2. GIMSTAMUMO KITIMO VEIKSNIAI  

Antrojo demografinio perėjimo teorijos pradininkai (van de Kaa, 

1997, 1999; Lesthaeghe, 1995; Lesthaeghe, Surkyn, 1988) įvardijo 

fundamentaliuosius šeimos transformacijos, gimstamumo mažėjimo 

bei jo nukritimo iki labai žemo lygio veiksnius. Diskusija tiek dėl 
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antrojo demografinio perėjimo proceso esmės, eigos bei sklaidos, 

tiek dėl šį procesą lėmusių veiksnių tebesitęsia, vis labiau aktyvėda-

ma ir išsakydama daugybę įvairių idėjų. Diskusiją be abejo skatina ir 

tai, kad gimstamumas daugelyje šalių sumažėjo iki ypač žemo lygio 

(anglų kalba apibūdinamo kaip the lowest low fertility): tad ši pro-

blematiška situacija reikalauja tyrėjų ir politikos rengėjų atsako.  

Gimstamumo pokyčius lemia įvairūs veiksniai – socialiniai, 

ekonominiai, kultūriniai, psichologiniai ir pan. Jie tarpusavyje per-

sipynę, be to, yra įvairaus lygmens: mikro veiksniai, kurie reiškiasi 

individo, šeimos lygmeniu, makro – regiono, šalies ir pan. lygme-

niu. Įvairūs lygmenys išsiskiria savo specifika, tai konkrečiu atveju 

gali būti jei ne lemiami, tai bent labai svarbūs veiksniai, darantys 

didelę įtaką gimstamumui. Todėl siekiant suprasti gimstamumo 

mažėjimo procesą bei formuoti atsaką, galintį sušvelninti šio pro-

ceso negatyvias pasekmes, būtina tai lemiančius veiksnius tirti 

įvairiais aspektais. Šia linkme pastaruoju metu daug dirbama teori-

niu, empiriniu bei taikomojo pobūdžio studijų lygmeniu. Yra išsa-

kyta įvairių idėjų ir hipotezių, pasiūlyta nemažai veiksnių klasifi-

kacijų, bandoma įvertinti gimstamumo mažėjimą veikiančių veiks-

nių tarpusavio ryšių schemas (pvz., McDonald, 2000a).  

Šis skyrelis būtent ir skirtas pristatyti naujausioms idėjoms, 

įvardijančioms gimstamumo mažėjimo veiksnius.  

1.2.1. Gimstamumo veiksnių teorinės schemos 
ir įvairių tyrimų išvados  

Analizuojant gimstamumo tendencijas ir žemo gimstamumo 

priežastis visuomenėse, pasiekusiose aukštą išsivystymo lygį, daž-

niausiai minimos keturios veiksnių grupės, kurios gali turėti tei-
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giamą poveikį gimstamumo didėjimui. Jas C. Rossier (2005) sufor-

mulavo taip: 
 pakankami resursai ir ekonominis stabilumas; 

 lygesni santykiai tarp lyčių (viešojoje ir privačiojoje sferose); 

 familialistinės vertybės, besipriešinančios postmodernioms 

vertybėms; 

 adekvati šeimos politika. 

Šioje C. Rossier pasiūlytoje gimstamumo lygį teigiamai vei-

kiančių veiksnių schemoje ne tik pateikiama veiksnių struktūra, bet 

ir įvardijamos svarbiausios jų efektyvios raiškos charakteristikos. 

Schema įdomi ir tuo, kad išryškina šeimos politikos vietą gimsta-

mumo veiksnių struktūroje. Atitinkamai šeimos politika yra papil-

dantysis veiksnys, galintis teigiama linkme nukreipti gimstamumo 

pokyčius esant palankiai ekonominei, socialinei ir kultūrinei aplin-

kai. Taigi ši veiksnių schema akcentuoja, kad gimstamumui tei-

giamą poveikį daro palanki ekonominė, socialinė, kultūrinė aplinka 

bei adekvati šeimos politika. 

P. McDonald (2005, 2005 a) ir G. Neyer (2003), apibendrin-

dami, kaip Vakarų šalyse įgyvendinamos paramos šeimai priemo-

nių sistemos teigiamai veikia situaciją gimstamumo srityje, išskiria 

pagrindinius sėkmingos šeimos politikos požymius.  

Teigiamo efekto gerinant situaciją gimstamumo srityje pasiekė 
tos šalys: 

 kuriose šeimos politika yra aktyvi, ilgalaikė, kompleksinė, 
adekvati problemoms; 

 kuriose šeimos politika susieta su darbo rinkos politika, vaikų 

priežiūros politika, lyčių politika;  

 kur lyčių sistema modernėja tiek viešojoje, tiek privačiojoje 

sferoje (McDonald, 2005, 2005 a; Neyer, 2003). 
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Akivaizdžiai teigiamas šios srities pavyzdys yra Šiaurės Eu-

ropos šalių ir Prancūzijos patyrimas (McDonald, 2005, 2005 a; 

Neyer, 2003). 

Paminėti ir kiti įvairūs gimstamumo veiksnių tyrimai leidžia 

pateikti mažo ir mažėjančio gimstamumo veiksnių struktūrą, išryš-

kinti svarbiausius veiksnius ir įvertinti, kokie šeimos politikos 

veiksmai galėtų juos susilpninti ar neutralizuoti. Remiantis įvairiais 

tyrimais ir publikacijomis, pateikiama pagrindinių gimstamumo 

veiksnių schema (1.1 pav.) ir kai kurių jų apibūdinimas.  

Ekonominis stabilumas ir gimstamumas. Ekonominis stabilu-

mas yra viena svarbiausių šeimos kūrimo ir gimstamumo lygio są-
lygų. Tai akcentuoja daug autorių, tiriančių gimstamumo mažėjimą 
ir šeimos kūrimą (Schmitt, 2005; Rossier, 2005; Sleebos, 2003, 

kt.). M. Dribe ir M. Stanforsl (2005) apibendrindami Švedijos pa-

tyrimą, teigia, kad viena svarbiausių ekonominio nestabilumo, 

nuosmukio dimensijų – nedarbas. Stagnacija ar ekonominė depresi-

ja sukelia nesaugumo jausmą, didina nedarbą, mažina išmokas. 

Visa tai mažina gimstamumą bei santuokas. 

Paprastai nestabilią ekonomiką lydintis nedarbo augimas tampa 

svarbiu gimstamumą mažinančiu veiksniu. Aukštas nedarbo lygis 

apsunkina jaunų žmonių galimybes patekti į darbo rinką, riboja jų 

savarankiškumą, didina socialinę riziką. Tai skatina nesituokti ar 

bent atidėti šeimos kūrimą, negimdyti vaikų. Atsakomybė, kuri atsi-

randa gimus vaikui, reikalauja bent minimalaus finansinio saugumo, 

taip pat pakankamai saugios ateities vizijos (Sleebos, 2003).  

Nestabili ekonomika, aukštas nedarbo lygis neretai riboja ir 

jaunimo gyvenamosios vietos bei būsto pasirinkimo galimybes. 

Neturėdami pakankamų pajamų daugelis jaunų žmonių priversti 
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1.1 pav. Gimstamumą lemiantys veiksniai 

 
Šaltiniai: Sleebos (2003) ir McDonald (2000) idėjos modifikuotos R. Jančaity-

tės ir V. Stankūnienės. 
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pasilikti gyventi su tėvais. Gyvenimas su tėvais gali palengvinti 

jaunimui spręsti finansines problemas, tačiau daro neigiamą povei-

kį jaunimo vedybinei ir prokreacinei elgsenai (Sleebos, 2003). 

Nestabili ekonominė aplinka veikia kartų socializacijos procesus, 

jų vertybines orientacijas, daro spaudimą renkantis šeimos kūrimo 

modelį, skatina arba riboja kultūros naudojimo galimybes. 

Vertybių kitimas ir gimstamumas. Postmaterialistinių verty-

bių, šeimos ir gimstamumo sąryšio teorija yra skirta paaiškinti 

labai žemam gimstamumui postindustrinėse šalyse (van de Kaa, 

1997; Lesthaeghe, Surkyn, 1988). Šios teorijos idėja yra ta, kad 

vedybinės ir prokreacinės elgsenos pokyčių priežastys yra didė-

janti orientacija į individo savirealizaciją, asmeninių preferencijų 

tenkinimą, liberalizmą ir laisvės nuo tradicinių valdžių (šeimos, 

bažnyčios ir pan.), kaip vertybės, augimas. Tai lemia gimstamu-

mo mažėjimą, ištuokų, kohabitacijos ir nesantuokinio gimstamu-

mo augimą. Tačiau žemiausias gimstamumas yra visuomenėse, 

kurios labiau išlaiko tradicinę elgseną (Pietų Europoje, Vokietijo-

je, išsivysčiusiose Azijos šalyse - Japonijoje). Liberaliose visuo-

menėse gimstamumas yra šiek tiek didesnis (Šiaurės Europos). 

Tradicinės visuomenės, atrodo, sunkiau gali save reprodukuoti 

nei liberalios visuomenės. Stengiantis išsaugoti ar atstatyti tradi-

cinės šeimos vertybes, vyro, kaip šeimos maitintojo, vaidmenį 
susiduriama su žemu gimstamumu (McDonald, 2000). 

Galimybės derinti darbą ir šeimą. Pastaruoju metu šie gims-

tamumą lemiantys veiksniai ypač aktyviai tyrinėjami. Įvairiuose 

teorinio ir taikomojo pobūdžio darbuose išsakoma daug įdomių 

idėjų.  
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Įvairūs autoriai, apibendrindami šalių patyrimą šeimos ir darbo 

derinimo sąlygų srityje, teigia:  

 Efektyvios yra tos šeimos politikos gimstamumo progra-

mos, kurios kuriamos darbo ir šeimos balanso pagrindu 

(McDonald, 2005; Schmitt, 2005). 

 Įvairių šalių vyriausybės pripažįsta, kad mažą gimstamumą 

lemia nepakankama valstybės parama šeimoms, ypač sie-

kiant sudaryti palankias sąlygas darbui ir šeimai derinti 

(Gauthier, 2005). 

 Šalyse, kur yra didesni apribojimai moterims dalyvauti 

darbo rinkoje ir moteris priversta rinktis darbą arba šeimą, 

išryškėja kraštutinumai. Didesnė tikimybė, kad moterys, 

kurios pasirenka darbą, visai negimdys vaikų (Pinnelli, 

Hoffmann-Nowotny, Fux 2001). Kita vertus, tikėtina, kad 

tos, kurios pasirenka šeimą, vaikus gimdys ir būdamos vy-

resnio amžiaus, o susilaukusios pirmo vaiko jauname am-

žiuje – turės daugiau vaikų (Pinnelli, Hoffmann-Nowotny, 

Fux 2001).  

 Moterų užimtumo galimybės priklauso nuo užimtumo tipo ir 

su vaikų priežiūra susietų rūpesčių. Užimtumo tipas turi įta-

kos apsisprendimui turėti ar neturėti vaikų. Darbas ne visą 
darbo dieną suteikia moterims galimybę derinti darbo ir šei-

mos pareigas. Lyginant skirtingų šalių moterų užimtumo ly-

gį, aiškėja, kad didesnė vaikus auginančių moterų dalis dirba 

pusę darbo dienos. Kadangi vyrai turi daugiau galimybių 

darbo rinkoje, be to, jų atlyginimas yra didesnis nei moterų, 

jiems finansiškai neverta rinktis mažesnio, o moterims di-

desnio darbo krūvio (Duyvendak, Stavenuiter, 2004). 
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 Į šeimos ir darbo derinimą nukreiptos priemonės: motinys-

tės ir tėvystės atostogos (jų taikymo sąlygos), vaiko prie-

žiūros paslaugos, – daro poveikį gimstamumui (Kohler ir 

kt., 2005). 

Išsilavinimas, užimtumas ir gimstamumas. Pastarojo meto ty-

rimai atskleidžia gana prieštaringą ryšį tarp moterų išsilavinimo, 

užimtumo ir gimstamumo. Toliau pateikiamos įvairių autorių tyri-

mų šioje srityje išvados ir apibendrinimai:  

 Kaupiant individualų kapitalą (siekiant išsilavinimo, karje-

ros) šeimos reikalai nukeliami (nukeliamos vedybos, vaikų 

gimdymas). Siekiama išvengti nesaugumo (McDonald, 

2005). 

 Iki pastarojo meto gimstamumas buvo didesnis tose šalyse, 

kuriose moterų išsilavinimas buvo žemesnis, o užimtumas – 

mažesnis, tačiau situacija pasikeitė apie 1999 m. (Sleebos, 

2003). Problema, susijusi su pasirinkimu turėti vaikų ar 

pasinaudoti išsilavinimo teikiamomis galimybėmis daryti 

karjerą, pastaruoju metu silpnėja. Tam poveikio turi for-

muojama šeimai palanki aplinka, lanksti darbo rinka ir kt. 
 Darbas viešajame sektoriuje, lankstus, ne visos darbo die-

nos užimtumas – visa tai turi teigiamos reikšmės moterų 

apsisprendimui turėti vaikų (Rønsen, 2004). Be to, šiame 

sektoriuje dirbančioms moterims laikinas karjeros nutrau-

kimas dėl vaikų gimdymo ir auginimo daro gerokai ma-

žesnę įtaką karjeros galimybių apribojimams bei darbo 

užmokesčiui (Rønsen, 2004).  

 Moterys, turinčios nestabilų darbą, gimdo mažiau vaikų, o 

dirbančios dalį darbo dienos ar viešajame sektoriuje gimdo 

daugiau vaikų (Baizan, 2005). 
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 Moterų nedarbas gali turėti ir neigiamos, ir teigiamos įta-

kos gimstamumui (Prancūzijoje – neigiamą; Vokietijoje – 

teigiamą). Vyrų nedarbas gimstamumą veikia neigiamai 

(Schmitt, 2005).  

 Nedirbančioms moterims motinystė gali būti vienintelis 

būdas socialiniam statusui įgyti (Baizan, 2005). 

 Kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo gimstamumo rodikliai 

mažesni. Tačiau yra pastebėta, kad kada bendras gimsta-

mumo lygis šalyje yra labai žemas, turinčiųjų aukštąjį išsi-

lavinimą prokreacinės nuostatos yra aukštesnės. Bet šiuo 

atveju turi įtakos ir kiti veiksniai – didesnės pajamos ir 

stabilesnis gyvenimo lygis. Tai labai svarbūs gimstamumo 

lygį lemiantys veiksniai.  

Lyčių lygybė viešojoje ir privačiojoje sferoje bei gimstamumas. 

Patys naujausi tyrimai atskleidė, jog lyčių lygybės netolygumai vie-

šojoje ir privačiojoje sferoje stipriai veikia gimstamumo lygį. 
Blogiausia gimstamumo situacija tose šalyse, kuriose viešoji 

lyčių sistemos politika modernėja, o privačioji lyčių sistema (šei-

moje) išlieka tradicinė ir išsaugo asimetrijas (darbo pasidalijime, 

santykiuose tarp partnerių, ir pan.) (McDonald, 2000): t. y. kur išsi-

lavinimo, profesinės veiklos, socialinio statuso tarp lyčių skirtumai 

mažėja, o asimetrija namų ruošoje, nevienodas galių pasiskirsty-

mas tarp partnerių išlieka. Tokia situacija yra Italijoje, Ispanijoje, 

Portugalijoje, Graikijoje bei Japonijoje (Zuanna, 2004).  

G. Alonso (2005), apibendrindamas Europos Sąjungos šalių 

patyrimą, daro išvadą, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp gimsta-

mumo lygio ir vaikų priežiūros rūpesčių pasidalijimo tarp partnerių 

(tiek senbuvėse, tiek naujose ES narėse). 
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Ikimokyklinių vaikų paslaugų plėtra ir gimstamumas. Tarp svar-

biausių veiksnių, darančių įtaką gimstamumo lygiui, vis dažniau 

įvardijamas vaiko priežiūros paslaugų sistemos išplėtojimo lygis:  

 Kokybiškos, prieinamos ar net garantuotos vaiko priežiū-

ros paslaugos daro teigiamą poveikį gimstamumui (Kohler 

ir kt., 2005; Boca, 2003).  

 Kravdal (1996) nustatė, kad į vaiko priežiūros paslaugų 

sistemą įtraukus 20% daugiau vaikų, kohortinis suminis 

gimstamumo rodiklis padidėtų 0,05.  

 R. Rindfuss ir kiti (2004) nustatė, kad Norvegijoje moterys, 

gyvenančios miestuose ir turinčios geresnes galimybes nau-

dotis vaiko priežiūros centrais, vaikus gimdo anksčiau. 

 R. Rindfuss ir kiti (1996) teigia, kad gimstamumas Jungtinėse 

Valstijose išliko pakankamai didelis dėl to, kad vaiko priežiū-

ros centrai tapo vis prieinamesni (McDonald, 2005). 

 Tai, jog vaiko priežiūros paslaugos 0-2 metų vaikams priei-

namos, daro teigiamą įtaką gimstamumui (Sleebos, 2003).  

Pajamos, socialinis statusas ir gimstamumas. Tarp pajamų, 

socialinio statuso ir gimstamumo yra ypač prieštaringas ryšys. Di-

desnes pajamas turintys paprastai augina mažiau vaikų. Tačiau tose 

šalyse, kur gimstamumas yra labai žemas, paprastai žemiausias 

gimstamumas būdingas viduriniajai visuomenės klasei, turinčiai 

vidutinį išsilavinimą, vidutinį statusą visuomenėje. Idealus, keti-

namas, planuojamas vaikų skaičius šeimoje priklauso nuo sociali-

nio ekonominio statuso. Ta priklausomybė turi U formą. Žemiau-

sios ir aukščiausios socialinės ekonominės klasės asmenys turi di-

desnių prokreacinių ketinimų ir planų nei vidurinioji klasė. Tai aiš-

kinama tuo, kad dviejuose paribiuose esantys žmonės yra ne taip 
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motyvuoti kilti socialinės sistemos laiptais. Vidurinės klasės atstovai 

turi mažiau vaikų, nes labiau linkę investuoti į darbą (Rossier, 2005), 

turi didesnių siekių. Be to, jeigu siekiai aukšti ir pranoksta turimas 

pajamas, asmuo iš esmės yra „neturtingas“ ir negali turėti daugiau 

vaikų. Jei siekiai yra žemi, o pajamos didelės, tada pajamos gali po-

zityviai veikti gimstamumą (Easterlin, 1978). Taigi gimstamumą 
veikia ne realios pajamos, o reliatyvios. Gimstamumo lygį lemia 

santykis tarp gaunamų pajamų, lemiančių tam tikrą pragyvenimo 

lygį, ir siekių (aspiracijų) (Bruijn, 1998; Shrivastava, 1995). 

Materialinė vaikų turėjimo nauda/nenauda ir gimstamumas: 

Jeigu jaučiama, kad sprendimas susilaukti vaikų teiks vien ne-

naudą, vaiko gimdymas nukeliamas, o tai savo ruožtu reiškia ir 

žemą gimstamumą (McDonald, 2005). 

Kai pajamų lygis tampa aukštas, auga vaiko auginimo išlaidos, 

tuo tarpu saugumo užtikrinimo senatvėje ir ekonominė vaiko nauda 

mažėja. Vaikams reikia suteikti geresnį išsilavinimą, reikia dides-

nio kiekio ir geresnių gerybių bei paslaugų. Darbo jėga jie tampa 

vėliau. Tai stipri motyvacija mažinti gimstamumą. 
Vaikų auginimo, lavinimo išlaidos gali būti skirstomos į tie-

siogines ir netiesiogines (d’Addio, d’Ercole, 2005):  

 tiesioginės išlaidos atsiranda gimus vaikui (maistas, drabu-

žiai, mokslas, būsto išlaidos ir pan.). Šios išlaidos didėja 

kartu su vaiko amžiumi. 

 netiesioginės išlaidos atsiranda dėl pajamų praradimo vai-

kui gimus, kai motina ar tėvas turi išeiti iš darbo rinkos ar-

ba dirbti ne visą darbo dieną. Be to, dėl šios priežasties 

sumažėja karjeros galimybės. Dažniausia šios išlaidos ten-

ka moterims, jos yra tuo didesnės, kuo didesnės moters at-
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lyginimo kilimo ir karjeros galimybės. Vaiko gimimas mo-

teriai gali reikšti pajamų praradimą. Kuo ilgiau moteris 

lieka už darbo rinkos ribų, prižiūrėdama vaiką (-us) na-

muose, tuo sunkiau jai grįžti į darbo rinką. Be to, netiesio-

ginės išlaidos auga kartu su moters amžiumi. 

Šiuolaikinė pensijų sistema taip pat gali turėti reikšmės gims-

tamumo mažėjimui. Tradicinėse visuomenėse vaikų gausumas bu-

vo siejamas su noru užsitikrinti saugumą, išlaikymą ir priežiūrą 
senatvėje. Viena iš hipotezių: gera ir dosni pensijų sistema gali 

lemti mažą gimstamumą (Sleebos, 2003), nes mažėja vaiko nauda 

senatvėje. 

Jei ištekliai pervedami iš tėvų vaikams, žmonės turės mažiau 

vaikų, o jei tikėtinas išteklių pervedimas iš vaikų tėvams – tėvai 

turės daugiau vaikų (Leibenstein, 1981).  

Vaikas kaip vertybė ir gimstamumas. Kodėl tėvai iš viso ap-

sisprendžia turėti vaikų, jei jie nebėra ekonominė vertybė ir reika-

lauja daug išlaidų. Juo labiau kad apsisprendimas turėti vaiką yra 

įsipareigojimas ilgalaikėms išlaidoms (Friedman, 1994). Tačiau 

vaikas savaime yra vertybė. Į tai bandoma žiūrėti remiantis racio-

nalaus pasirinkimo teorijos idėjomis. Nors racionalaus pasirinki-

mo teorija teigia, kad nuspręsdami turėti vaiką, žmonės įvertina, 

ar papildomo vaiko nauda viršys išlaidas, tačiau ne visos išlaidos 

ir nauda gali būti įvertinti pinigais. Nauda turi ir psichologinės 

kilmės dimensijų, kurios yra neišmatuojamos. Tačiau ši nauda 

jaučiama ir „paskaičiuojama“. Taigi, jei ekonominės išlaidos 

augs, gali būti pasiekta psichologinės naudos riba ir bus nuspręsta 

vaikų daugiau nebeturėti. Vaiko turėjimo psichologinės naudos 

dimensijos skiriasi priklausomai nuo vaiko eiliškumo šeimoje. 
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Pirmas vaikas teikia įvairios naudos: tampama tėvais, šeima, įgy-

jama palikuonių, yra vaikas, kuris bus įdomus, augs mylimas ir 

pan. Antro vaiko turėjimo nauda labiau siejama su mintimi, kad 

kiekvienas vaikas turi turėti bent vieną brolį ar seserį, ar su noru 

turėti kitos lyties vaiką. Trečio vaiko nauda siejama su „tikros“ 

šeimos samprata, ar tolesniu bandymu turėti kitos lyties vaiką. 

Tas, kas turi keturis vaikus, paprasčiausiai myli vaikus. Tikėtina, 

kad psichologinės naudos riba krenta su kiekvienu naujai gims-

tančiu vaiku. Didžiausią psichologinę naudą suteikia pirmas vai-

kas. Be to, kuo vyresni tėvai, tuo mažesnė psichologinė vaiko 

nauda (McDonald, 2000).   

Demografiniai veiksniai. Tarp demografinių gimstamumo lygį 
lemiančių veiksnių pastaruoju metu dažniausiai minimi vedybinės 

elgsenos pasikeitimai ir gyventojų migracija.  

Šeimos t ransformaci ja  i r  gimstamumas .  Šeimos for-

mų kaita, kai santuoką keičia kohabitacija, taip pat daro poveikį 
gimstamumui. Tačiau kohabitacijai tapus norma, situacija keičiasi: 

didesnis santuokų skaičius nebereiškia didesnio gimstamumo. 

Lankstesni vedybų įstatymai, pripažįstantys šeimos formų įvairo-

vę, gali daryti teigiamą poveikį gimstamumui. 

 Moderni vedybinė elgsena (postmoderni šeima) ir gimsta-

mumas: 

− Visuomenėje, kurioje valstybė remia šeimą ir lyčių 
lygybę, kur tolygiai paskirstoma vaikų priežiūra tarp 
lyčių, kur remiamos įvairios šeimos formos, gimsta-
mumas yra didesnis (Beaujot, 2002). 

− Gimstamumas didesnis ten, kur palankiau žiūrima 
į kohabitaciją, nesantuokinių vaikų gimdymą, pa-
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vyzdžiui, Šiaurės Europos šalyse, Prancūzijoje 
(Beaujot, 2002).  

− Postmodernios šeimos palaikymas kelia mažesnę 
riziką, jog gimstamumas mažės (Beaujot, 2002). 

− Šiaurės Europos šalyse ne santuokoje gimę vaikai 
gyvena stabilioje šeimoje (Sleebos, 2003). Įstatymai 
pripažino neregistruotą santuoką ir šiuo metu abi san-
tuokos formos yra traktuojamos beveik kaip lygiaver-
tės ir suteikia tėvams vienodas teises ir pareigas. Tai 
lemia, kad vaikų gimdymui santuoka dabar yra pasi-
rinkimas, o ne būtinybė, kaip ir neregistruota santuo-
ka nėra kliūtis gimdyti vaikus. Šeima kuriama tada, 
kai išorinės sąlygos (išsilavinimas, darbas, pajamos) 
yra pakankamos bei partneris yra tinkamas. 

 Tradicinė vedybinė elgsena (tradicinė šeima) ir gimsta-

mumas: 

− Visuomenei, kurioje remiamas tik vienas iš šeimos 

modelių, kyla didžiausias pavojus, kad gimstamumas 

bus mažas. Tai būdinga Japonijai, kur labai neigiamas 

požiūris į vaikų gimdymą nesusituokus. Tą patį gali-

ma pasakyti apie Ispaniją ir Italiją, kur egzistuoja nuo-

stata, kad vaikai iki vedybų turi gyventi su mama (Be-

aujot, 2002).  

 Vedybų ir gimdymų atidėjimas: 

− Vedybų ir gimdymų atidėjimas mažina gimstamumą 
(McDonald, 2005). Su amžiumi didėja rizika neturėti 
(daugiau neturėti) vaikų (socialinė, skyrybų, sveika-

tos, vaisingumo rizika). 
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 Šeimos nestabilumas ir gimstamumas: 

− Skyrybų rizika vienais atvejais gali teigiamai veikti 

tėvystę (bandoma išsaugoti šeimą) (Friedman, 1994), 

kitais – neigiamai (stengiamasi sumažinti ateities so-

cialinę riziką), tačiau skyrybos, vienareikšmiškai, turi 

neigiamą poveikį gimstamumui. 

M i g r a c i j a  i r  g i m s t a m u m a s .  Gimstamumas priklau-

so ir nuo gyventojų mobilumo (mobilumo šiuo metu ar mobilumo 

biografijos). Besiruošiantys migruoti ar ką tik migravę paprastai 

atideda vaikų gimdymą, be to, paprastai pagimdo kiek mažiau vai-

kų nei nemigravę. Persikėlimas į kitą vietą gali lemti vaikų gim-

dymo nukėlimą vėlesniam laikui (Michielin, Mulder, 2005). Taip 

pat veikia ir migracijos išlaidos (pasiruošimo migracijai, migraci-

jos, įsikūrimo naujoje vietoje finansinės išlaidos, laiko praradimas, 

psichologiniai ir pan. veiksniai).  

Valstybės teikiamos paramos šeimai mastai ir gimstamumo lygis: 

 Ryšys tarp šeimos politikos ir gimstamumo yra sudėtingas 

ir problematiškas, nes tokie veiksniai, kaip moterų užim-

tumo lygis, ekonominė situacija, socialinės normos, susiju-

sios su lyčių lygybe, vaidina svarbų vaidmenį (Gauthier, 

2004; 2005). 

 Tačiau yra nemažai įrodymų, kad gimstamumo lygis pri-

klauso nuo valstybės teikiamos pagalbos mastų ir formos:  

− Skandinavijos šalyse bei visose prancūziškai ir olan-

diškai kalbančiose Vakarų Europos šalyse, kur išplė-
tota šeimos politika, sudarytos sąlygos šeimai ir dar-

bui derinti, gimstamumo lygis yra aukštesnis (suminis 

gimstamumo rodiklis didesnis nei 1,5).  
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− Rytų Azijos, Pietų Europos šalyse ir vokiškai kalban-

čiose Vakarų Europos šalyse, kuriose dominuoja tra-

dicinės vertybės, šeima ir valstybė yra atskiri vienetai 

ir šeimos pačios turi remti savo narius be valstybės 

įsikišimo, gimstamumo lygis yra žemesnis (suminis 

gimstamumo rodiklis žemesnis nei 1,5 ar net nei 1,3) 

(McDonald, 2005).  

Remiantis G. Esping-Andersen (1990) pateikta valstybės 

veiksmų sistema, siekiant reaguoti į gimstamumą mažinančius 

veiksnius, ją papildant P. McDonald (2005) ir J. Sleebos (2003) 

pastaruoju metu padarytomis išvadomis, galima teigti, kad gims-

tamumo pokyčius teigiamai gali veikti: 

 Ekonominio stabilumo užtikrinimas. 

 Jaunimo integracijos į darbo rinką užtikrinimas. 

 Lyčių lygybės siekis privačiojoje ir viešojoje sferose (tai 

įvardijama kaip svarbiausia kryptis).  

 Priemonių, kurios padėtų derinti darbo ir šeimos sferas, 

įgyvendinimas. 

 Tinkamų vaiko ugdymo ir priežiūros sąlygų užtikrinimas. 

 Vaikų auginimo išlaidų mažinimas. 

 Naujų šeimos formų priėmimas ir reagavimas į jų poreikius. 

*** 

Apibendrinant šiame skyrelyje pateiktas įvairių autorių idėjas, 

galima daryti išvadas, kad tokie veiksniai, kaip ekonominis stabi-

lumas, lygūs santykiai tarp lyčių (viešojoje ir privačiojoje sferoje), 

adekvati šeimos politika ir familialistinės vertybės, daro teigiamą 
poveikį gimstamumui. Teigiamo efekto pasiekta tose šalyse, kur 
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šeimos politika yra aktyvi, ilgalaikė, kompleksinė, susieta su darbo 

rinkos problemomis ir lyčių lygybės politika, taip pat kur lyčių sis-

tema modernėja ir viešojoje, ir privačiojoje sferoje. 

Vertinant tai, kad naujausi tyrimai rodo, jog siekiant sukurti 

efektyvią šeimos politiką svarbiausia spręsti lyčių lygybės proble-

mas, kitame skyrelyje tai aptarsime detaliau. 

1.2.2. Lyčių sistemos kaitos įtaka šeimos  
ir gimstamumo pokyčiams  

Naujausiose teorijose ir empiriniuose tyrimuose, apibendri-

nančiuose pastaruosius demografinės raidos pokyčius Vakarų ša-

lyse, itin akcentuojama glaudi sąsaja tarp lyčių sistemos1 kaitos 

bei šeimos transformacijos. Demografiniai gimstamumo tyrimai 

rodo, jog kintanti lyčių sankloda ir mažėjantis gimstamumas yra 

susiję. Kai moterų vaidmuo apsiriboja vaikų gimdymu ir augini-

mu, kai jos turi ribotą autonomiją, šeima išlieka gausi (Keyfitz, 

1987). Tačiau kintant lyčių sistemai: įsigalint egalitarinėms nuo-

statoms, kintant socialiniams lūkesčiams dėl lyčių vaidmenų ir 

lyčių padėčiai visuomenėje, – gimstamumas mažėja (Mason, 

1995). Taigi lyg ir peršasi išvada, kad lyčių lygybė galiausiai le-

mia gimstamumo mažėjimą? 

Tačiau iš tiesų tarp lyčių sistemos ir gimstamumo lygio egzis-

tuoja gerokai kompleksiškesnis ryšys. Šiuolaikinėms ekonomiškai 

labiau pažengusioms visuomenėms būdingas žemas gimstamumo 

lygis jokiu būdu neturėtų būti vertinamas kaip „moterų maišto“, jų 

                                                 
1 Lyčių sistema susideda iš dviejų komponentų: lyčių stratifikacijos (instituciona-
lizuotos vyrų ir moterų padėties visuomenėje) ir lyčių vaidmenų (darbo pasidali-
jimo tarp vyrų ir moterų) (Mason, 1995). 
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„išsilaisvinimo“ iš namų ūkio sferos pasekmė (Joshi, 1998). Prie-

šingai, būtina išsiaiškinti, kokie veiksniai daro neigiamą įtaką pro-

kreacinei elgsenai, esant naujam lyčių sistemos režimui, ir siekti 

juos panaikinti. 

Atliktų tyrimų ir teorinių apibendrinimų išvadose teigiama, 

kad svarbiausia žemo gimstamumo priežastis – stoka visuomenės 

adekvačios reakcijos į didėjantį moterų ekonominį aktyvumą ir 

profesinės veiklos motyvaciją. Nepaisant lyčių lygybės pasiekimų 

išsilavinimo srityje ir darbo rinkoje, moterų užimtumo galimybes 

vis dar riboja tai, jog trūksta sąlygų, leidžiančių darbą derinti su 

šeimos funkcijomis, moterims tenka neproporcingai didelė, lygi-

nant su vyrais, atsakomybės dalis už namų ruošą ir vaikų ugdymą. 
Tai daro neigiamą įtaką demografinei elgsenai (Bernhardt, 1993; 

Chesnais, 1996; Joshi, 1998; Diprete ir kt., 2003; Rindfuss ir kt., 

2003 ir kt.). Atitinkamai pateikiamos nuostatos, kad politikos prie-

monės, kurios remia moterų užimtumą ir mažina lyčių padėties 

darbo rinkoje, pajamų ir globos įsipareigojimų skirtumus, tampa 

svarbia sąlyga siekiant didesnio gimstamumo (Neyer, 2005). Bū-

tent į tai turėtų būti nukreipta valstybės paramos šeimai politika. 

Tęsiant diskusiją dėl ryšio tarp lyčių sistemos kaitos ir gims-

tamumo lygio, buvo pasiūlyta lyčių lygybės teorija (gender equity 

theory). Pagrindinė šios teorijos idėja: labai žemą gimstamumo ly-

gį šiuolaikinėje visuomenėje lemia netolygus (skirtingas) lyčių ly-

gybės įsigalėjimas įvairiuose socialiniuose institutuose (McDonald, 

2000). Tai yra vienas iš nedaugelio susistemintų teorinių modelių, 

kuriame šeimos pokyčiai ir gimstamumo mažėjimas interpretuo-

jami remiantis lyčių sistemos dimensija, todėl verta su juo susipa-

žinti išsamiau. 
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Lyčių lygybės ir gimstamumo lygių sąryšio teorinė schema. 

Lyčių lygybės teorijoje išskiriami du lyčių lygybės komponentai:  

 lyčių lygybė į šeimą orientuotuose socialiniuose institutuose, 

 lyčių lygybė į individą orientuotuose socialiniuose insti-

tutuose.  

Gimstamumo sumažėjimą nuo aukšto lygio iki nuosaikaus 

(moderate, t. y. vis dar pakankamai aukšto) lėmė lyčių lygybės ly-

gio poslinkis šeimoje – nuo žemo lyčių lygybės lygio prie nuosai-

kaus (moderate) (1.2 pav.). Pagrindinis šio poslinkio ypatumas yra 

moterų galios, priimant sprendimus šeimoje, ypač susijusius su 

reprodukcija, padidėjimas. Padidėjusi moterų galia kontroliuoti su 

reprodukcija susijusius sprendimus skatino spartų lyčių lygybės 

lygio augimą į individą orientuotose institutuose. Ypač nuo septin-

tojo dešimtmečio labiau pažengusiose šalyse moterys vis aktyviau 

reikalavo pripažinti jų teises tokiose srityse kaip išsilavinimas, už-

imtumas darbo rinkoje (į individą orientuotose socialiniuose insti-

tutuose). Dabar šie visuomenės institutai pasižymi gana aukštais 

lyčių lygybės rodikliais. Vis daugiau moterų įgyja aukštąjį išsilavi-

nimą bei apmokamam darbui reikiamą kvalifikaciją. Jaunos mote-

rys ilgą laiką praleidžia studijuodamos, po to įsitvirtindamos profe-

sinėje srityje. Šiuolaikinėje visuomenėje moterims atsivėrė gali-

mybės rinktis, nebereikia apsiriboti namų šeimininkės, žmonos ir 

motinos vaidmenimis (McDonald, 2000). Didelės reikšmės moters 

statuso visuomenėje pasikeitimui turėjo modernios kontracepcijos 

atsiradimas, leidusios kontroliuoti ir planuoti vaiko gimimą. 
Tačiau socialiniai institutai, kuriuose žmonės traktuojami kaip 

šeimos nariai, atsakingi už šeimos funkcijas (šeimos politika, pa-

slaugos šeimai, darbo laikas ir sąlygos, mokesčių sistema ir t. t. bei 
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pati šeima), daug lėčiau atsisako patriarchalinės šeimos sampratos. 

Juose tebevyrauja tradiciškai įsigalėjusios nuostatos, jog vyras turi 

užtikrinti šeimos materialinę gerovę, o vaikais ir namų ūkiu turi 

rūpintis moteris. Į šeimą orientuoti socialiniai institutai „vėluoja“ 

prisitaikyti prie naujų individų ir šeimų gyvenimo realijų (t. y. iš-

lieka vyro maitintojo šeimos modelio bruožai, vadovaujamasi tra-

dicine šeimos samprata su šeima susijusioje politikoje, vis dar lieka 

ribotos moterų galimybės vaikų auginimą derinti su profesiniu už-

imtumu). Tai yra pagrindinė labai žemo gimstamumo priežastis 

(McDonald, 2000). 

Remiantis lyčių lygybės teorija, labai žemą gimstamumą lemia 

aukštas lyčių lygybės lygis į individą orientuotuose institutuose (išsi-

lavinimo srityje, darbo rinkoje) ir tik nuosaikus lyčių lygybės lygis į 
šeimą orientuotuose institutuose (šeimoje, šeimos politikoje). Kuo 

konservatyvesnė visuomenė, tuo didesnis lyčių lygybės lygių skirtu-

mas tarp šių visuomenės institutų ir tuo žemesnis gimstamumo lygis.  

Išskiriami du gimstamumo lygio kitimo modeliai, kurie apibū-

dina gimstamumo kaitos skirtumus tarp visuomenių, kurios laikosi 

skirtingo požiūrio į šeimą (McDonald, 2000; 1.2 pav.):  

1 modelis: visuomenės, kurių požiūris į šeimą liberalesnis. 

Šios visuomenės priima modernėjančios šeimos bruožus, toleruoja 

kohabituojančių porų ir nesantuokinių vaikų gausėjimą, vedybų 

mažėjimą, aktyviai palaiko lyčių lygybės visuomenėje įgyvendini-

mo idėją ir t. t. Jose bus lengviau pereinama nuo labai žemo gims-

tamumo lygio prie žemo gimstamumo lygio1. Kai kurios iš jų gal-

būt apskritai nepatirs labai žemo gimstamumo. 
                                                 
1 McDonald (2000a) gimstamumo lygius apibūdina taip: žemas gimstamumas yra 
tuomet, kai suminis gimstamumo rodiklis yra 1,5-2,0; labai žemas gimstamumas – 
kai suminis gimstamumo rodiklis yra žemesnis negu 1,5. 
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1.2 pav. Lyčių lygybės ir gimstamumo lygių kaitos sąryšis 

 

A
uk

št
as

  
 
 
 
 

 
Labai žemas 

gimstamumas 
Žemas gimsta-

mumas 
N

uo
sa

ik
us

  
 
 
 
 

Žemas gimsta-
mumas 

 
 

Ž
em

as
 

 
      Aukštas 

       gimstamu-
mas 

 
 

Pakankamai 
aukštas gimsta-

mumas  
(moderate) 

 

L
yč

ių
 ly

gy
bė

s 
ly

gi
s 
į i

nd
iv

id
ą 

or
ie

nt
uo

tu
os

e 
so

ci
al

in
iu

os
e 

in
st

it
ut

uo
se

 

 Žemas Nuosaikus Aukštas 

 Lyčių lygybės lygis į šeimą orientuotuose socialiniuose ins-
titutuose 

Šaltinis: McDonald (2000a). 

 

2 modelis: visuomenės, kurios laikosi konservatyvesnio po-

žiūrio į šeimą. Šioms visuomenėms būdingas prisirišimas prie tra-

dicijų ir siekis išsaugoti tradicinį šeimos modelį. Joms pereiti nuo 

labai žemo prie žemo gimstamumo lygio bus gerokai sudėtingiau, 

tai truks ilgiau negu liberaliose visuomenėse. 

Gimstamumo skatinimo veiksniai. Vienintelė išeitis, kuri galė-
tų pakelti labai žemo gimstamumo lygį, remiantis lyčių lygybės 

teorija, – įgyvendinti lyčių lygybę visuose visuomenės institutuose 

bei kurti aplinkybes, leidžiančias abiem tėvams profesinį užimtumą 
derinti su šeimos funkcijomis (McDonald, 2000, 2002).  

2 
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Norint tai įgyvendinti, reikalingos adaptacijos tiek visuomenės 

viešojo, tiek šeimos privataus gyvenimo lygmeniu. Pirmasis lyg-

muo yra susijęs su priemonių, kuriomis kuriama šeimos poreikiams 

palanki darbo rinka ir sudaromos galimybės vaikų priežiūrą derinti 

su profesiniu užimtumu, plėtojimu. Šios priemonės turi integruoti 

lyčių lygybės siekį, kad darbo ir šeimos derinimo strategija nebūtų 

aktuali tik moterims ir tokiu būdu toliau didintų lyčių galimybių 

visuomenėje skirtumus. Antrasis lygmuo yra susijęs su simetriško 

(egalitarinio) lyčių vaidmenų modelio skatinimu šeimoje. 

Sociodemografinių tyrimų rezultatai ir statistika patvirtina 

lyčių lygybės teorijos teisingumą. Gimstamumas sparčiausiai ma-

žėja tose šalyse (pvz., Pietų Europos), kur požiūris į šeimą išlieka 

artimas tradiciniam, t. y. moterims čia tenka didžiausia atsako-

mybė už vaikų priežiūrą ir trūksta galimybių profesinę veiklą de-

rinti su vaikų auginimu. Tai veda prie kraštutinumų: verčia arba 

aukoti karjeros siekius, arba apriboti prokreacinius ketinimus. 

Tuo tarpu santykinai aukštas gimstamumas vyrauja šalyse (pvz., 

Šiaurės Europos), kur sparčiau plinta lyčių lygybe pagrįstas šei-

mos modelis: vykdoma aktyvi užimtumo politika, daugiau pa-

siekta šeimos ir darbo derinimo bei apskritai lyčių lygybės politi-

kos srityse. 

* * * 

Remiantis lyčių lygybės teorija, galima teigti, kad labai žemą 
gimstamumo lygį šiuolaikinėje poindustrinėje visuomenėje lemia 

lyčių lygybės įvairiuose socialiniuose institutuose netolygumas. 

Labai žemą gimstamumą lemia aukštas lyčių lygybės lygis į indi-

vidą orientuotuose institutuose (švietimo sistemoje, darbo rinkoje) 
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ir tik nuosaiki lyčių lygybė į šeimą orientuotuose institutuose (šei-

mos politikoje, pačioje šeimoje). Daroma prielaida, kad gimsta-

mumas didės tuomet, kai lyčių lygybės lygis pakils ir į šeimą orien-

tuotose institutuose ir kai nustos dominuoti vyro maitintojo šeimos 

modelis.  

Sąlygų, palankių tėvams užimtumą derinti su šeimos funkcijo-

mis, sudarymas ir simetriško (egalitarinio) šeimos modelio įgyven-

dinimas lyčių lygybės teorijoje apibrėžiami kaip svarbiausios prie-

laidos, siekiant atstatyti kartų kaitą užtikrinantį gimstamumo lygį. 
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ŠEIMOS IR GIMSTAMUMO POKYČIAI 
LIETUVOJE  

 

2.1. PAGRINDINIAI ŠEIMOS IR GIMSTAMUMO POKYČIŲ 
BRUOŽAI IR ĮTAKA DEMOGRAFINEI RAIDAI 

Su prasidėjusiais socialiniais ekonominiais pertvarkymais šei-

ma ir gimstamumo lygis Lietuvoje keičiasi iš esmės. Keičiasi šei-

mos kūrimo strategija ir šeimos formos. Gimstamumas mažėjo la-

bai sparčiai ir pasiekė lygį, gerokai žemesnį už galintį užtikrinti 

kartų kaitą. Tai labai svarbi informacija, verčianti stengtis suprasti 

situaciją ir siekti ją keisti. 
 
2.1.1. Pagrindiniai šeimos demografinių pokyčių bruožai 

Nuo 1990-ųjų pradžios vykstant sparčioms ir esminėms socia-

linėms, ekonominėms, kultūrinėms permainoms, keičiasi ir Lietu-

vos šeima. Nyksta tradicinei šeimai būdingi bruožai, vis labiau įsi-

gali moderni šeima. Labai sumažėjo vedybų, tuokiamasi vyresnio 

amžiaus, gausėja viengungių, vis daugiau porų pradeda gyventi 

kartu santuokos neregistravusios, gausėja nesantuokinių vaikų. 

Analogiški šeimos pokyčiai Vakarų šalyse tęsiasi jau keturis de-

šimtmečius ir yra įvardijami šeimos transformacija arba antruoju 

demografiniu perėjimu (plačiau apie tai: 1.1 skyrelyje ir Stankū-

nienė, Jonkarytė ir kt., 2003).  

Pastarieji Lietuvos šeimos pokyčiai pirmiausia pradėjo reikš-

tis vedybų mažėjimu. Tai matyti ir iš pačių bendriausių statistinių 

vedybų rodiklių: sumažėjo santuokų absoliutūs skaičiai ir bendrieji 

santuokų rodikliai. Santuokų skaičius sumažėjo nuo 36,3 tūkst. 

2. 
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1990 m. iki 15,8 tūkst. 2001 m. (Demografijos, 2005). Ypač spar-

čiai santuokų mažėjo 1992 m. ir 1993 m. Vėliau santuokų mažėji-

mas gerokai sulėtėjo, o 2002–2005 m. santuokų net pagausėjo. 

2005 m. susituokė 19,9 tūkst. porų. Bendrieji santuokų rodikliai 

atitinkamai sumažėjo nuo 9,8 iki 4,5‰ ir padidėjo iki 5,81‰ (2.1 

pav.). Ištuokų rodikliai išlieka aukšti: kasmet išsituokia apie 11 

tūkst. porų. 1990 m. 100-ui santuokų teko 35, 2005 m. – 58 ištuo-

kos (Statistiniai, 2006).  
 

2.1 pav. Bendrieji santuokų ir ištuokų rodikliai, 1980–2004 m. 
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Šaltinis: Demografijos, 2005. 

 

Nors praeitą dešimtmetį mažėjo visų amžiaus grupių vyrų ir 

moterų santuokų rodikliai, tačiau labiausiai sumažėjo jauniausio 

vedybinio amžiaus vyrų ir moterų santuokų rodikliai, t. y. tų, kurie 

iki pastarųjų pokyčių paprastai tuokdavosi dažniausiai (2.2 pav.). 

                                                 
1 Išankstiniai duomenys 
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20–24 metų amžiaus vyrų 

specifiniai santuokų ro-

dikliai (santuokų skaičius 

tūkstančiui atitinkamo am-

žiaus žmonių) sumažėjo 

nuo 124‰ 1990 m. iki 

43‰ 2004 m., moterų – 

nuo 116 iki 61‰, t. y. 

maždaug per pusę (2.2 

pav.). Tačiau per pasta-

ruosius dvejus trejus me-

tus vyresnio amžiaus – 

25–34 metų vyrų ir 25–29 

metų moterų santuokų ro-

dikliai gerokai padidėjo. 

25–29 metų vyrų specifi-

niai santuokų rodikliai pa-

didėjo nuo 39‰ 2000 m. 

iki 56‰ 2004 m., o mote-

rų – atitinkamai nuo 28 iki 

45‰. Pasikeitė vyrų san-

tuokų intensyvumo pikas: 

anksčiau intensyviausiai 

tuokėsi 20–24 metų, dabar – 

25–29 amžiaus vyrai (2.2 

pav.). Tai rodo santuokų 

„senėjimą“: tuokiamasi vy-

resnio amžiaus. Santuokų 

2.2 pav. Specifiniai santuokų rodikliai 
(santuokų skaičius tūkstančiui  

atitinkamo amžiaus vyrų 
 ir moterų) 
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 Šaltinis: Demografijos, 2005. 
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„senėjimą“ rodo ir tai, kad didėja vidutinis pirmą kartą besituo-

kiančių amžius (didėti pradėjo dar 1993 m.). Vyrų, besituokiančių 

pirmą kartą, vidutinis amžius 1992 m. buvo 23,8 metų, o 2004 m. – 

26,9 metų (t. y. pakito 3 metais), atitinkamai moterų pasikeitė nuo 

22,1 iki 24,8 metų (pakito 2,7 metų) (Demografijos, 2005). 

Per praėjusio šimtmečio dešimtą dešimtmetį, kai vedybos bu-

vo atidedamos vis vyresniam amžiui, gausėjo kohabituojančių šei-

mų (neregistruojančių santuokos), išliko dažnos skyrybos, gerokai 

sumažėjo susituokusių ir padidėjo niekada nesituokusių – viengun-

gių (2.1 lentelė). Labiausiai pasikeitė 20–24 metų amžiaus tiek vy-

rų, tiek ir moterų santuokinis statusas. 1989 m. surašymo duome-

nimis, tarp 20–24 metų amžiaus vyrų vedusių buvo trečdalis 

(32,8%), o 2001 m. duomenimis, jų buvo per pusę mažiau – tik 

šeštadalis (16,5%), šio amžiaus ištekėjusių moterų atitinkamai su-

mažėjo nuo 55,5 iki 32,5%. Smarkiai sumažėjo ir 25–29 metų susi-

tuokusių dalis (2.1 lentelė).  
 
2.1 lentelė. Susituokusių ir niekada nesituokusių dalis pagal amžių 

(1989 m. ir 2001 m. gyventojų surašymo duomenys) (%) 
 

1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 

Susituokę Niekada nesi-
tuokę Susituokę Niekada nesi-

tuokę Amžius 

Vyrai Moterys 
20-24 32,8 16,5 65,8 82,4 55,5 32,5 41,7 65,0 
25-29 74,4 52,8 22,2 42,0 78,5 63,8 15,3 26,1 
30-34 82,9 70,5 11,5 19,5 81,3 71,1 9,0 13,1 
35-39 83,6 75,8 8,5 11,8 80,3 72,2 6,3 9,0 
40-44 84,1 77,8 6,6 8,6 78,2 71,1 5,3 7,3 
45-49 84,6 76,7 5,6 7,8 75,7 68,2 5,1 6,3 
Šaltiniai: Pagrindiniai, 1990; Gyventojai, 2003. 
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2.1.2. Pagrindiniai gimstamumo pokyčių bruožai  

Gimstamumo pokyčiai ir dabartinė situacija. Praėjusio de-

šimtmečio pradžioje gimstamumas per keletą metų Lietuvoje pri-

artėjo prie žemiausios ri-

bos, kuri ekonomiškai stip-

riose šalyse buvo pasiekta 

praėjusio šimtmečio aštun-

tame dešimtmetyje. Sumi-

nis gimstamumo rodiklis1 

Lietuvoje sumažėjo nuo 

2,02 (1990 m.) iki 1,55 

(1995 m.) (2.3 pav.). Staiga 

sumažėjęs dešimto de-

šimtmečio pradžioje, gims-

tamumas Lietuvoje mažėjo 

ir toliau, tik lėtesniais tem-

pais. Suminis gimstamumo 

rodiklis XXI a. pradžioje nukrito žemiau 1,3 ir 2002–2004 m. 

buvo lygus 1,24–1,26. Taigi gimstamumas per vieną dešimtmetį 
sumažėjo nuo lygio, iš esmės iki tol užtikrinusio kartų kaitą2, iki 

lygio, lemiančio intensyvią depopuliaciją. Toks gimstamumo ly-

gis, kada suminis gimstamumo rodiklis yra žemiau 1,3, yra vadi-

namas ypač žemu.  

Labiausiai gimstamumas sumažėjo Lietuvos kaimo vietovėse. 

Suminis gimstamumo rodiklis kaimo vietovėse per pastaruosius 

                                                 
1 Vidutinis vaikų skaičius, kuriuos moteris pagimdo per savo gyvenimą. 
2 Kad karta keistų kartą, suminis gimstamumo rodiklis turi būti ne mažesnis už 2,1. 

2.3 pav. Suminis gimstamumo rodiklis 
Lietuvoje, 1985–2004 m.  
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  Šaltinis: Demografijos, 2005. 
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keturiolika metų sumažėjo 

daugiau nei vienetu: nuo 2,76 

(1990 m.) iki 1,66 (2004 m.). 

Šiuo metu kaimo moterys 

gimdo vienu vaiku mažiau nei 

prieš penkiolika metų. Be to, 

gimstamumas kaimuose pas-

taraisiais metais mažėja žen-

kliai sparčiau (2.4 pav.).   

Miestuose gimstamumo 

lygis kinta kiek mažiau: su-

minis gimstamumo rodiklis 

1990–2004 m. sumažėjo 0,68, 

atitinkamai nuo 1,78 iki 1,11. 

Be to, jau treji metai gimstamumas Lietuvos miestuose palengva 

didėja (2.4 pav.).   

Šiuo metu Lietuvos gimstamumo rodikliai yra vieni žemiausių 

tarp naujų ES šalių ir tarp senbuvių (2.5 pav.). Nors visose ES ša-

lyse suminis gimstamumo rodiklis dabartiniu metu yra žemiau 2 

(daugumoje šalių – ženkliai žemiau 2, ES šalių vidurkis – 1,48), t. 

y. žemiau lygio, galinčio užtikrinti kartų kaitą, tačiau mažesnis nei 

Lietuvoje gimstamumas yra tik Slovakijoje (1,15), Slovėnijoje 

(1,22), Čekijos Respublikoje (1,23), Lenkijoje (1,23) ir Latvijoje 

(1,24) (2 pav.). Daugumoje senbuvių ES šalių (išskyrus Pietų Eu-

ropos šalis) gimstamumas mažėjo 1960–1970 m., vėliau stabiliza-

vosi ir tam tikrą laiką buvo artimas 1,5, o pastaruoju metu kai ku-

riose iš jų (Šiaurės Europos šalyse, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir 

kt.) didėja (2.1, 2.2 priedai).  

2.4 pav. Suminis gimstamumo 
 rodiklis Lietuvos mietuose 
 ir kaimuose, 1990–2004 m. 
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Gimstamumas labai staigiai mažėjimo ir nukritimo iki ypač že-

mo lygio (žemiau 1,3) beveik visose naujose ES šalyse (Rytų ir Vi-

durio Europos), tačiau jau keletą metų padėtis išlieka panaši, išsky-

rus Estiją. Estijoje gimstamumas palengva didėja. 2004 m. suminis 

gimstamumo rodiklis Estijoje buvo 1,4 (2.5 pav., 2.2 priedas). 

Gimstamumas pagal motinos amžių: gimstamumo „senėjimas“ 

(fertility „ageing“). Gimstamumo lygio mažėjimas – tik viena iš 

šiuo metu Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse, 

2.5 pav. Suminis gimstamumo rodiklis ES šalyse, 
2003-2004 m. 
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vykstančio gimstamumo 

modelio (fertility pattern) 

kitimo charakteristikų. Es-

minius gimstamumo poky-

čius liudija ir tai, kad gim-

dymai atidedami vyres-

niam amžiui, t. y. gimdo-

ma ne tik mažiau, bet ir vė-

liau. Lietuvoje vidutinis 

motinos, gimdančios pirmą 
vaiką, amžius pradėjo didė-
ti praėjusio dešimtmečio vi-

duryje ir per pastaruosius 

dešimt metų padidėjo be-

veik dvejais metais: nuo 23 

metų (1994 m.) iki 24,8 

metų (2004 m.). Miestuose 

ir kaimuose gimstamumas 

„senėja” panašiu tempu 

(2.6 pav.). 

 Iš 2.7 paveikslo maty-

ti, kad ženkliausiai suma-

žėjo 20–25 metų amžiaus 

moterų gimdymo rodikliai. 

Dabartiniu metu 20 ir 21 

metų moterys gimdo net 

apie tris kartus rečiau nei 

1990-ųjų pradžioje. Prieš 

2.6 pav. Vidutinis motinos, gimdančios 
pirmą vaiką, amžius,  

1990–2004 m. 
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penkiolika metų didžiausi buvo 20–24 metų amžiaus moterų gim-

dymo rodikliai (per 150 gimusių vaikų 1000-ui šio amžiaus mote-

rų), o šiuo metu – 24–28 metų (85–95 gimę vaikai 1000-ui mote-

rų). Gimdymų intensyvumo pikas sumažėjo beveik per pusę ir ket-

veriais metais pasislinko į vyresnį amžių. Iš esmės tai yra naujas 

gimdymų pagal amžių kreivės modelis. Vaikų gimdoma ne tik ma-

žiau, gimdo vis vyresnio amžiaus moterys. 

 

2.7 pav. Specialieji gimstamumo rodikliai pagal motinos amžių 

Šaltinis: Įvairių metų demografijos metraščiai. 

 

Gimstamumas pagal vaikų gimimo eiliškumą. Vertinant di-

džiulį gimstamumo sumažėjimą, labai dažnai apgailestaujama, kad 

mažėja gausių šeimų. Tačiau kaip rodo duomenys, šis teiginys ne-

turi pagrindo. Gimstamumas labiausiai mažėjo dėl to, kad mažėjo 

vaikų, kurie gimė pirmieji ir antrieji (2.8 pav.). 2004 m., lyginant 
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su 1990 m., iš viso per metus gimusių vaikų sumažėjo 26,5 

tūkst., iš jų 22 tūkst. suma-

žėjo tų, kurie gimė pirmieji 

ir antrieji (pirmųjų – 11,9, 

antrųjų – 10,5 tūkst.). Vai-

kų, kurie gimė ketvirtieji ir 

paskesnieji, skaičius beveik 

nesikeitė (1990 m. jų gimė 
2,9 tūkst., 2004 m. – 2,0 

tūkst. vaikų), o jų dalis iš 

bendro gimusiųjų skaičiaus 

net padidėjo (2.2 lentelė).  
 

2.8 pav. Vaikai pagal gimimo eiliškumą  
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Šaltinis: Įvairių metų demografijos metraščiai. 

2.2 lentelė. Vaikai pagal gimimo 
eiliškumą (%) 
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1995 50,2 34,6 9,7 5,5 
2000 46,8 34,2 11,7 7,3 
2004 50,2 33,1 10,0 6,7 

Šaltinis: Įvairių metų demografijos  
metraščiai. 
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Nesantuokiniai vaikai. 

Pastarųjų permainų laiko-

tarpiu nesantuokinių vai-

kų dalis labai padidėjo: 

nuo 7% (1990 m.) iki 

29,5% (2003 m.). 2004 m. 

jų dalis truputį sumažėjo – 

iki 28,7% (2.9 pav.). Nors 

Lietuvoje šis rodiklis 

sparčiai didėja, bet gero-

kai lėčiau nei Latvijoje ir 

Estijoje, o pasiekti skai-

čiai dar tebėra vieni ma-

žiausių Europoje. Nesan-

tuokinių vaikų dalis Latvijoje 2003 m. buvo 44%, Estijoje – 58% 

(Demografijos, 2005). 

Vis dėlto verta atkreipti dėmesį į kitą svarbų faktą, kuris mi-

nimas gerokai rečiau, kartais net nutylimas arba lieka nepastebė-

tas. Nuo 1990 m. nesantuokinių vaikų dalis didėjo ne tiek dėl to, 

kad tokių vaikų gausėjo, bet pirmiausia dėl labai mažėjančio san-

tuokoje gimusių vaikų skaičiaus (2.10 pav.). Santuokoje gimusių 

vaikų sumažėjo nuo 52,9 tūkst. 1990 m. iki 21,7 tūkst. 2004 m., o 

ne santuokoje gimusių vaikų atitinkamai padaugėjo nuo 4 iki 8,7 

tūkst. Be to, nesantuokinių vaikų padaugėjo būtent todėl, kad 

daugiau vaikų gimė kohabituojančiose šeimose (atitinkamai nuo 

1,3 iki 6 tūkst.), o vienišų motinų vaikų iš esmės buvo gimdoma 

tiek pat (atitinkamai 2,6 ir 2,7 tūkst.) (2.10 pav.). 

2.9 pav. Nesantuokiniai vaikai  
(ne santuokoje gimusių vaikų dalis iš  

bendro gimusiųjų skaičiaus) (%) 
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2.10 pav. Vaikų skaičius pagal įregistravimo pobūdį 
 (pagal vaiką įregistravusių asmenų vedybinį statusą) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1990 1995 2000 2004

Santuokinių tėvų

Motinos

Abiejų nesusituokusių tėvų

Globėjų

 
Šaltinis: Demografijos, 2005. 

 

2.1.3. Gimstamumo mažėjimo demografinės pasekmės: 
demografinės pusiausvyros praradimas  

 

Iki XX a. dešimto dešimtmečio Lietuvoje suminis gimstamumo 

lygis išliko apie 2, tad gyventojų natūralios kaitos būklė dar buvo arti-

ma paprastos reprodukcijos režimui, užtikrinančiam kartų kaitą. 
Reprodukcijos neto rodiklis1 buvo artimas 1. Apie penkiolika metų 

(1975–1990 m.), iki pastarųjų demografinių pokyčių, reprodukcijos 

neto rodiklis Lietuvoje svyravo 0,924–1,015 diapazonu (2.11 pav.). 

Tačiau XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje gimstamumui pra-

dėjus sparčiai mažėti, reprodukcijos neto rodiklis taip pat pradėjo 
                                                 
1 Gyventojų reprodukcijos neto rodiklis – vidutinis gyvų gimusių mergaičių skai-
čius, kurias moteris pagimdytų per savo gyvenimą, esant atitinkamų metų gimsta-
mumo ir mirtingumo lygiui, t. y. rodiklis, rodantis kokiu santykiu motinų kartą 
keičia dukterų karta. Šis rodiklis lietuvių kalboje gali būti vadinamas ir kartų kai-
tos rodikliu. 
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sparčiai mažėti. Greičiausiai reprodukcijos neto rodiklis mažėjo 

1993–1994 m. Būtent tada gimstamumas mažėjo sparčiausiai.  

Nuo 1995 m., sulėtėjus gimstamumo mažėjimui, gyventojų 

reprodukcijos neto rodik-

lis mažėja lėčiau, tačiau 

XXI a. pradžioje pasiek-

tas šio rodiklio lygis rodo 

Lietuvos kritišką demogra-

finę situaciją. 1990 m. Lie-

tuvos gyventojų reproduk-

cijos neto rodiklis buvo 

0,969, 1995 m. – 0,710, 

2000 m. – 0,658, o 2004 

m. – 0,599 (2.11 pav.). Tai 

rodo, kad prarasta demo-

grafinė pusiausvyra ir 

šiuo metu Lietuvai būdin-

ga intensyvi depopuliacija. Tėvų kartą keičia beveik per pusę ma-

žesnė vaikų karta. Norint, kad Lietuvoje būtų atkurta demografinė 
pusiausvyra ir karta keistų kartą, vaikų skaičius šeimoje turėtų pa-

didėti beveik vienetu. Tuo atveju reprodukcijos neto rodiklis būtų 

artimas 1 ir tai reikštų kartų kaitos atkūrimą.  

Daugumoje senbuvių ES šalių demografinė pusiausvyra buvo 

prarasta (reprodukcijos neto rodiklis nukrito žemiau 1) dar XX a. 

aštuntame dešimtmetyje ar devinto dešimtmečio pradžioje. Tokia 

demografinio nykimo būsena būdinga daugumai naujų ES šalių 

nuo dešimto dešimtmečio pradžios. Jau daugiau nei dešimt metų nė 
vienoje ES šalyje neužtikrinama kartų kaita. Tačiau, šiuo metu tarp 

  2.11 pav. Lietuvos gyventojų repro-
dukcijos neto rodiklis, 1975–2004 m.  
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Europos Sąjungos šalių (ir ne tik tarp jų) pagal natūralios kaitos 

būklę Lietuvos, taip pat Čekijos Respublikos, Slovakijos, Slovėni-

jos, Latvijos ir Lenkijos situacija yra sudėtingiausia – šiose šalyse 

reprodukcijos neto rodiklis yra ypač žemas (žemiau 0,6). Būtent 

ypač žemas gimstamumas šiose šalyse yra svarbiausia intensyvios 

depopuliacijos prielaida. 

 
2.2. ŠEIMOS POKYČIŲ IR GIMSTAMUMO MAŽĖJIMO  

VEIKSNIAI LIETUVOJE  

Lietuvos šeimos pokyčius ir gimstamumo mažėjimą lemiantys 

veiksniai skiriasi savo kilme, poveikio trukme ir stiprumu. Dalis jų 

labai specifiniai ir būdingi tik šalims, pereinančioms iš centralizuo-

to valdymo sistemos į rinkos ekonomiką. Čia persipina senos ir 

naujos socialinės ekonominės sąlygos, kurios veikia demografinę 
elgseną, konkrečiai – vedybinę ir prokreacinę. 

Vieni veiksniai yra ilgalaikiai, paveldėti iš praeitų dešimtme-

čių ir toliau tebesireiškiantys per visuomenės mentalitetą, nuostatas 

bei poreikius. Tai labai specifiniai veiksniai (2.3 priedas), būdingi 

pokomunistinėms šalims, einančioms į rinkos ekonomiką ir peri-

mančioms liberalios, demokratinės visuomenės principus. Tai so-

cialinių praradimų pojūtis: buvo prarastos užimtumo ir bent jau mi-

nimalaus atlyginimo garantijos, aprūpinimo būstu ir kitos garanti-

jos, daliai visuomenės tai tapo lemtinga.  

Kiti veiksniai yra nauji, pradėję reikštis tik pastaruoju metu. 

Naujai įsitvirtinančios rinkos ekonomikos ir buvusios centralizuo-

tos valdymo sistemos sandūra sukelia įtampą. Šios permainos pa-

syvesnįjį visuomenės segmentą verčia taikytis prie naujų sąlygų 

(darbo, būsto rinkos), o aktyvesniajam segmentui padeda atskleisti 
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ir realizuoti prislopintas galimybes, nesusijusias su šeima (pvz., 

tenkinti profesinės karjeros, kultūrinius, rekreacinius ir kitus porei-

kius). Ir vieni, ir kiti veiksniai riboja vedybinę ir prokreacinę elgse-

ną: skatina atidėti santuokas ir vaikų gimdymą, gimdyti mažai vai-

kų, stiprina orientacijas į viengungystę, savanorišką bevaikystę.  
Tretieji veiksniai yra trumpalaikiai. Jie pirmiausia lėmė demo-

grafinių tendencijų nestabilumus ir tapo ilgalaikių šeimos pokyčių 

pradžios veiksniais. Permainų pradžioje patirti ekonominiai nuos-

toliai, gili ekonominė krizė lėmė gyvenimo lygio staigų pablogėji-
mą. Ekonominių krizių metu vedybų ir gimimų paprastai ženkliai 

sumažėja. Ekonominių sunkumų ir nestabilumų pasekmė, remiantis 

ekonomine racionaliosios elgsenos gimstamumo teorija (Becker, 

Barro, 1986; Robinson, 1997; Bongaarts, Watkins, 1996), – gims-

tamumo mažėjimas. Tuo metu mažinamos išlaidos, susijusios su 

vaikų priežiūra, mokymusi ir pan. Be to, ekonominių nestabilumų 

metu vengiama papildomos atsakomybės ir įsipareigojimų, bent jau 

nuolatinių ir ilgalaikių. Todėl nesituokiama, negimdomi vaikai. Šią 
išvadą gerai iliustruoja tai, kad spartus gimstamumo rodiklių mažė-

jimas sutapo su staigiu ir didžiuliu dešimto dešimtmečio pradžios 

Lietuvos ūkio, taip pat ir gyvenimo lygio nuosmukiu. Staiga pradė-
jo sparčiai mažėti santuokų, krito gimstamumo lygis, pradėjo 

plisti neformalūs šeiminiai ryšiai (kohabitacija). Tačiau negalima 

pamiršti, kad tuo metu prasidėjo intensyvi ir fundamentali visuo-

menės transformacija – perėjimas prie rinkos santykių ir demo-

kratinės visuomenės. Tai negalėjo neatsiliepti gyventojų vedybi-

nei bei prokreacinei elgsenai, taip pat ir gimstamumui. Tai patvir-

tina ir tai, kad iš esmės tuo pačiu metu gimstamumo mažėjimas ir 

kiti šeimos pokyčiai prasidėjo ir kitose Rytų bei Vidurio Europos 
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šalyse (Macura, 1995; Macura, Mochizuki-Sternberg, Garcia, 

2002; Lesthaeghe, Surkyn 2002). 

Vėliau, nuo dešimto dešimtmečio vidurio, kai šių neigiamų 

ekonominių veiksnių poveikis susilpnėjo, kai Lietuvos ekonomika 

pradėjo atsigauti, santuokų ir gimstamumo rodiklių kritimo tempai 

sumažėjo, tačiau atsirado naujų veiksnių, kurie turėjo įtakos šeimos 

institutui ir gimstamumui. Didėjantis nedarbas ir atsiradusios gali-

mybės gana lengvai išvykti į Vakarų šalis (bevizis išvykimas į dau-

gelį Europos ir ne tik Europos šalių) bei patekti į tarptautinę darbo 

rinką (iš pradžių nors ir nelegaliai) suformavo didžiulius trumpalai-

kės migracijos srautus. Dauguma šių migracinių srautų dalyvių yra 

jaunimas. Aišku, jaunimas, ieškantis darbo ir pragyvenimo šaltinių 

už šalies ribų, taip pat gerokai rečiau kuria šeimas, gimdo vaikus. 

Be to, šie žmonės tampa papildomais informacijos nešėjais apie 

Vakarų šalyse paplitusį gyvenimo stilių, vertybes, prioritetus bei 

šeimos formų įvairovę. Tai stimuliuoja vedybinės ir prokreacinės 

elgsenos kitimą.  
Nors nacionalinis atgimimas, šalies valstybingumo įtvirtinimas 

skatino saugoti etnokultūrinį savitumą ir tradicijas, tačiau laisvė-

janti aplinka, po daugelio metų atsivėrusios galimybės įsijungti į 
Europos ir pasaulio žmonijos bendriją tapo stipriu stimulu perimti 

labiau pažengusių šalių technologijas, gyvenimo stilių, normas, 

nuostatas, vertybes, neretai neatsižvelgiant į kai kurių jų galimą de-

strukcinį poveikį. Juolab kad Lietuva, kaip ir bet kuri kita ilgai bu-

vusi izoliuota ir silpniau išsivysčiusi šalis, po daugelio metų atsivė-

rus sienoms, neturėdama socialinio imuniteto, yra nesunkiai pažei-

džiama pigios kultūros ir deviantinių reiškinių. Visuomenė, patyru-

si izoliaciją, yra imli vakarietiškoms (Bongaarts, Watkins, 1996), 
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ne tik materialiosioms, bet ir kultūros, dvasinėms vertybėms bei 

elgsenos normoms, tarp jų ir vedybinėms bei prokreacinėms. Tad ir 

mūsų šalyje plinta Vakaruose jau gerokai pažengę šeimos pokyčiai, 

silpnėja šeimos instituto formalizacija.   

Modernių kontraceptinių priemonių plitimas Lietuvoje taip pat 

turėjo turėti įtakos šeimos pokyčiams. Vakarų šalyse būtent šis 

veiksnys prieš keturiasdešimt metų tapo labai svarbiu postūmiu, lė-
musiu šeimos transformacijos pradžią (van de Kaa, 1987).  

Taigi Lietuvoje įsigalint rinkos santykiams, demokratėjant ir 

liberalėjant aplinkai, keičiantis vertybių sistemai, gilėjant individu-

alizacijai, fundamentalieji, šeimos trasformaciją lemiantys veiks-

niai (2.3 priedas), įvardyti šios teorijos pradininkų (van de Kaa, 

1987; Lesthaeghe, 1995), tampa lemiamais ir mūsų šalyje.    

Akivaizdu, kad visų tipų vedybinės ir prokreacinės elgsenos 

veiksniai (ekonominės sistemos kitimo, socialinių pertvarkymų, 

ekonominės situacijos nestabilumo, gyvenimo sąlygų, stiliaus, ver-

tybių, normų, elgsenos kitimo) yra labai persipynę, tačiau jų povei-

kio jėga, kintant konkrečioms sąlygoms, persidislokuoja. Šiuo me-

tu Lietuvoje vis didesnę įtaką sparčiai šeimos instituto transforma-

cijai daro fundamentalieji visuomenės pokyčių veiksniai. 

 

*** 

 Apibendrinant galima teigti, kad nuo XX a. dešimto dešimt-

mečio pradžios vykstantys spartūs ir esminiai socialinės, ekonomi-

nės, kultūrinės aplinkos pokyčiai Lietuvoje sąlygojo šeimos trans-

formaciją, gimstamumo sumažėjimą iki ypač žemo lygio. Nyksta 

tradicinės šeimos bruožai, ryškėja nauji, jau kurį laiką būdingi Va-
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karų šalims, vis labiau įsigali moderni šeima, kuriai būdingas insti-

tucionalizacijos silpnėjimas. 

 Postūmiu šeimos transformacijai ir gimstamumo mažėjimui 

prasidėti buvo dešimtojo dešimtmečio pradžios socialiniai ekono-

miniai pokyčiai, socialinių garantijų netektys, didžiulis ekonominis 

nuosmukis, tačiau jų plitimo universalėjimą lemia būtent vykstan-

čių pokyčių esmė - ėjimas į liberalią ir rinkos ekonomikos visuo-

menę su gilėjančiais individualizacijos reiškiniais.  

 
2.3. SUBJEKTYVUS ŠEIMOS IR GIMSTAMUMO POKYČIŲ VER-

TINIMAS 
 

2.3.1. Subjektyvus šeimos pokyčių vertinimas 

Šeimos pokyčių vertinimas: bendras vaizdas  
Trumpa šeimos ir gimstamumo raidos per pastaruosius penkioli-

ka metų apžvalga rodo, kad Lietuvos šeima patiria didžiulių permai-

nų. Per pastaruosius penkiolika metų labai pasikeitė Lietuvos šeimos 

demografinė charakteristika. Tarp ryškiausių šeimos pokyčių, ku-

riuos atskleidžia statistiniai ar sociodemografinių tyrimų duomenys, 

yra šie: labai sumažėjo santuokų, santuokos atidedamos vyresniam 

amžiui, labai sumažėjo gimstamumas, pirmųjų vaikų gimdymas ati-

dedamas vyresniam amžiui, gausėja nesantuokinių vaikų, gausėja 

porų, kurios gyvena santuokos neregistravusios, be to, gausėja porų, 

nenorinčių turėti vaikų (plačiau apie tai: Stankūnienė ir kt., 2003), 

gausėja ir niekada nesituokusių – viengungių (Namų, 2003).  

Kaip minėtus šeimos pokyčius vertina pati visuomenė ir įvai-

rūs jos segmentai? Tai svarbu suprasti, nes visuomenės nuostatos 

atspindi, kiek procesas pasklidęs, šiuo atveju – kiek įsigalėję šei-
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mos transformacijos reiškiniai. Visuomenės pateiktas teigiamas ar 

neigiamas vertinimas leidžia suprasti šeimos pokyčius ir numatyti 

galimus tolesnius kitimus.  

Kaip rodo tyrimų „Lietuvos šeima“ (2005 m.) ir „Gyventojų po-

litikos vertinimas“ (2001 m.) rezultatai1, šeimos transformacijos 

reiškiniai ne tik plinta mūsų visuomenėje, bet pamažu keičiasi ir vi-

suomenės nuomonė apie juos. Visuomenė juos vis labiau toleruoja 

ar net jiems pritaria. Ir vis rečiau išsakoma šių pokyčių negatyvių 

vertinimų. Tai rodo tiek šių dviejų tyrimų, besiskiriančių tik ketve-

riais metais, rezultatai (2.3 lentelė), tiek skirtingų kartų nuomonė 
apie vykstančius šeimos pokyčius (2.4 priedas).   

Kintanti šeima meta naujus iššūkius paramos šeimai politikai, 

reikalauja pokyčius atitinkančių priemonių. Moderni paramos šeimai 

politika turi atsižvelgti į šeimos kitimo reiškinius bei naujus šeimos 

narių santykius, kurti paramos šeimai sistemą, kuri padėtų spręsti jau 

savo prigimtimi socialiai silpnų (pvz., nepilnų šeimų), jaunų ar ne to-

kių stabilių šeimų (pvz., neregistruotų santuokų) problemas. Todėl 
labai svarbu stebėti vykstančius šeimos pokyčius, vertinti visuome-

nės nuostatas dėl šių pokyčių.   

Nors šeimos pokyčiai vertinami vis palankiau, tai rodo tiek 

„Gyventojų politikos vertinimo“ (2001 m.), tiek ir „Lietuvos šei-

mos“ (2005 m.) tyrimų rezultatai, iki šiol daugiau nei pusė respon-

dentų daugumą šeimos pokyčių vertina neigiamai („blogai“ arba 

„labai blogai“). Atrodytų, visuomenė iki šiol dar gana jautriai rea-

guoja, jog nyksta tradicinei šeimai būdingi bruožai, atsiranda ir 

plinta naujų, arba juos net atmeta. Tačiau, pirma, šių tyrimų rezul-

                                                 
1 Tyrimus atliko Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centras. 2001 m. 
tyrimo metu apklausta 1400, 2005 m.  – 933 18-75 metų respondentai.  
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tatai vis dėlto rodo, kad vos per ketverius metus, praėjusius tarp 

dviejų tyrimų, įvyko akivaizdus poslinkis šeimos modernėjimo pri-

pažinimo linkme: sumažėjo negatyvių (vertinimų intervalas suma-

žėjo nuo 40–93% 2001 m. iki 36–85% 2005 m.) ir padaugėjo neut-

ralių (nuo 8–48% iki 15–54%) visų šeimos pokyčių vertinimų, bei 

daugumos – pozityvių vertinimų (2.3 lentelė). 
Antra, iš 2.3 lentelės matyti, kad įvairūs šeimos pokyčių požy-

miai vertinami gana skirtingai. Be to, tiek 2001 m., tiek ir 2005 m. 

tyrimų rezultatai rodo, kad viename poliuje (pagal vertinimą) yra 

šeimos pokyčių požymiai, atspindintys gimstamumo mažėjimą, 
šeimos nestabilumą, bevaikių šeimų bei vienišų žmonių gausėjimą: 
jie iš visų šeimos pokyčių dažniausiai vertinami neigiamai. Kitame 

poliuje yra pokyčiai, reiškiantys, jog šeimos institutas modernėja 

(“daugėja porų, kurios gyvena nesusituokusios”, “daugėja vaikų, 

gimusių neregistruotoje santuokoje”) – jie dažniau nei kiti požy-

miai vertinami neutraliai ar net palankiai ir rečiau – nepalankiai. 

Tačiau 2005 m. tyrimo duomenys užfiksavo naujus nuostatų dėl 
šeimos pokyčių poslinkius: jau mažesnį rūpestį kelia vedybų mažė-

jimas ir šeimų, kuriose auga tik vienas vaikas, gausėjimas. 2001 m. 

neigiamai šiuos pokyčius atitinkamai vertino 70 ir 59% responden-

tų, 2005 m. – 59 ir 50% (2.3 lentelė). 
Akivaizdu, visuomenė tebėra labai susirūpinusi dėl mažėjančio 

gimstamumo (2005 m. tai neigiamai vertino per 80% respondentų), 

socialiai silpnų šeimų (nepilnų šeimų gausėjimą neigiamai vertino 

74% respondentų) ir gausėjančių skyrybų (neigiamai vertino 85%), 

tačiau vis ramiau priima neinstitucionalizuotų šeimų gausėjimą ir 

tai, kad gausėja vaikų, gimusių tokiose šeimose. 2005 m. duomeni-

mis, gausėjančias poras, kurios gyvena nesusituokusios, neigiamai  
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vertino 39%, o tai, kad daugėja vaikų, gimusių neregistruotoje san-

tuokoje, – 36% respondentų, neutraliai („nei gerai, nei blogai“) 

vertino atitinkamai 43% ir net 54% respondentų. Be to, 2005 m. 

gausėjančias poras, kurios gyvena nesusituokusios, teigiamai verti-

no jau 17% (2001 m. – 15%) respondentų.  

Trečia, su kiekviena jaunesne karta mažėja respondentų, nepa-

lankiai vertinančių šeimos pokyčius, ypač tuos, kurie rodo šeimos 

deinstitucionalizacijos procesą (2.4 priedas). Be to, 2005 m. tyrimo 

duomenys rodo, kad jauniausios kartos akivaizdžiai vis labiau pri-

pažįsta kohabitacijos plitimo reiškinį. Retėjant nepalankiems ir net 

neutraliems vertinimams, dažnėja palankių vertinimų. 2005 m. jau 

apie trečdalis (2001 m. – apie penktadalis) 18–34 metų responden-

tų kohabitacijos plitimą vertino palankiai („labai gerai“ ir „gerai“). 

Nors kohabitacijos pripažinimo procesas gana spartus, tačiau tokio-

se šeimose gimusių vaikų gausėjimą palankiai vertinančių daugėja 

ne taip sparčiai, net tarp jauniausių kartų respondentų. Tai liudija, 

kad šeimos deinstitucionalizacijos procesas Lietuvoje dar nėra tvir-

tai įsigalėjęs. Matyt, jis dar tebėra pradinėje, vadinamojoje šeimos 

preliudijos, stadijoje, kada tokios poros, pradėjusios lauktis kūdi-

kio, paprastai tuokiasi.  

Vis neutraliau vertinama ir tai, kad daugėja vaikų, gimusių ne 

santuokoje (2.3 lentelė). 
Taigi matome, kad tokie šeimos demografinių pokyčių požy-

miai, kaip kohabituojančios poros, nesantuokiniai vaikai mūsų ša-

lyje dar iki XX a. paskutinio dešimtmečio buvę deviantiniai, vis la-

biau tampa įprastu socialiniu reiškiniu ir į juos žiūrima vis toleran-

tiškiau. Vis dėlto reikia pastebėti, kad respondentų, išreiškusių pa-

čią palankiausią nuomonę dėl šių reiškinių plitimo, vis dar lieka la-

bai nedaug (2.3 lentelė).    
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Ne tik vis neutraliau ar net palankiau žiūrima į neregistruotas 

santuokas, bet ir vis dažniau išsakomos nuostatos dėl prioritetinio 

pasirinkimo šeimą kurti santuokos neregistruojant. Ypač tai būdin-

ga jauniems vyrams. Paklausus, kokiai šeimos kūrimo strategijai 

teiktų pirmenybę, 2005 m. tyrimo metu 18–34 metų vyrų dažniau-

siai išsakoma nuostata – gyventi nesusituokus. Tokį šeimos kūrimo 

būdą būtų linkę pasirinkti 59% 18–24 metų amžiaus vyrų (51% lin-

kę rinktis gyvenimą kartu ketinant tuoktis, 8% – neketinant tuok-

tis), 53% 25–29 metų vyrų (atitinkamai 38 ir 15%) ir 45% 30–34 

metų vyrų (36 ir 9%). Už šeimos kūrimą, registruojant santuoką, 
pasisakė vos ketvirtadalis 18–24 metų ir 38% 25–34 metų vyrų. 

Moterų nuostatos dėl vedybinės elgsenos yra konservatyvesnės: jos 

gerokai dažniau pasisako už šeimos kūrimą susituokiant (18–24 

metų – 44%, 25–29 metų – 75%, 30–34 metų – 54%). Tik pačios 

jauniausios – 18–24 metų moterys gerokai dažniau išsako moder-

nias nuostatas (net 47% jų atiduotų pirmenybę gyvenimui nesusi-

tuokus: 29% – ketinant tuoktis, 18% – neketinant tuoktis). Vyres-

nių kartų tiek moterys, tiek ir vyrai dažniausiai pasisako už šeimos 

kūrimą susituokiant. 

Matome, kad su kiekviena jaunesne karta, vis didesnė žmonių 

dalis pirmenybę linkę teikti kohabituojančiai šeimai, be to, vis di-

desnė dalis ją įsivaizduoja ne vien kaip vedybų preliudiją, bet ir 

kaip permanentinį šeiminio gyvenimo būdą.  
Kiekvienai jaunesnei kartai vis palankiau žiūrint į kohabitaciją 

bei vis dažniau išsakant palankias nuostatas dėl kohabitacijos (tik 

kaip vedybų preliudijos ar ir permanentinės) galima numatyti, kad 

ateityje daugės oficialiai neregistruotų šeimų, ir kad šis reiškinys 

vis labiau įgaus socialinį pripažinimą. Remiantis šio bei kitų tyrimų 
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rezultatais, šeimos kitimo teorijomis ir kitų šalių patirtimi, galima 

teigti, kad šiuo metu Lietuvos visuomenė, tik pradėjusi susitaikyti 

su kohabituojančių porų gausėjimu ir dažniausiai pritarianti to-

kioms šeimoms, tik kaip vedybų preliudijai, pereis į kitą šio reiški-

nio evoliucijos etapą: kai jos taps alternatyva vedybinei šeimai ar 

net norma.  

Požiūris į ne santuokoje gimusių vaikų gausėjimą (kada vaiką 
gimdo vieniša motina) yra ne toks tolerantiškas kaip į neregistruotų 

šeimų plitimą bei vaikų gimimą kohabituojančiose šeimose. Vis dėl-
to, 2005 m. duomenimis, jau arti 40% (39%) respondentų tai vertina 

neutraliai (2001 m. – 32%). Be to, požiūris į nesantuokinių vaikų 

gausėjimą tampa vis labiau tolerantišku. Tai matyti palyginus 2001 

m. ir 2005 m. tyrimų duomenis, taip pat įvairių kartų nuostatų skirtu-

mus. Kiekviena jaunesnė karta vis dažniau išsako neutralų požiūrį į 
šio reiškinio plitimą (neutraliai vertina maždaug kas penktas vy-

riausios kartos atstovas ir kas antras jauniausios) ir vis rečiau – nei-

giamą (neigiamai tai vertina 75–80% vyriausios kartos repondentų, 

40–45% jauniausios kartos). Galima teigti, kad nors šio reiškinio pli-

timo tendencija ir pripažinimo istorija yra dar labai trumpa (tarp vy-

resnių kartų atstovų atsakymų dar dominuoja šio reiškinio socialinio 

atmetimo nuostatos), tačiau gan greitai plinta tolerancija jam.  

Akivaizdu, kad visuomenė iki šiol dar gana sunkiai priima 

vaikų, gimusių ne santuokoje, gausėjimą, tačiau kiek liberaliau 

žiūri į tai, jei jie gimsta neregistruotoje santuokoje. Tai dar sykį 
patvirtina, kad ateityje kohabituojančių šeimų gali gausėti ir jos 

gali tapti norma.  

Taigi 2001 m. ir 2005 m. tyrimų rezultatai atskleidė toliau gi-

lėjančias šeimos permainas. Su kiekviena jaunesne karta vis labiau 
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įsigali nauji šeimos bruožai ir visuomenė jiems vis labiau pritaria. 

Vis labiau toleruojamos ar net sulaukia pripažinimo kohabituojan-

čios šeimos. Vis neutraliau žiūrima į nesantuokinių vaikų gausėji-
mą. Nepaisant šių tendencijų, vis dėlto visuomenė gana jautriai re-

aguoja į tai, kad mažėja gimstamumas, daugėja vaikų, kurie dalį 
vaikystės praleidžia su vienu iš tėvų, dažniausiai motina, kad šei-

mos dažnai irsta.  

Vedybų mažėjimo priežasčių vertinimas  

Nors visuomenė jau ramiau žiūri į tai, kad mažėja vedybų, ta-

čiau dar daugiau nei pusė respondentų (59%) tai tebevertina neigia-

mai, apie trečdalis į tai žiūri neutraliai (36%) ir tik nedidelė dalis – 

palankiai (5%). Be to, žinant, kad vedybų skaičiaus mažėjimas turi 

tiesioginį poveikį gimstamumo mažėjimui, labai svarbu, ypač ku-

riant paramos šeimai politiką, atskleisti, kas lemia vedybų mažėjimą 
ar jų atidėjimą vyresniam amžiui. Nors jau yra nemažai tyrimų, ver-

tinančių šio reiškinio sklaidos priežastis, tačiau 2001 m. ir 2005 m. 

tyrimai suteikia naujos informacijos ir leidžia patvirtinti kai kurias 

hipotezes. 

Respondentai galėjo išsakyti nuomonę apie dešimtį ekonomi-

nių, socialinių, kultūrinių ar vertybinių (atspindinčių vertybių po-

kyčius) ir demografinių veiksnių, galinčių lemti vedybų mažėjimą 

ar jų atidėjimą.  

Lyginant abiejų tyrimų rezultatus išryškėja, kad kaip svarbiau-

sios santuokų atidėjimo vyresniam amžiui ar neketinimo tuoktis 

priežastys ir toliau nurodomos ekonominės. Tačiau vis dažniau 

kaip svarbios arba labai svarbios priežastys nurodomi vertybių ir 

demografinės elgsenos pokyčių veiksniai.   
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Abiejų tyrimų metu didžioji dauguma respondentų (beveik ar 

net per 90%) mano, kad vedybų mažėjimą ar jų atidėjimą vyres-

niam amžiui lemia ekonominės priežastys: „sunku įsigyti būstą“; 

„jauniems sunku susirasti darbą“; „nepakanka pajamų, reikalingų 

šeimai kurti“ (tai vertino kaip „labai svarbu“ ar „svarbu“) (2.4 len-

telė). Tačiau lyginant šių dviejų tyrimų rezultatus, galima įžiūrėti ir 
teigiamų poslinkių. Nors šios priežastys ir toliau labai dažnai mini-

mos, tačiau jų svarba vis dėlto keičiasi: rečiau jos nurodomos, kaip 

labai svarbios, ir dažniau – kaip svarbios (pasislinko iš “labai svar-

bu” į “svarbu”). Ypač tai pasakytina apie sunkumų jaunimui susi-

rasti darbą vertinimą (2.4 lentelė). 
Dažniausiai minimas atsakymas – „sunku įsigyti būstą“. 2001 m. 

94,7% respondentų nurodė, kad tai yra svarbu (“labai svarbu” ir 

“svarbu”), 2005 m. – 93,5%. Tai dar kartą patvirtina, kad būsto 

problema Lietuvoje yra labai opi, ypač jaunimui, o jos poveikis ve-

dybinei elgsenai yra didžiulis ir iki šiol nemažėja. Be to, tokia nuo-

monė vyrauja tarp įvairių socialinių bei demografinių grupių. Ne-

priklausomai nuo lyties, amžiaus, išsilavinimo ir net gyvenamosios 

vietovės, ši priežastis, kaip svarbi („labai svarbu“ ir „svarbu“), nu-

rodoma dažniausiai.  

Beveik tokia pat svarbi įvardijama problema – „jauniems žmo-

nėms sunku susirasti darbą“ (2001 m. tai nurodė 92% respondentų, o 

2005 m. – 90%). Tačiau susilpnėjo šios problemos vertinimo svarba: 

tai, kad ji yra labai svarbi, nurodžiusių respondentų sumažėjo nuo 52 

iki 41%, o kad svarbi, padaugėjo nuo 40 iki 49%. Šiuo klausimu taip 

pat iš esmės nėra nuomonių diferenciacijos pagal kokį nors demo-

grafinį ar socialinį respondentų statusą.  
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Trečioji santuokų mažėjimo ar atidėjimo priežastis taip pat 

yra ekonominė: „nepakanka pajamų, reikalingų šeimai kurti“. Ši 

priežastis iš esmės integruoja dvi pirmąsias. Nepakankamų paja-

mų priežasties vertinimo (kad tai yra „labai svarbu“ ar „svarbu“ 

2005 m. nurodė 84% respondentų) diferenciacija pagal amžių, 

lytį ir išsilavinimą taip pat nėra didelė. Be to, 2005 m. tyrimo me-

tu nepastebėta ir ekonominių priežasčių diferenciacijos pagal gy-

venamąją vietovę.   

Minėtos trys ekonominės priežastys iš esmės yra visos visuo-

menės problemos. Su jomis susiduria bei jas patiria tiek jauni, no-

rintys kurti ar kuriantys šeimas, tiek ir vyresni, kurių vaikai norėtų 

kurti šeimas, tačiau dėl ekonominio pobūdžio problemų priversti 

santuoką atidėti vyresniam amžiui ar jos visai atsisakyti.  

Nors vedybų atidėjimui ar apsisprendimui iš viso nesituokti turi 

įtakos ir kitos – vertybių kaitos1 priežastys, tačiau gerokai mažiau nei 

ekonominės priežastys. Ir vis dėlto pamažu šios priežastys tampa vis 

svarbesnės: 2001 m. tyrimo metu kaip svarbias („labai svarbu“ ar 

„svarbu“) jas nurodė 49–62% respondentų, 2005 m. – 52–71%. 

Reikėtų pabrėžti, kad vertinant ekonominių priežasčių svarbą dau-

giausia respondentų nurodė, jog tai yra „labai svarbu“, o dėl šių 

(vertybinių) priežasčių nuomonė nuosaikesnė, ir respondentai daž-

niausiai nurodo, kad tai yra „svarbu“ (2.4 lentelė). Nemažą šių 

priežasčių vertinimo dalį sudaro neutralus požiūris („nei svarbu, 

nei nesvarbu“). 2005 m. net daugiau nei dešimtadalis (16%) res-

pondentų atsakė, kad „labai svarbi“ ir beveik pusė – „svarbi“ 

(51%) vedybų atidėjimo ar jų atsisakymo priežastis ta, kad „mažėja 
                                                 
1 „Mažėja santuokos, kaip vertybės, svarba“; „Didėja jaunų žmonių noras būti 
nepriklausomiems ir autonomiškiems“; „Vengiama įsipareigojimų“; „Visuomenė 
vis labiau pritaria neregistruotai santuokai“. 
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santuokos, kaip vertybės, svarba“. Be to, didėja šios priežasties 

svarba (2001 m. ir 2005 m. vertinimas atitinkamai buvo 13 ir 

47%), nėra ryškesnių šios nuomonės skirtumų net pagal responden-

tų amžių. Tai gali rodyti ne tik visos visuomenės susitaikymą su 

tuo, bet ir esminius vertybių sistemos pokyčius.  

Akivaizdžiai įsigalinčią individualizaciją, silpnėjančią sociali-

nę sanglaudą liudija gana didelė ir vis didėjanti teigiamų atsakymų 

dalis į teiginius, kad „didėja jaunų žmonių noras būti nepriklauso-

miems ir autonomiškiems“ (2001 m. – 56%, 2005 m. – 61%), bei 

kad „vengiama įsipareigojimų“ (atitinkamai 62 ir 71%). Tai rodo 

esminius vedybinės elgsenos pokyčius. Juk Vakarų šeimos kitimo 

tyrinėtojai individualizacijos sklaidą apibūdina, kaip vieną svarbiau-

sių prielaidų (van de Kaa, 1987), lėmusių vedybinės elgsenos poky-

čius: vedybų mažėjimą, jų atidėjimą vyresniam amžiui, kohabitaci-

jos plitimą ir kt.  

Tarp demografinės elgsenos veiksnių, kurie lemia vedybų ati-

dėjimą ar iš viso neketinimą tuoktis, kaip svarbus (“labai svarbus” 

ir “svarbus”) įvardijamas ir „nesantuokinių intymių santykių pliti-

mas“. Tai nurodo daugiau nei pusė respondentų (2001 m. – 53%, 

2005 m. – 59%) (2.4 lentelė).  
Akivaizdu, kad svarbiausi veiksniai, lemiantys vedybų atidėji-

mą ar iš viso neketinimą tuoktis, yra ekonominiai. Tačiau vis svar-

besni darosi ir vertybiniai veiksniai. Tai jau esminių šeimos poky-

čių požymis.   
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2.3.2. Subjektyvus gimstamumo pokyčių vertinimas  

Prokreacinės nuostatos: bendras vaizdas 

Gimstamumo lygis ir prokreacinės nuostatos. Remiantis gims-

tamumo rodikliais, būtų galima teigti, kad per pastaruosius dešimt-

penkiolika metų persiorientuota nuo dviejų vaikų prie vieno vaiko 

šeimos. Tačiau, kaip rodo tyrimai, šeimų ar individų prokreacinių 

nuostatų prioritetai dar tebeteikiami dviejų vaikų šeimai – vidutinis 

norimas vaikų skaičius yra artimas 2 (2005 m. – 2,1) (2.12 pav.). 

Žmonių nuostatos dėl norimo vaikų skaičiaus mažai skiriasi tiek 

pagal jų amžių, lytį, tiek pagal išsilavinimą. Net paties jauniausio 

amžiaus asmenų norimas vaikų skaičius viršija 2: 18–24 metų am-

žiaus grupės šis rodiklis, 2005 m. tyrimo duomenimis, – 2,03. Įvai-

raus išsilavinimo grupių norimas vaikų skaičius taip pat labai ma-

žai skiriasi: skirtumų diapazonas – 2,11–2,16. Nors žmonių pagal 

gyvenamąją vietą norimo vaikų skaičiaus skirtumai taip pat nėra 

dideli, vis dėlto jie išryškina socialiai pažeidžiamiausias, kartu ir 

pesimistiškiausių prokreacinių nuostatų grupes. Mažiausiai vaikų 

(mažiau nei 2) nori turėti asmenys, gyvenantys nedideliuose mies-

tuose (iki 10 tūkst. gyventojų). Optimistiškiausias nuostatas dėl 
vaikų skaičiaus tradiciškai išsako kaimo vietovių gyventojai (2,23). 

Kiek daugiau už vidurkį vaikų nori turėti ir didžiųjų Lietuvos mies-

tų gyventojai (taip, matyt, reiškiasi geresnių gyvenimo sąlygų po-

veikis prokreacinėms nuostatoms).  

Taigi norima būtent tokio vaikų skaičiaus, kokio reikia, kad 

būtų atkurta demografinė pusiausvyra ir karta keistų kartą. 
Nors individualios prokreacinės orientacijos ir socialiniai (na-

cionaliniai) lūkesčiai iš esmės sutampa, gimdoma vienu vaiku ma-
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žiau nei norima ir nei reikė-

tų, kad būtų atkurta demo-

grafinė pusiausvyra. Nerea-

lizuojamos asmeninės nuo-

statos ir netenkinami so-

cialiniai lūkesčiai. Be to, 

remiantis Europos vertybių 

tyrimais (1990, 1999 m.), 

galima teigti, jog nors vai-

kai Lietuvoje dar tebėra 

didelė vertybė, tačiau jų 

svarba pastaruoju metu 

sparčiai mažėja. 

Tai kaip reikėtų vertinti tokią situaciją? Ar vis dėlto įsitvirtina 

vieno vaiko šeima, ar tebėra išlikusios orientacijos į dviejų vaikų 

šeimą? Remiantis 2001 ir 2005 m. demografinių tyrimų rezultatais, 

bandysime atsakyti į šiuos klausimus.    

Prokreacinių nuostatų kitimas. Kaip rodo 2005 m. tyrimo rezulta-

tai, visuomenė labai susirūpinusi dėl mažėjančio gimstamumo ir dėl 
to, kad daugėja porų, nusprendusių likti bevaikėmis. 2005 m. duo-

menimis, 82% respondentų neigiamai vertina gimstamumo mažėji-
mą ir 73% – bevaikių porų daugėjimą. Tačiau gerokai neutraliau, ir 

ypač jaunesnių kartų atstovai, vertina tai, kad daugėja šeimų, turin-

čių tik vieną vaiką. Neigiamai šį reiškinį vertino 49% apklaustųjų. 

Taigi lyg ir galima būtų manyti, kad vieno vaiko šeima, ypač tarp 

jaunesnės kartos žmonių, įgauna socialinį norminį statusą. Tai liu-

dija ir įvairių prokreacines nuostatas tyrusių apklausų, atliktų per 

pastaruosius penkiolika ir daugiau metų, rezultatai. 1988 ir 1990 m. 

2.12 pav. Vidutinis norimas vaikų 
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tyrimų duomenimis1, vidutinis norimas vaikų skaičius buvo 2,8 

(Stankūnienė, 1997), 1994–1995 m. – 2,1 (Stankūnienė, Baublytė 
ir kt., 1999), 2001 m. – 2,3 (Stankūnienė, Jonkarytė ir kt., 2003), o 

2005 m. – vėl 2,1 vaiko (2.12 pav.). Taigi žiūrint iš laiko perspek-

tyvos prokreacinių nuostatų pasikeitimai yra akivaizdūs ir nepalan-

kūs Lietuvos demografinei raidai. Per penkiolika metų vidutinis 

norimas vaikų skaičius sumažėjo beveik vienetu (0,7). Ir vis dėlto 

jei dabartiniai lūkesčiai dėl norimo vaikų skaičiaus būtų realizuoti, 

tai šalies demografinė pusiausvyra dar būtų atkurta ir karta keistų 

kartą. Tačiau, kaip žinia, prokreaciniai lūkesčiai visuomet yra di-

desni už realaus elgesio pasirinkimą (Noack, Ostby, 2002).  

Tiek 2001 m., tiek ir 2005 m. tyrimų duomenys rodo, kad dau-

giausia orientuojamasi į nedidelę, dviejų vaikų šeimą – norimas 

vaikų skaičius yra artimas dviem. Nors 2005 m. pasisakančiųjų už 

dviejų vaikų šeimą dalis šiek tiek mažesnė nei 2001 m., vis dėlto 

daugiausia respondentų norėtų turėti du vaikus. 2001 m. taip teigė 

apie pusė (51%), o 2005 m. šiek tiek mažiau nei pusė (46%) res-

pondentų (2.13 pav.). Tad remiantis šiais prokreacinių lūkesčių ty-

rimų rezultatais, būtų galima teigti, kad būtent dviejų vaikų šeimos 

modelis mūsų visuomenėje dar tebėra orientacinė socialinė norma. 

Be to, 2005 m. didesnė respondentų dalis nei 2001 m. išsakė 

nuostatas turėti vieno vaiko šeimą. Dabartiniu metu savo prokreaci-

nius lūkesčius su vienu vaiku sieja 13,6% gyventojų, o 2001 m. – 

5,7%, t. y. respondentų, besilaikančių šių prokreacinių nuostatų, 

padaugėjo 7 procentais.  

                                                 
1 Tyrimus atliko Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Demografijos 
skyrius (1988 m. – N=2880; 1990 m. – N=1680) 
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Savo ruožtu 2005 m. šiek 
tiek mažesnė nei 2001 m. res-
pondentų dalis pasisakė už 
trijų, keturių ir daugiau vai-
kų šeimą (2.13 pav.).  

Apibendrinant galima teig-

ti, kad nors vidutinis norimas 

vaikų skaičius vis dar artimas 

dviem, norimo vaikų skaičiaus 

mažėjimas rodo, kad prokreaci-

nės orientacijos nėra palankios 

visuomenės demografinei pu-

siausvyrai atkurti. Šią išvadą dar 

labiau patvirtina tai, kad akivaizdžiai daugėja pasisakančiųjų už 

vieno vaiko šeimos modelį ir mažėja – už du, tris ir daugiau vaikų 

šeimoje.  

Sociodemografiniai prokreacinių nuostatų skirtumai  

Akivaizdu, kad prokreaciniai lūkesčiai kinta ir kaip socialinė 
norma įsitvirtina vis mažesnė šeima. Kyla klausimas, kaip šie lū-

kesčiai susiję su respondentų sociodemografinėme charakteristika? 

Šiame poskyryje panagrinėsime, kaip norimas vaikų skaičius susi-

jęs su respondentų lytimi, amžiumi ir išsilavinimu. 

Prokreacinės nuostatos pagal amžių. Žvelgiant į ateitį bei for-

muojant paramos šeimai politiką, svarbu žinoti, kokį norimą vaikų 

skaičių pateikia apklausoje dalyvavę skirtingo amžiaus responden-

tai, ar visų kartų atstovų prokreacinės nuostatos dėl norimo vaikų 

skaičiaus šeimoje panašios, ar jos kinta su kiekviena jaunesne kar-

ta? Be to, ar yra sąsajos tarp nuostatų dėl norimo vaikų skaičiaus ir 
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realaus gimstamumo bei visuomenės pritarimo ar nepritarimo pas-

tariesiems prokreacinės elgsenos pokyčiams?  

Pirmiausia palyginkime kraštutinių pagal amžių respondentų 

grupių atsakymus: jauniausių, kurių vedybinis ir prokreacinis amžius 

prasideda (18–29 metų), ir vyriausių, kurių prokreacinis amžius jau 

pasibaigęs (60 metų ir vyresni). Palyginę šių respondentų grupių, t. 

y. respondentų, kurie savo amžiumi skiriasi daugiau nei 30 metų, at-

sakymus matome gana nedidelius nuostatų dėl norimo vaikų skai-

čiaus šeimoje skirtumus. Be to, šiuos nedidelius skirtumus rodo tiek 

2001 m., tiek 2005 m. tyri-

mų duomenys. Jauniausios 

respondentų grupės viduti-

nis norimas vaikų skaičius 

2001 m. buvo 2,2, vyriau-

sios – 2,4 (skirtumas tik 

0,2), o 2005 m. – atitinka-

mai 2,2 ir 2,4 (skirtumas 

taip pat 0,2). Kaip mato-

me, abiejų amžiaus grupių 

vidutinis norimas vaikų 

skaičius sumažėjo tokiu 

pačiu mastu (2.5 priedas). 

Be to, kaip matyti iš 2.14 

paveiksle pateiktų duome-

nų, 2005 m. vidutinis nori-

mas vaikų skaičius šiek tiek buvo mažesnis nei 2001 m.  

2001 m. tik pačios jauniausios amžiaus grupės (18–24 metų) 

atstovai, kurių prokreacinis amžius dar tik prasideda, nurodė patį 

2.14 pav. Vidutinis norimas vaikų 
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mažiausią norimą vaikų skaičių – 2,0, o 2005 m. respondentai iki 

35 metų, taip pat nuo 45 iki 49 metų išsakė tokias pat prokreaci-

nes nuostatas. Kitų reproduktyvaus amžiaus grupių atstovų vidu-

tinis norimas vaikų skaičius 2001 m. buvo didesnis – 2,2–2,3 vai-

ko (2.5 priedas). Kaip matome, mažėjantis vidutinis norimas vai-

kų skaičius būdingas visoms amžiaus grupėms, net ir vyresnėms. 

Atrodo, kad kintančios prokreacinės normos visuomenėje ir įsiga-

linčios nuostatos dėl dviejų vaikų modelio veikia įvairaus am-

žiaus grupes.  

2001 m. ir 2005 m. tyrimų duomenys rodo, kad iš esmės visų 

amžiaus grupių atstovų vidutinis norimas vaikų skaičius yra arti-

mas dviem. Tačiau įdomu, kokie yra kraštutiniai prokreacinių lū-

kesčių variantai. Nors 2001 m. tyrime 18–24 metų respondentai iš 

kitų amžiaus grupių išsiskyrė tuo, kad dažniausiai nurodydavo, jog 

norimas vaikų skaičius yra du (tai nurodė net 60% respondentų), 

bet jie išsiskyrė ir tuo, kad dažniausiai nurodydavo ir vieną vaiką 
(11%) bei mažiausiai – tris ir daugiau vaikų (13%). Būtent šioje 

amžiaus grupėje (tarp gimusių aštunto dešimtmečio pabaigoje–de-

vinto dešimtmečio pradžioje, kurie pilnametystės bei vedybinio 

amžiaus sulaukė pertvarkų metu) jau matomas akivaizdus poslinkis 

nuo norimų dviejų ar dviejų trijų prie vieno dviejų vaikų.  

2005 m. duomenys rodo, kas šis poslinkis iš tiesų yra didžiulis 

ir apima ne tik jauniausią, bet ir vyresnes grupes (2.14, 2.15 pav.). 

Labai ryškiai padaugėjo respondentų amžiaus grupėse net iki 40 

metų, pasisakančių už vieno vaiko šeimą. 2001 m. tik 4,4% 25–29 

metų, 6,8% 30–34 metų ir 7,3% 35–39 metų respondentų norėjo tu-

rėti tik vieną vaiką, o 2005 m. šie skaičiai tose pačiose amžiaus gru-

pėse išaugo stulbinamai – atitinkamai net iki 17,7%, 22,4% ir 16%. 
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Jie rodo esminius respon-

dentų prokreacinių nuosta-

tų pokyčius ir ženklų po-

slinkį vieno vaiko šeimos 

link.  

Tai, kad šis persio-

rientavimas būdingas ne 

tik jauniausiosioms, bet ir 

vyresniosioms kartoms, 

galėtų rodyti, kad sociali-

nės ekonominės ir kultūri-

nės realijos keičia prokrea-

cinius lūkesčius. Net vy-

resniųjų kartų responden-

tai, kurie norimą vaikų 

skaičių vertina retrospektyviai, atsižvelgdami į esamas sąlygas, 

prokreacines orientacijas mažina ir vis didesnė jų dalis nuostatų 

lygmeniu pasisako už vieno vaiko šeimą.  
Dar 2001 m. tik jaunesnioji respondentų dalis, kuri siekė savi-

raiškos, profesinio įsitvirtinimo bei ekonominio apsirūpinimo, daž-

niau pasisakė už vienavaikę šeimą. Nors tuo metu tarp vidurinės 

amžiaus grupės (25–45 metų) respondentų vyravo atsakymas, kad 

norimas vaikų skaičius yra du (taip teigė apie 53% respondentų), 

tačiau tarp jų gerokai daugiau buvo pasisakančių už tris ir daugiau 

vaikų (daugiau nei penktadalis respondentų) bei gerokai mažiau – 

už vieną (apie 7%). 2005 m. tarp šių amžiaus grupių respondentų 

sumažėjo norinčių trijų ir daugiau vaikų. Jauniausiosios kartos 

(18–30 metų) atstovai 2005 m. rečiau nei 2001 m. išsakė nuostatas 
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turėti tris, keturis ar daugiau vaikų. Nors vyresnieji ir toliau daž-

niau nei jaunesnieji išsakė nuostatas turėti didesnes – trijų ir dau-

giau vaikų – šeimas, vis dėlto tokių respondentų dalis šioje am-

žiaus grupėje taip pat sumažėjo. 2001 m. tyrimo duomenimis, tarp 

50 metų ir vyresnių du vaikus norėjo turėti apie 45%, tris ir dau-

giau – 25% respondentų. 2005 m. nuostatą turėti du vaikus išsakė 
tokia pat vyresniųjų kartų atstovų dalis, bet šiek tiek mažesnė dalis 

(20%) teigė norinti turėti tris ir daugiau vaikų (2.5 priedas). Taigi 

remiantis pastarųjų tyrimų rezultatais, galima teigti, kad jaunesni 

respondentai (iki 40 metų) vis dažniau pasisako už vieno vaiko šei-

mą. Tai rodo esminį prokreacinių nuostatų persiorientavimą ir slin-

ktį vieno vaiko šeimos modelio link. 

Apskritai 2001 m. ir 2005 m. tyrimų rezultatai rodo, kad nors 

didžioji visuomenės dalis vis dar pasisako už dviejų vaikų šeimos 

modelį, tačiau padaugėjo jaunesnio ir vidurinio amžiaus respon-

dentų, pasisakančių už vienavaikę šeimą, taip pat sumažėjo pasisa-

kančiųjų už didesnę – trijų ir daugiau vaikų šeimą. Tai verčia rim-

tai susirūpinti Lietuvos demografine raida.  

Nors jaunesniojoje respondentų grupėje (18–24 metų) norin-

čiųjų turėti tris vaikus nežymiai padaugėjo (3,6 procento), vis dėlto 

dvigubai padaugėjo ir nežinančiųjų, kiek norėtų vaikų. Neapsi-

sprendusių dėl norimo vaikų skaičiaus padaugėja visose amžiaus 

grupėse (išskyrus 35–39 metų respondentus). Hipotetiškai galima 

būtų teigti, kad kintant socialinėms normoms ir vertybėms, jauniems 

žmonėms vis sunkiau apsispręsti, kiek vaikų jie norėtų (nori) turėti.  
Taigi atsakymai į klausimą apie norimą (norėtą) vaikų skaičių 

šeimoje 2001 m. neleido tvirtinti, nei kad tuo metu jau buvo įvykęs 

staigus kiekybinis prokreacinių orientacijų lūžis, nei kad jau buvo 
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įsivyravusi vienavaikė šeima. Visų tirtų amžiaus grupių vidutinis 

norimas vaikų skaičius buvo ne mažesnis kaip du, o vyriausių gru-

pių – du trys. 2005 m. duomenys rodo jau ryškesnę slinktį dviejų 

vieno vaiko šeimos modelio link. Nors vis dar didžiausia respon-

dentų dalis norėtų turėti dviejų vaikų šeimą, bet vis rečiau norima 

turėti tris ir daugiau vaikų, vis dažniau – vieną vaiką. Tokie duo-

menys, iliustruojantys prokreacinių nuostatų kitimą, yra nepalan-

kūs demografinei pusiausvyrai atkurti Lietuvoje. Jie rodo, kad de-

mografinė situacija gali dar pablogėti. 
Prokreacinės nuostatos pagal lytį. Apskritai prokreacinių nuo-

statų skirtumai pagal respondentų lytį yra nedideli ir, kaip rodo 

įvairių metų tyrimų duomenys, vis mažėja. 1988 ir 1990 m. tyrimų 

metu buvo pastebėta, kad vyrų intencijos dėl norimo vaikų skai-

čiaus buvo kiek didesnės nei moterų (Stankūnienė, 1997). 2001 m. 

tyrimo duomenys patvirtino, kad vyrai norėtų turėti šiek tiek dau-

giau vaikų nei moterys: vyrų vidutinis norimas vaikų skaičius buvo 

2,4, moterų – 2,3. Tačiau naujausi, 2005 m., duomenys rodo jau iš 

esmės vienodas vyrų ir moterų prokreacines nuostatas: vyrų ir mo-

terų norimas vaikų skaičių yra toks pats – 2,1. Tiesa, įvairaus am-

žiaus respondentų grupėse vyrai ir moterys įvardija ne tokį patį no-

rimą vaikų skaičių, bet skirtumai nėra dideli ir statistiškai nereikš-

mingi (2.6 priedas, 2.16 pav.). 

Išryškėja ir kitų skirtumų. Anksčiau vyrų vidutinio norimo vai-

kų skaičiaus pagal amžių skirtumų diapazonas buvo didesnis (2,0 – 

jauniausių amžiaus grupių ir 2,6 – vyriausiųjų) nei moterų (atitin-

kamai nuo 2,1 iki 2,5) (2.6 priedas), tad buvo galima teigti, kad 

moterys yra nuoseklesnės ir išsako labiau motyvuotas prokreacines 

orientacijas. 2005 m. vyrų pagal amžių vidutinio norimo vaikų 



 73 

skaičiaus diapazonas 

yra mažesnis nei anks-

čiau. Nuoseklesnės vy-

rų prokreacinės orien-

tacijos galbūt rodo ly-

čių santykių pasikeiti-

mus. Galbūt vyrai vis at-

sakingiau svarsto, kiek 

norėtų turėti vaikų. Tai 

galėtų reikšti labiau ly-

čių lygių galimybių 

principu pagrįstus san-

tykius, kai su prokrea-

cija susijusios funkcijos 

tolygiau pasiskirstomos 

tarp partnerių ir dėl 
moterų įsitraukimo į 
darbo rinką vaikų augi-

nimas nėra užkraunamas vien tik ant moters pečių. Gali būti, kad 

dėl šios priežasties vyrai atsakingiau planuoja norimą vaikų skai-

čių, o kartu ir labiau motyvuotai išsako prokreacines nuostatas. Ki-

ta vertus, nuoseklesnės prokreacinės vyrų nuostatos gali būti paaiš-

kintos ir tuo, kad vyrus taip pat paveikė įsigalinti dviejų vaikų šei-

mos norma. Negalima atmesti ir prielaidos, kad Lietuvoje vyrau-

jančios nuostatos dėl vyro – šeimos maitintojo vaidmens verčia vy-

rus atsakingiau žiūrėti į šeimą ir vertinti šeimos ekonominę padėtį 
bei galimybes. 
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Prokreacinės nuostatos pagal išsilavinimą. Daugelis tyrėjų pa-

stebi, kad asmens prokreacinės nuostatos priklauso nuo įvairių so-

cioekonominių veiksnių. Paprastai gaunantys didesnes pajamas ir 

aukštesnio socialinio statuso žmonės augina mažiau vaikų. Tačiau 

šalyse, kur gimstamumas yra labai mažas, mažiausi prokreaciniai 

lūkesčiai būdingi vidurinei klasei, nes jos atstovai labiau linkę inves-

tuoti į darbą nei į šeimą. Todėl, pasak C. Rossier (2005), išryškėja 

įdomus U formos modelis – žemiausiosios ir aukščiausiosios klasių 

atstovai turi aukštesnių prokreacinių lūkesčių ir ketinimų, nes yra 

mažiau motyvuoti kilti socialinės sistemos laiptais. Šiuo požiūriu iš-

silavinimas yra vienas pagrindinių veiksnių, kuris lemia asmens pri-

klausymą vienai ar kitai klasei bei jo socialinį mobilumą. 
Analizuojant prokreacinių nuostatų pasiskirstymą pagal res-

pondentų išsilavinimą išryškėjo dar viena įdomi, kiek kitokia, bet 

taip pat U formos poliarizacija – kuo jaunesni respondentai ir kuo 

aukštesnis jų išsilavinimas, tuo santykinai didesnį nurodo norimą 
vaikų skaičių, ir atvirkščiai, kuo vyresni respondentai ir kuo že-

mesnio išsilavinimo, tuo norimas vaikų skaičius taip pat didesnis 

(2.5 lentelė). Šie norimo vaikų skaičiaus skirtumai pagal įvairaus 

amžiaus grupių respondentų išsilavinimą, matyt, atspindi skirtingas 

socialines ekonomines sanklodas ir situaciją, atitinkamai ir skirtin-

gą demografinę raidą. Vyriausio amžiaus respondentai (50 metų ir 

vyresni) savo prokreacinius lūkesčius įgyvendino esant sovietinei 

sistemai, o 25–34 metų respondentų prokreaciniai ketinimai forma-

vosi jau Lietuvoje įsigalint rinkos sąlygoms, kur aukštesnis išsilavi-

nimas gali teikti didesnių gyvenimo šansų, pasirinkimo galimybių, 

kartu ir užtikrinti aukštesnį socialinį statusą bei didesnes pajamas. 
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2.5 lentelė. Vidutinis norimas vaikų skaičius pagal respondentų 
išsilavinimą ir amžių, 2001 ir 2005 m. 

Amžiaus grupės 
 
 
Išsilavinimas 

V
is

i r
es

po
n-

de
nt

ai
 

18
–2

4 

25
–2

9 

30
–3

4 

35
–3

9 

40
–4

4 

45
–4

9 

50
–5

4 

55
–5

9 

60
+

 

2001 
Aukštasis 2,3 2,1 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 
Aukštesnysis, specia-
lusis vidurinis 

2,3 2,0 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2,8 2,4 2,3 

Vidurinis 2,3 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 2,4 
Žemesnis nei vidurinis 2,4 1,9 2,2 2,3 – 2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 
Visi respondentai 2,3 2,3 2,1 2.3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

2005 
Aukštasis universiteti-
nis 

2,1 2,0 2,1 2,2 2,1 2,4 2,1 1,9 2,0 2,4 

Aukštasis neuniversi-
tetinis 

2,0 2,1 2,1 1,5 1,9 1,5 2,2 1,5 2,2 2,5 

Specialusis vidurinis 2,0 1,9 1,9 1,8 2,3 2,0 2,0 2,3 2,2 2,2 
Vidurinis 2,1 2,0 1,9 2,4 2,1 2,1 2,1 1,9 2,2 2,5 
Žemesnis nei vidurinis 2,0 2,2 1,6 1,0 2,0 2,7 1,0 3,0 2,4 2,4 
Visi respondentai 2,3 2,0 2,0 2.0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 

 
Kadangi 2005 m. tyrimo metu buvo taikoma kiek kitokia išsi-

lavinimo skalė, išryškėjo keletas įdomių skirtumų, nepastebėtų 

ankstesniais metais. 2005 m. aukštąjį išsilavinimą skirstant į uni-

versitetinį ir neuniversitetinį, pastebėta, kad šioms grupėms pri-

klausantys respondentai išsako skirtingas prokreacines orientacijas. 

Pavyzdžiui, 30–34, 35–39, 40–44 ir 50–54 metų respodentų, įgiju-

sių universitetinį aukštąjį išsilavinimą, vidutinis norimas vaikų 

skaičius yra gerokai didesnis nei baigusiųjų neuniversitetines mo-

kymo institucijas. 
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Tai iš dalies rodo, kad aukštesnis išsilavinimas, kuris visuo-

menėje vis labiau susijęs su individo gyvenimo šansais, modeliuoja 

ir prokreacinius lūkesčius. Aukštesnis išsilavinimas, kuris vis daž-

niau užtikrina aukštesnį socialinį statusą ir materialinę gerovę, ska-

tina aukštesnius prokreacinius lūkesčius (Maslauskaitė, 2005). Pas-

taroji tendencija labai įdomi ir verta nuoseklesnių tyrimų.  

Tai lyg ir patvirtina jau pastebėtą reiškinį, kad kai gimstamu-

mas nukrinta iki kritiškai žemo lygio, kiek aukštesnėmis prokrea-

cinėmis nuostatomis išsiskiria turintys aukštesnį išsilavinimą žmo-

nės. Tai leidžia formuluoti hipotezę, kad jaunesnių, labiau išsilavi-

nusių grupių atstovų prokreacinės nuostatos didėja. Tačiau vertėtų 

paminėti ir ne tokį optimistišką faktą – vakarietiškoje visuomenėje 

pastebėta prokreacinių preferencijų ir jų įgyvendinimo priklauso-

mybė: turintieji aukštesnį išsilavinimą, ypač jaunesni, paprastai 

nurodo aukštesnes prokreacines nuostatas, bet vėliau gyvenimo 

kelyje jas dažniau koreguoja mažinimo linkme (van Peer, 2002). 

Vyresnių grupių atstovai, įvardydami norimą vaikų skaičių, iš es-

mės deklaruoja jau turimus vaikus. Tad jų išsakytos prokreacinės 

nuostatos iš esmės nesiskiria nuo turimų vaikų skaičiaus. Kita ver-

tus, galima manyti, kad išsilavinimo ir gimstamumo ryšį Lietuvoje 

lemia gerokai skirtingi nei vakaruose veiksniai: išsivysčiusioje vi-

suomenėje aukštesnio išsilavinimo žmonėms, nepaisant aukštesnio 

jų socialinio statuso, individualizmas, savirealizacija, tampa pro-

kreacinius lūkesčius ribojančiu veiksniu. Lietuvoje, galima manyti, 

jog aukštesnis respondentų išsilavinimas tampa ateities socialinę 
ekonominę riziką mažinančiu veiksniu, todėl prokreaciniai lūkes-

čiai išauga, o savirealizacijos motyvai neturi juos minimizuojan-

čios galios (Maslauskaitė, 2005). Bet šios hipotezės reikalauja ati-

desnių ir išsamesnių tyrimų ir tikrinimo. 
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Taigi 2005 m. tyrimas leido pastebėti išryškėjusią įdomią U 

formos poliarizaciją – kuo jaunesni respondentai ir kuo aukštesnis 

jų išsilavinimas, tuo santykinai didesnį nurodo norimą vaikų skai-

čių, ir atvirkščiai, kuo vyresni respondentai ir kuo mažesnio išsila-

vinimo, tuo norimas vaikų skaičius taip pat yra didesnis. Be to, re-

miantis šiuo tyrimu, paaiškėjo ir tai, kad šiuo metu Lietuvoje aukš-

tesnis išsilavinimas turi įtakos didesniems prokreaciniams lūkes-

čiams. Hipotetiškai galima būtų teigti, kad kitaip nei vakarietiškose 

visuomenėse, Lietuvoje aukštesnio išsilavinimo žmonėms saviraiš-

kos motyvai netampa prokreacinius lūkesčius ribojančiu veiksniu. 

Maža to, aukštasis išsilavinimas, didindamas pasirinkimo galimy-

bes, teigiamai veikia prokreacinius lūkesčius.  

Prokreacinės nuostatos pagal gyvenamąją vietovę. 2001 m. ty-

rimo duomenys rodo, kad prokreacinių nuostatų skirtumai pagal 

respondentų gyvenamąją vietovę buvo gana nemaži. Vidutinis no-

rimas vaikų skaičius respondentų, gyvenančių didžiuosiuose ir vi-

dutiniuose miestuose bei kaimuose, skyrėsi nedaug (buvo lygus 

2,3–2,4), o respondentų, gyvenančių mažuosiuose miestuose, pro-

kreacinės nuostatos buvo gerokai mažesnės (norimas vaikų skai-

čius – 2,1). Jaunesnių ir vidutinio amžiaus respondentų tokios nuo-

statos buvo ypač aiškios: vidutinis norimas vaikų skaičius buvo tik 

1,7–1,9 (išskyrus 35–39 metų amžiaus grupę) (2.8 priedas).  

Lyginant šiuos duomenis su vėlesniu, 2005 m. tyrimu, ryškėja, 

kad per pastaruosius keletą metų gerokai sumažėjo norimas vaikų 

skaičius didžiuosiuose ir vidutiniuose miestuose (atitinkamai iki 

2,1–2,0), taip pat kaimuose (nuo 2,4 iki 2,2). Tai rodo maždaug vi-

sų amžiaus grupių nuostatos. Nors atrodytų, kad kaimuose turėtų 

būti išlikusios stipresnės tradicinės vertybės, tačiau beveik visų 
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amžiaus grupių sumažėjęs vidutinis norimas vaikų skaičius rodo, 

kad mažėjančio gimstamumo tendencijos paveikė ir kaimus. Šio ti-

po vietovėse tiek pat vaikų, kiek ir anksčiau, nori tik 30–34 metų 

amžiaus grupės ir šiek tiek daugiau – 35–39 ir 55–59 metų amžiaus 

grupių atstovai.  

Taigi prokreaciniai lūkesčiai panašiai sumažėjo tiek miestuose, 

tiek kaimuose ir tai būdinga beveik visoms amžiaus grupėms. Nors 

kaimuose vidutinis norimas vaikų skaičius (2,2) vis dar yra didesnis 

nei didžiuosiuose ir vidutiniuose miestuose (2,1 ir 2,0), palyginus su 

ankstesniu tyrimu, kaimuose fiksuojami pesimistiškesni lūkesčiai.  

Kaip matome, per kelerius metus prokreaciniai lūkesčiai keitė-
si gimstamumo mažėjimo linkme. Kyla klausimas, kokios priežas-

tys skatina šeimas turėti mažiau vaikų? 

Prokreacinę elgseną ribojančios priežastys 

Nors apie pusė respondentų prokreacinius lūkesčius sieja su 

dviejų vaikų šeima, tačiau daugėja norinčių turėti tik vieną vaiką, o 

realiai gimdoma arti vieno (suminis gimstamumo rodiklis – viduti-

nis vaikų skaičius, kuriuos moteris pagimdo per savo amžių, 2003–

2005 m. tebuvo 1,24–1,26; Demografijos, 2005). Tokie prokreaci-

nių nuostatų ir realios elgsenos prieštaravimai atskleidžia visuome-

nės lūkesčių, individualių intencijų ir galimybių nesuderinamumo 

problemą. Ir nors atrodytų, kad norimas vaikų skaičius būtų palan-

kus demografinei pusiausvyrai atkurti ir palaikyti, realią prokreaci-

nę elgseną koreguoja įvairūs makro (ekonominiai sunkumai, verty-

bių kaita ir pan.) bei mikro (tradicinis namų ruošos darbų pasidali-

jimas šeimoje ir pan.) veiksniai. Šiame skyrelyje bus aptariamos 

įvairios nenoro turėti (turėti daugiau) vaikų priežastys, respondentų 

nurodytos 2005 m. tyrimo metu.  
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Prokreacinę elgseną ribojančios priežastys: bendras vaizdas. 

Tarp mažą gimstamumą lemiančių veiksnių respondentai dažniau-

siai įvardija rūpestį dėl vaikų ateities, ypač dėl ribotų galimybių 

jiems suteikti norimą išsilavinimą (2.6 lentelė).  
 

2.6 lentelė. Priežasčių, kodėl nenorima turėti (turėti daugiau) vai-
kų vertinimas, 2005 m. (%) 

Teiginiai 

Sv
ar

bu
1  

N
es

va
rb

u2  

N
eu

tr
al

us
 

ve
rt

in
i-

m
as

3  

Demografinės priežastys  
Jau turiu vaikų tiek, kiek norėjau jų turėti 70,6 18,9 10,4 
Mano sveikata to neleidžia 58,6 29,2 12,2 
Gyvenu vienas (-a) ir neturiu nuolatinio (-ės)  
partnerio (-ės) 

54,4 32,7 12,8 

Aš (mano sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė)  
per senas (-a) turėti vaikų 

51,0 32,3 16,6 

Mano sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) 
nenori turėti vaiko (-ų) 

52,1 29,9 18,0 

„Ateities rizikos baimės” priežastis 
Man didelį rūpestį kelia mano vaikų ateitis 77,3 14,8 7,9 

Ekonominės priežastys 
Noriu išlaikyti savo dabartinį gyvenimo lygį 40,5 34,9 24,6 
Dar vienas vaikas per daug „kainuotų“ 43,7 36,8 19,6 

Gyvenimo vertybių ir prioritetų priežastys 
Mano darbas ir profesinė veikla to neleidžia 27,1 50,9 22,0 
Turėčiau atsisakyti laisvalaikio pomėgių 19,3 55,9 24,7 
Negalėčiau džiaugtis gyvenimu kaip iki šiol 25,7 48,4 25,9 

1Svarbu = „labai svarbu“ + „svarbu“. 
2Nesvarbu = „nesvarbu“ + „visiškai nesvarbu“. 
3Neutralus vertinimas = „nei svarbu, nei nesvarbu“. 
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Kad rūpestis dėl savo vaikų ateities yra svarbus („labai svar-

bu“ ir „svarbu“), nurodė 77% respondentų. Ši su vaikų ateitimi su-

sijusi rizikos baimė – ypač svarbi priežastis neturėti (neturėti dau-

giau) vaikų tiems respondentams, kurie jų jau turi. Bevaikiai res-

pondentai dažniau mini demografines priežastis ir teigia, jog vaikų 

nenori ar negali turėti dėl prastos sveikatos, arba nurodo, kad neturi 

nuolatinio partnerio. Analizuojant demografinius veiksnius reikia 

paminėti, kad partnerio nebuvimo priežastis nurodama, palyginti su 

ankstesniu, 2001 m. tyrimu, ženkliai dažniau. 2001 m. šią nenoro 

turėti vaikų priežastį nurodė 25,7%, o 2005 m. – 54% respondentų. 

Tai gali būti susiję su didžiuliais laikinosios emigracijos srautais ir 

vieno iš partnerių išvykimu. 

Jeigu eliminuotume demografines priežastis („jau turiu tiek 

vaikų, kiek norėjau jų turėti” ir kt.), tai antra pagal svarbumą prie-

žasčių grupė būtų ekonominiai motyvai. 44% respondentų teigia, 

jog „dar vienas vaikas per daug „kainuotų“, 41% – „noriu išlaikyti 

savo dabartinį gyvenimo lygį“. Rečiausiai nurodomi gyvenimo ver-

tybių prioritetai, galintys konkuruoti su vaikais. Kita svarbi („labai 

svarbu“ ir „svarbu“) apsisprendimo neturėti (neturėti daugiau) vai-

kų priežastis yra nenoras atsisakyti laisvalaikio pomėgių: ją nurodė 
penktadalis respondentų (19%). Šiek tiek daugiau (27%) respon-

dentų teigė, kad to jiems neleidžia jų darbas ir profesinė veikla, ir 

beveik tiek pat (26%) respondentų nurodė priežastį – „negalėčiau 

džiaugtis gyvenimu kaip iki šiol“. Nors gyvenimo vertybių ir pri-

oritetų veiksniai nurodomi rečiausiai, vis dėlto palyginus su anks-

tesnių metų tyrimo duomenimis, jie ėmė labiau varžyti prokreacinę 
elgseną (2001 m. tai, kad šios priežastys yra svarbios, atitinkamai 

nurodė 9,5%, 14,0% ir 16,6% respondentų (Stankūnienė, Jonkarytė 
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ir kt., 2003). Taigi būtų galima teigti, kad Lietuvoje vis labiau ryškė-
ja postmodernios hedonistinės visuomenės tendencijos – vis dažniau 

respondentai linkę atsisakyti vaikų, bijodami netekti laisvalaikio 

malonumų, profesinės saviraiškos galimybių ar tiesiog patogaus 

gyvenimo.  

Nors pagrindinės nenoro turėti (turėti daugiau) vaikų priežas-

tys yra susijusios su socialine ekonomine Lietuvos aplinka, kurios 

nestabilumas verčia tėvus nerimauti dėl savo vaikų ateities bei ap-

siriboti mažesniu vaikų skaičiumi, bet kintančios gyvenimo verty-

bės ir prioritetai tampa vis svarbesniais prokreacinę elgseną ribo-

jančiais veiksniais. 

Prokreacinę elgseną ribojančios priežastys pagal respondentų 

lytį. Vyrų ir moterų nuomonės dėl įvairių priežasčių, ribojančių 

prokreacinę elgseną, svarbos yra gana panašios (2.9 priedas). Tie-

sa, moterų, nerimaujančių dėl vaikų ateities bei nurodančių ekono-

mines nenoro turėti (turėti daugiau) vaikų priežastis, dalis didesnė 
nei vyrų. Moterys taip pat dažniau nei vyrai nenori turėti vaikų dėl 
to, kad tuo atveju tektų atsisakyti tam tikrų galimybių (laisvalaikio 

pomėgių, profesinės veiklos ir pan.). Tai dar kartą įrodo, kad Lietu-

voje vis dar stiprus tradicinis lyčių vaidmenų šeimoje modelis, kai 

vaikų auginimo našta daugiausia tenka moteriai ir apsisprendimas 

susilaukti vaiko labiausiai riboja būtent moters profesinę veiklą. 
Prokreacinę elgseną ribojančios priežastys pagal respondentų 

amžių. Kaip jau buvo minėta, svarbiausia nenoro turėti vaikų (dau-

giau vaikų) priežastis – nerimas dėl jų ateities. Analizuojant pro-

kreacinę elgseną ribojančius veiksnius pagal respondentų amžių, 

išryškėja, kad jauniausio amžiaus (18–34 metų) respondentai dėl 
savo vaikų ateities susirūpinę kiek labiau negu vyresni kaip 35 me-
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tų respondentai. Be to, didesnė jaunesniųjų dalis šią priežastį nuro-

do kaip labai svarbią ir svarbią. Respondentų atsakymai dar labiau 

skiriasi nurodant su sveikatos problemomis susijusias priežastis, ir 

tai natūralu. 35 metų ir vyresni respondentai dažniau nei jaunesni 

savo nenorą turėti vaikų motyvuoja tuo, kad „aš (mano sutuoktinis 

(-ė)/partneris (-ė) per senas (-a) turėti vaikų“ arba kad „mano svei-

kata to neleidžia“. 

 

*** 

2001 m. ir 2005 m. tyrimų rezultatai parodė, kad ne tik keičia-

si šeima, mažėja gimstamumas, bet ir visuomenė vis labiau pritaria 

moderniai šeimai. Be to, mažesnis rūpestis išsakomas ir dėl gims-

tamumo mažėjimo, vis dažniau pasisakoma už vieno vaiko šeimos 

modelį. Tai gali reikšti, kad situacija gimstamumo srityje artimiau-

sioje ateityje negerės, o depopuliacija išliks intensyvi.   
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ŠEIMOS POLITIKOS MODERNIZAVIMAS 
UŽSIENIO ŠALYSE: STRUKTŪRA, 
MODELIAI, EFEKTAS 

 

3.1. ŠIUOLAIKINĖS ŠEIMOS POLITIKOS PRIORITETAI 

3.1.1. Prioritetinės šeimos politikos kryptys  
tarptautiniuose dokumentuose 

Šeimos ir gimstamumo pokyčiai bei jų pasekmės: gyventojų 

skaičiaus mažėjimas ir gilėjanti depopuliacija, prarasta demogra-

finė pusiausvyra, spartus gyventojų senėjimas, didėjantis skirtumas 

tarp visuomenės kuriančios ir vartojančios dalies, – tampa vienu di-

džiausių XXI amžiaus iššūkių ekonomiškai labiau pažengusioms 

šalims ir jų socialinės gerovės sistemoms. Todėl šeimos politika 

pastaruoju metu vėl sugrįžta į Europos valstybių socialinės politi-

kos centrą (Neyer, 2005). Vis daugiau šalių (kur gimstamumas ma-

žesnis už galintį užtikrinti kartų kaitą) išsako, jog jų gimstamumo 

lygis yra per žemas, ir pripažįsta poreikį imtis aktyvių šeimos poli-

tikos veiksmų siekiant spręsti šią problemą (McDonald, 2002). 

Dauguma mažėjančio gimstamumo aiškinimų akcentuoja, jog 

demografinės elgsenos pokyčius lemia didėjantis ekonominis mo-

terų aktyvumas. Juose pabrėžiami sunkumai, su kuriais moterys su-

siduria siekdamos įsitvirtinti darbo rinkoje, įgyti profesinį pripaži-

nimą. Juk kad galėtų pagimdyti ir prižiūrėti mažamečius vaikus, 

jos turi daryti darbo veiklos pertraukas. Tokia padėtis verčia mote-

ris turėti mažiau vaikų ar netgi nė vieno.  

3. 
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Augantys moterų užimtumo rodikliai ir didėjantis valstybės 

atsako į vykstančius pokyčius poreikio suvokimas gerokai suak-

tyvino socialinės gerovės politikos sritis, kurios siekia įgyven-

dinti lyčių lygybę ir sprendžia, kaip geriau suderinti šeimos 

funkcijas bei apmokamą darbą. Didelės svarbos, įtvirtinant lyčių 

lygybės visuomenėje ir šeimoje siekį, turėjo moterų judėjimai 

bei tarptautinių organizacijų dėmesys lyčių problemoms. Praėju-

siame dešimtmetyje tarptautinių organizacijų iniciatyva buvo or-

ganizuojamos svarbios regioninės ir pasaulinio lygio konferen-

cijos gyventojų ir visuomenės raidos klausimais. Iš jų reikėtų iš-

skirti Jungtinių Tautų organizuotas konferencijas: 1993 metais 

Ženevoje vykusią Europos gyventojų konferenciją, 1994 metų 

Kairo konferenciją „Gyventojai ir visuomenės raida“ bei 1995 

metais Pekine vykusią Ketvirtąją pasaulinę konferenciją moterų 

klausimais. Jų metu priimtos tarptautinės veiksmų programos ir 

rekomendacijos nulėmė, jog į šeimos politikos plėtros tikslus 

buvo įtrauktas lyčių lygybės ir lygių galimybių siekis. Vieni iš 

svarbiausių šiose veiksmų programose ir rekomendacijose išsa-

komų tikslų:  

 kurti vaikams ir šeimai draugiškesnę visuomenės aplinką;  
 siekti politinės, socialinės ir ekonominės vyrų ir moterų 

lygybės, įskaitant lygias profesinio užimtumo galimybes ir 

lygią atsakomybę šeimai;  

 padėti tėvams (motinai ir tėvui) derinti profesinius įsipa-

reigojimus su tėvo ir motinos vaidmenimis. 

Europos Sąjunga pastaraisiais metais taip pat skyrė didelį dė-
mesį įsivyravusioms demografinėms tendencijoms analizuoti, šei-

mos ir gimstamumo pokyčių priežastims suprasti bei ėmėsi inicia-
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tyvos, kad būtų gerinamos sąlygos siekiant derinti tėvystę (moti-

nystę) su profesiniu užimtumu. Priimti labai svarbūs šios srities do-

kumentai, tarp jų: 

1. 1992 m. Europos Tarybos rekomendacija dėl vaikų prie-

žiūros (92/241/EEC); 

2. 1996 m. Europos Tarybos direktyva dėl tėvystės atostogų 

(96/34/EC); 

3. 1997 m. Europos Tarybos direktyva dėl darbo dalį darbo 

laiko (97/81/EC); 

4. 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Tarybos rezoliucija dėl 
1998 metų užimtumo politikos gairių; 

5. 2000 m. birželio 29 d. Europos Tarybos bei Užimtumo ir 

socialinės politikos ministrų rezoliucija dėl subalansuoto 

moterų ir vyrų dalyvavimo šeiminiame ir darbiniame gy-

venime (2000/C 218/02) ir kt. 

Nors ne visi iš šių dokumentų įpareigoja tiesiogiai, tačiau dau-

gelis paramos šeimai programų (pvz., tėvystės atostogos) ES šalyse 

buvo įgyvendintos, vykdant būtent šių dokumentų nuostatas. Ka-

dangi vadovaujamasi atvirojo koordinavimo metodu1, šalys jaučia 

normatyvinį spaudimą, skatinantį nacionaliniu lygmeniu siekti ben-

drai nusibrėžtų politikos tikslų.  

Vienas iš reikšmingiausių dokumentų, skatinančių koordinuoti 

ES šalių vykdomą socialinę ir užimtumo politiką, yra 1997 m. pri-

imta Europos užimtumo strategija. Joje siekis įgyvendinti lyčių ly-

gias galimybes yra ne tik viena iš nustatytų veiksmų sričių – lyčių 
                                                 
1 Atvirojo koordinavimo metodas – tai šalių socialinės ir užimtumo politikos koor-
dinavimo priemonė, kai nustatomos bendros politikos gairės ir tikslai, keičiamasi 
geriausia praktika siekiant juos įgyvendinti bei reguliariai vertinama vykdoma po-
litika ir pasiekti rezultatai.  
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lygių galimybių aspektas yra integruotas į visas veiksmų sritis. Pra-

dedant 1998 metais, kasmet iki 2003 m. buvo apibrėžiamos Euro-

pos užimtumo politikos gairės, kurios vėliau buvo perkeliamos į 
nacionalines veiksmų programas. Bendroje ES užimtumo ataskai-

toje buvo apibendrinamas jų įgyvendinimas, o kiekvienai valstybei 

narei pateikiamos išvados apie pasiektus rezultatus bei konkretūs 

pasiūlymai. 

Pirminiai Europos užimtumo strategijos tikslai buvo išdėstyti 

pagal gaires, kurias sudaro keturios pakopos (pillars):  

 darbingumo gerinimas – mažinti jaunimo bei ilgalaikį ne-

darbą, pereiti nuo pasyvių prie aktyvių užimtumo politikos 

priemonių (tobulinant nedarbo išmokų tvarką, skatinant 

nuolatinį kvalifikacijų atnaujinimą ir pan.), gerinti rinkos 

poreikius atitinkančių specialistų paruošimą ir pan.; 

 verslininkystės plėtojimas – palengvinti individualaus 

verslo kūrimą, mažinti darbo jėgos apmokestinimą ir pan.; 

 adaptacijų versle, darbo organizacijoje skatinimas – suda-

ryti sąlygas ir skatinti modernizuoti darbo organizavimą, 
plėtoti lanksčias užimtumo formas ir pan.; 

 lygių galimybių politikos įtvirtinimas – mažinti lyčių gali-

mybių skirtumus darbo rinkoje, plėtoti šeimą ir darbą de-

rinti leidžiančias priemones, palengvinti reintegraciją į dar-

bo rinką, skatinti žmonių su negalia integraciją į darbo rin-

ką ir pan. 

2003 m., siekiant Europos užimtumo strategijos tikslus labiau 

priartinti prie 2000 m. priimtos Lisabonos strategijos uždavinių, 

buvo įvykdyta Europos užimtumo strategijos reforma. 2003 m. Eu-

ropos užimtumo strategijos gairėse buvo išskirti trys vienas kitą pa-
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pildantys tikslai: 1) visiškas užimtumas, 2) darbo kokybė ir pro-

duktyvumas, 3) socialinė sanglauda ir aprėptis. Šias tris užimtumo 

politikos gaires papildo smulkesnės, specifinės gairės, viena iš ku-

rių skirta lyčių lygybės klausimams. Be to, strategijoje pabrėžiama, 

kad valstybės narės, įgyvendindamos visas nustatytas gaires, turi 

vadovautis lyčių lygybės integravimo strategija1. 

Europos užimtumo strategijai tenka pagrindinis vaidmuo įgy-

vendinant Lisabonos strategijos užimtumo ir darbo rinkos tikslus. 

Lisabonos strategija siekiama iki 2010 m. ES šalių ekonomiką pa-

versti konkurencingiausia ir dinamiškiausia pasaulyje, sugebančia 

palaikyti tvarų ekonominį augimą, kuriančia daugiau ir geresnių dar-

bo vietų bei užtikrinančia geresnę socialinę sanglaudą. Iki 2010 m. 

ES šalyse bendrą užimtumo lygį įsipareigota padidinti iki 70%, o 

moterų užimtumo lygį – iki 60% (European Council, 2000). Vado-

vaujantis Lisabonos strategijos tikslais, 2002 m. Europos Tarybos 

susitikime Barselonoje valstybės narės buvo skatinamos dėti visas 

pastangas, kad būtų panaikintos kliūtys, trukdančios moterims da-

lyvauti darbo rinkoje. Įgyvendinant šį tikslą, skatinama iki 2010 m. 

vaiko priežiūros paslaugas užtikrinti bent 90% vaikų nuo 3 metų 

iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir bent 33% vaikų iki 3 metų 

amžiaus (European Council, 2002).  

Lyčių lygių galimybių aspektą integruojanti Europos užimtu-

mo strategija gerokai pakoregavo ne tik ES valstybių narių užimtu-

mo politiką, bet ir jų poziciją paramos šeimai, auginančiai vaikus, 

atžvilgiu. Įveikti lyčių galimybių skirtumus, gerinti šeimos ir darbo 

                                                 
1 Plačiau apie Europos užimtumo strategiją žr. http://europa.eu.int/comm/employ-
ment_social/employment_strategy/index_en.htm. 
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suderinamumą – šiuo metu tai įvardijama, kaip vieni iš svarbiausių 

gerovės valstybės siekių šeimos politikos srityje.  

 

3.1.2. Prioritetinė šeimos politikos kryptis: sąlygų šeimos ir 
darbo suderinamumui kūrimas 

Yra daugybė politikos priemonių, padedančių derinti šeimą ir 
darbą. Todėl egzistuoja įvairios jų klasifikacijos ir bendras apibrė-
žimas nėra nusistovėjęs. Pvz., P. Moss (1990) išskiria papildomas 

lengvatas dirbantiems tėvams (atostogų sistema) ir vaiko priežiūros 

paslaugas. Tuo tarpu P. Kingston (1990) teigimu, sąlygų, palankių 

derinti šeimai ir darbui, kūrimas, iš esmės apima dvi politikos 

kryptis. Viena, tai yra vaiko priežiūros paslaugos ir vaiko priežiū-

ros atostogos. Antra – nusistovėjusių darbo grafikų keitimas: gali-

mybės dirbti pagal lankstų laiko grafiką, dalį darbo laiko, darbą da-

lintis su kitu darbuotoju (job-sharing) ir pan. (cituota van Doorne-

Huiskes ir kt., 1999).  

A. van Doorne-Huiskes ir kt. (1999) paramos priemones, skir-

tas šeimos funkcijų ir profesinės veiklos derinimui palengvinti, siū-

lo grupuoti į keturias kategorijas:  

1. Lanksčios darbo formos (darbas ne visą darbo dieną, 
lankstus darbo grafikas, darbas namuose, darbo pasidaliji-

mas su kitu darbuotoju (job-sharing) ir pan.). 

2. Atostogos (motinystės/tėvystės atostogos, atostogos dėl 
šeiminių priežasčių, įsivaikinimo atostogos ir pan.). 

3. Priežiūros paslaugos (vaikų lopšeliai-darželiai, vaikų prie-

žiūros centrai darbovietėse, pagyvenusių šeimos narių glo-

bos paslaugos ir pan.). 
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4. Kitos priemonės (konsultacijos darbuotojams, kaip derinti 

šeimą ir darbą, ir pan.).  

Galima išskirti tiesioginę ir netiesioginę šios srities politiką. 

Tiesioginės politikos priemonės yra tos, kurios plėtojamos bū-

tent tam, kad pagelbėtų derinant apmokamą ir neapmokamą dar-

bą. Tuo tarpu netiesioginės politikos priemonės paprastai nėra 

inicijuojamos būtent šiuo tikslu, tačiau taip pat pozityviai veikia 

švelnindamos konfliktą, iškylantį tarp pareigų šeimai ir darbo 

(Hayghe, 1988). 

Tačiau pagrindinėmis šeimos ir darbo derinimo priemonių gru-

pėmis paprastai yra įvardijamos šios: a) vaiko priežiūrai skirtų 

atostogų ir jų apmokėjimo sistema, b) vaiko priežiūros paslaugos, 

c) lanksčios užimtumo formos. Šios paramos šeimai priemonės su-

daro socialinės gerovės politikos, susijusios su vaikų gimdymu ir 

auginimu, pagrindą. Neretai jos papildomos kitomis paramos šei-

moms, auginančioms mažamečius vaikus, formomis arba yra įtrau-

kiamos į kitas valstybės socialinės politikos sritis. Tai gali būti 

įvairios pašalpos, mokesčių lengvatos, (iš dalies) nemokamos vie-

šojo transporto paslaugos, būsto subsidijos ir pan.  

Nepaisant bendrumų, tarp šalių vyrauja pakankamai didelė 
vykdomos šeimos politikos įvairovė, kurią galima paaiškinti skir-

tinga šalių istorine patirtimi, skirtingomis su šeima susijusios po-

litikos tradicijomis. Net ir šiuo metu, atrodo, susiduriant su pana-

šiomis demografinėmis ir socialinėmis problemomis, kurių spren-

dimo būdai neretai išsakomi tarptautinėmis rekomendacijomis ar 

direktyvomis, kiekviena šalis iš susiklosčiusios situacijos išeities 

ieško atsižvelgdama į nacionalinį sociokultūrinį bei ekonominį 
kontekstą. 



 90 

* * * 

Pastaraisiais metais šeimos, gimstamumo ir lyčių klausimai 

susilaukia išskirtinio dėmesio ir yra įtraukiami į tarptautinio ir na-

cionalinio lygmens veiksmų programas. Didelės įtakos šių klausi-

mų svarbos suvokimui ir pripažinimui turėjo tarptautinių organiza-

cijų surengtos tarptautinės vyriausybinio lygmens konferencijos. Jų 

metu priimtuose dokumentuose ir veiksmų programose itin reikš-

mingą vietą užima siekiai kurti lygias lyčių profesinio užimtumo 

galimybes, skatinti vienodą vyrų ir moterų atsakomybę šeimai bei 

gerinti sąlygas šeimai ir darbui derinti. Šios nuostatos vis dažniau 

taikomos Europos Sąjungos politikos lygmeniu. ES institucijos 

moterų užimtumo galimybių didinimą ir priemonių, leidžiančių tė-
vams darbą derinti su vaikų priežiūra, kūrimą pabrėžia esant vienu 

iš prioritetinių socialinės gerovės politikos plėtojimo krypčių. To-

kią poziciją patvirtina direktyvinio ir rekomendacinio pobūdžio do-

kumentai, Europos užimtumo strategijos tikslai. 

 
3.2. ŠEIMOS POLITIKOS PRIEMONIŲ SISTEMA  

IR VERTINIMAS: TEORINIS KONTEKSTAS  

Šeimos politikos priemonėmis kuriama aplinka, kuri padeda 

individams priimti su prokreacija susijusius sprendimus (Sleebos, 

2003). Žemas gimstamumo lygis gali reikšti, kad trūksta tam tikrų 

paslaugų ir/ar socialinės paramos.  

Šeimos politikos priemonės gali būti skirstomos labai įvairiai, 

pavyzdžiui, į : 
 Įstatymus ir normas, apibrėžiančias šeimų funkcionavimo 

teises ir normas, nustatančias šeimų kūrimosi, funkciona-

vimo bei paramos šeimai tvarką. 
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 Pašalpas ir lengvatas. Pašalpos: vaiko pašalpa, motinys-

tės pašalpa, vienkartinė pašalpa gimus vaikui, vaiko prie-

žiūros pašalpa, pašalpa nepilnoms šeimoms, pašalpa ma-

žai aprūpintoms šeimoms, pašalpos šeimai sunkiu laiko-

tarpiu, pvz., netekus maitintojo, šeimoje esant asmenų su 

specifiniais poreikiais (nedarbingų, neįgalių ir pan.). 

Lengvatos: mokesčių, paslaugų ir pan. 

 Paslaugas (vaikų priežiūros ir ugdymo, pvz., lopšeliai, 

darželiai ir pan.) (Stankūnienė ir kt., 2001). 

Šeimos politikos priemonės gali padėti gerinti šeimos gyve-

nimą, daryti jį patogesnį. Politikos užduotis – sumažinti kliūtis in-

dividualiai apsispręsti kurti šeimą ir gimdyti vaikus, padėti derinti 

šeimos gyvenimą su kita socialine veikla (darbu, mokslu). Su 

gimstamumu susijusios šeimos politikos priemonės gali būti 

skirstomos į: 
 Su motinyste susijusias priemones, apsaugančias nėščias 

moteris ir kūdikius pagimdžiusias motinas nuo aplinkos, 

kuri gali būti žalinga jų sveikatai (pavyzdžiui, darbo sąly-

gos). Tai nėštumo ir gimdymo atostogos bei motinystės 

atostogos, kurių metu yra mokama motinystės pašalpa. 

 Vaiko priežiūros atostogos (parental leave, child care lea-

ve), kurios skirtos vaiko priežiūrai pirmaisiais gyvenimo 

metais.  

 Vaiko priežiūros paslaugas, kurias teikia valstybinės ar 

privačios institucijos. Vaiko priežiūros paslaugos gali būti 

organizuojamos valstybės, rinkos, darbdavių arba pelno 

nesiekiančių organizacijų. 

 Vaiko pašalpas – pinigines išmokas vaikams (Neyer, 2003). 
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P. McDonald (2000) pateikia labai išsamų priemonių, galinčių 

veikti gimstamumą, skirstymą ir jų vertinimą1: 

I. Finansinis skatinimas 
Periodinės piniginės išmokos: 

 priklausančios nuo vaikų amžiaus (didesnės išmokos ma-

žesniems vaikams, kad būtų kompensuojamas tėvų pra-

rastas uždarbis; arba didesnės išmokos vyresniems vai-

kams, atsižvelgiant į tai, kad vyresnių vaikų išlaikymas 

yra brangesnis); 

 priklausančios nuo vaikų gimimo sekos (gimus trečiam ir 

paskesniam vaikui mokama didesnė pašalpa, siekiant ska-

tinti gimstamumą); 
 pašalpos, skiriamos pajamų testavimo principu (Nutrau-

kiamas mokėjimas arba mažinamas pašalpos dydis, jei šei-

mos pajamos padidėja. Tai gali neskatinti vieno iš tėvų da-

lyvauti darbo rinkoje bei gimdyti vaikų). 

Vertinimas: yra didesnė tikimybė, kad išmokos tėvams bus 

skirtos vaiko poreikiams labiau nei mokesčių sumažinimas, taiko-

mas vaiko tėvui.  

Vienkartinė išmoka ar paskola: 

 gimus kūdikiui, vaikui pradedant lankyti mokyklą ir pan.; 

 paskola šeimai kurti (gali būti skiriama dalimis, santuokos 

pradžioje ir gimus kiekvienam vaikui). 

Vertinimas: vienkartinės išmokos, išmokamos iš karto daro 

didesnį poveikį apsisprendžiant turėti vaikų, nei išmoka, mokama 

dalimis ar pridedama prie pensijos, suteikta teisė į nemokamą 

mokslą ir pan. 
                                                 
1 Toliau pateikiama P. McDonald (2000) straipsnio santrauka. 
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Mokesčių nuolaidos (rebates), kreditai (credits) ir lengvatos 

(deductions), priklausančios nuo vaikų skaičiaus, vaikų amžiaus, 

vaikų gimimo sekos ir pan.  

Vertinimas: nuolaidos ir kreditai sudaro sąlygas socialiniam 

teisingumui. Tačiau mokesčių lengvatos yra naudingesnės turin-

tiems dideles pajamas. Apskritai mokesčių mažinimas gali būti ne 

toks naudingas kaip išmokos, kadangi vyrai uždirba dažniausia 

daugiau nei moterys.  

Nemokamos ar subsidijuojamos paslaugos ir prekės vaikams: 

 paslaugos: ugdymo, medicininės priežiūros; viešojo trans-

porto, laisvalaikio (sporto ir kiti įvairūs būreliai), vaiko 

priežiūros paslaugos (tačiau ši kategorija labiau tinka prie 

darbo ir šeimos derinimo skyriaus); 

 prekės: vadovėliai, mokslo reikmenys, laisvalaikio ir spor-

to prekės; 

 nuolaidos: mokesčių už elektrą, draudimo ir pan. 

Vertinimas: šios priemonės mažina vaikų auginimo išlaidas ir 

gali teigiamai veikti šeimų apsisprendimą turėti daugiau vaikų. 

Būsto subsidijos: 

 nuolatinės išmokos (būsto pašalpa - house benefit); 

 vienkartinės išmokos (pirmo įnašo už perkamą būstą ar 

įmokos sumažinimas gimus kiekvienam vaikui); 

 mokesčių sumažinimas ar lengvatos statant būstą; 
 būsto išlaikymo paslaugų subsidijos; 

 socialinio būsto lengvatos, prioritetą skiriant vaikus augi-

nančioms šeimoms. 

Vertinimas: priemonės gali būti netinkamai nukreiptos arba 

per daug intervencinės, turint galvoje rinkos procesus. 
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II. Parama tėvams, siekiantiems derinti darbą ir šeimos 

rūpesčius 

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos (skirtingos 

trukme; apmokėjimu; atostogų skirstymas tarp motinos ir tėvo; „tė-
čių“ atostogų skyrimo sąlygos; ar yra suteikiama galimybė atosto-

gų metu dirbti dalį darbo laiko ir gauti atostogų išmokas).  

Vertinimas: dažniausiai atostogos siejamos su darbine veikla. 

Individams, kurie neturėjo pakankamo darbo stažo iki vaiko gimi-

mo, reikalinga tam tikra parama, kuri neatimtų iniciatyvos įsijungti 

į darbo rinką. 
Vaiko priežiūros paslaugos – nemokamos arba subsidijuoja-

mos, aukštos kokybės paslaugos (lopšeliai, darželiai, pradinių kla-

sių moksleivių užimtumas po pamokų ir pan.). 

Vertinimas: paslaugos turi būti vienodai prieinamos tiek dir-

bantiems, tiek ir bedarbiams, kad pastarieji galėtų mokytis ar ieš-

koti darbo. Paslaugos turi būti grindžiamos vaiko teise jas gauti, 

nepriklausomai nuo tėvų darbinės veiklos. 

Lankstus darbo laikas bei trumpalaikės „atostogos“ ar neatvy-

kimas į darbą dėl šeiminių priežasčių. Trumpalaikės atostogos gali 

būti skiriamos, prireikus slaugyti vaiką, dėl susirinkimų ir renginių 

mokykloje, prireikus vaiką vesti pas gydytoją ar kitą specialistą. 
Vertinimas: tai turėtų būti grindžiama darbdavių ir dirbančiųjų 

susitarimu. 

Antidiskriminaciniai įstatymai bei lyčių lygybės užtikrinimas 

darbo vietoje.  

Vertinimas: Svarbu ne tik sukurti lyčių lygybės įstatymus, bet ir 

užtikrinti jų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, mokesčių sistema taikoma 

individui, o ne šeimai, skatina šeimos narius dalyvauti darbo rinkoje. 
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Darbo laikas. Darbo valandos turi būti derinamos su šeimos 

poreikiais. Priimant sprendimus turi būti atsižvelgiama, kaip tai 

veiks darbuotojų galimybes derinti darbą ir šeimos gyvenimą. 

III. Įvairios socialinės struktūros, remiančios vaikus  

ir tėvystę 
Užimtumo skatinimas: 

 skatinti kurti darbo vietų moterims ir jaunimui ypač pa-

slaugų sektoriuje; 

 darbas dalį darbo laiko proporcingai derinamas su išmo-

komis; 

 darbo vietos išsaugojimas motinystės ir vaiko priežiūros 

atostogų metu; 

 švietimas ir apmokymai motinystės ir vaiko priežiūros 

atostogų metu. 

Vertinimas: garantija, kad darbuotojas „neiškris“ iš darbo rin-

kos, bei galimybės kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti, sukuria 

darbo saugumo klimatą. 

Palankios vaikui aplinkos kūrimas: 

 saugaus eismo užtikrinimas; 

 saugios kaimynystės politika; 

 viešųjų rekreacinių zonų kūrimas (žaidimų aikštelės pre-

kybos centruose ir pan.); 

 mokyklų ir vaiko priežiūros paslaugų infrastruktūra, darbo 

vieta arti šeimos gyvenamosios vietos. 

Vertinimas: Miesto planavimas gali būti pronatalistinės politi-

kos dalis. 
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Lyčių lygybė: 
 lyčių lygybės užtikrinimas visose institucijose (ypač šei-

moje): darbo vieta; mokesčių ir socialinės apsaugos siste-

ma; parama šeimas turintiems darbuotojams nepriklauso-

mai nuo lyties; parama tėčiams, dalyvaujantiems vaiko 

priežiūroje; priemonių, remiančių šeimos maitintojo mode-

lį, panaikinimas. 

Vertinimas: lyčių lygybės užtikrinimas visose sferose yra labai 

svarbus siekiant skatinti gimstamumą. 

Parama santuokai ir šeimos santykiams: 

 švietimas ir konsultavimas šeimos kūrimo ir santykių 

klausimais; 

 ekonominis paskatinimas susituokti (pvz.: parama įsigy-

jant būstą ir pan.). 

Vertinimas: Ankstyvos vedybos gali reikšti ankstyvą motinys-

tę ir didesnę tikimybę susilaukti trečio vaiko. Didelis skyrybų skai-

čius gali sumažinti gimstamumą, jei nesukuriama nauja sąjunga. 

Pietų Europoje ir Japonijoje žemas gimstamumas siejamas su vėly-

vu partnerystės santykių formavimu. 

Teigiamo požiūrio į vaikus ir tėvystę skatinimas: 

 politika turi būti kuriama, atsižvelgiant į poreikius, ekono-

minį ir kultūrinį kontekstą; 
 vengti šališkumo bevaikių (nesvarbu, savanoriškos ar ne-

savanoriškos bevaikystės) atžvilgiu; 

 formuoti nuostatą, kad vaikai nėra asmeninis malonumas, 

ir kad vaikų neturintys taip pat turi prisidėti prie vaikų au-

ginimo išlaidų. 
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Vertinimas: Politikos priemonės turi pasižymėti paprastumu, 

efektyvumu, lygybe, kokybe, prieinamumu, turėti atitinkamą pa-

siūlą. Vaikų besilaukiantys individai turi jausti, kad visuomenė 
juos parems.  

J. Sleebos (2003) papildo P. McDonald (2000) pasiūlytą šei-

mos politikos priemonių skirstymą. Jis išskiria tiesiogines ir netie-

siogines šeimos politikos priemones, galinčias paskatinti gimsta-

mumą (1.1 pav.): 

 Tiesioginės priemonės, kuriomis siekiama, kad finansinė 
parama paskatintų gimdyti vaikus, pavyzdžiui, pašalpos 

vaikui, lengvatos įsigyjant būstą, nemokamos arba subsidi-

juojamos medicinos ar ugdymo paslaugos vaikus auginan-

čioms šeimoms, mokesčių nuolaidos ar subsidijos, priklau-

sančios nuo vaikų skaičiaus. 

 Netiesioginės priemonės. Jomis siekiama pakeisti aplinką, 
kuri daro įtaką individams priimant su prokreacija susijusius 

sprendimus. Šios priemonės paprastai neturi tiesioginio tiks-

lo skatinti gimstamumą, bet yra orientuotos, pavyzdžiui, 

skatinti moterų užimtumą, remti dviejų darbo užmokesčių 

šeimas ir pan. Šios priemonės gali būti suskirstytos į:  
- šeimai palankios politikos priemones; 

- kitas priemones (lyčių lygybės; mokesčių ar pensijų 

politikos formavimo; teigiamo požiūrio į vaikus ir tė-
vystę skatinimo). 

Sprendžiant mažo gimstamumo problemą labai svarbu nusta-

tyti tinkamą lyčių, šeimos ir darbo santykį: politikos priemonės turi 

ne tik užtikrinti galimybes moterims derinti profesinę veiklą ir šei-

mos rūpesčius, bet ir stiprinti vyrų nuostatas dėl namų ruošos darbų 
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bei vaikų priežiūros pasidalinimo šeimoje (Avramova, 2005). Ly-

čių lygybė šeimoje gali būti pasiekta tada, jei šeimos išlaikymas, 

vaikų priežiūra ir namų ruoša nebus traktuojama kaip vienos ar ki-

tos lyties pareiga (McDonald, 2000). 

Atskiros politikos priemonės gali neturėti teigiamo poveikio, 

jei nėra bendros priemonių sistemos: gerai išplėtota lyčių lygybės 

politika gali būti ne itin efektyvi gimstamumo atžvilgiu, jei jaunų 

žmonių nedarbo lygis yra labai aukštas, arba aplinka nėra palanki 

vaikui; palanki šeimai darbo aplinka nebus naudinga, jei nebus dar-

bo ir pan. (McDonald, 2000). Būtina nuosekliai įgyvendinti gerai 

suplanuotas priemones. Jos turi būti nukreiptos į šeimas, vaikus, 

darbo rinką ir visuomenę, siekiant remti poras, kurios prisiima at-

sakomybę turėti vaikų (Sleebos, 2003). 
 

*** 
Apibendrinant P. McDonald (2000) pateiktus paramos šeima 

priemonių vertinimus, galima išskirti kai kuriuos svarbiausius įvai-

rių priemonių efekto aspektus:  

 Vienkartinės išmokos, mokamos iš karto, yra svarbesnės ap-

sisprendžiant turėti vaikų, nei išmoka, mokama dalimis, pri-

dedama prie pensijos, ar suteikta teisė į nemokamą mokslą. 
 Nuolaidos ir kreditai sudaro sąlygas socialiniam teisingu-

mui, tačiau mokesčių lengvatos yra naudingesnės turin-

tiems dideles pajamas. Apskritai mokesčių mažinimas gali 

būti ne toks naudingas kaip išmokos, kadangi vyrai daž-

niausia uždirba daugiau nei moterys.  

 Nemokamos ar subsidijuojamos paslaugos ir prekės vai-

kams mažina vaikų auginimo išlaidas ir gali teigiamai 

veikti šeimų apsisprendimą turėti daugiau vaikų. 
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 Vaiko priežiūros paslaugos turi būti vienodai prieinamos 

tiek dirbantiems, tiek ir bedarbiams, kad pastarieji galėtų 

mokytis ar ieškoti darbo. Paslaugos turi būti grindžiamos 

vaiko teise, nepriklausomai nuo tėvų užimtumo. 

 Svarbu ne tik sukurti lyčių lygybės įstatymus, bet ir užtik-

rinti jų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, mokesčių sistema, tai-

koma individui, o ne šeimai, skatina šeimos narius daly-

vauti darbo rinkoje. Siekiant skatinti gimstamumą labai 

svarbu užtikrinti lyčių lygybę visose sferose. 

 Garantija, kad darbuotojas „neiškris“ iš darbo rinkos bei 

galimybės kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti, sukuria 

darbo saugumo klimatą. 
 Politikos priemonės turi pasižymėti paprastumu, prieina-

mumu, kokybe bei atitinkama pasiūla. Vaikų besilaukian-

tys individai turi jausti, kad visuomenė juos parems.  

 
3.3. PRIORITETINĖS ŠEIMOS POLITIKOS KRYPTIES –  

ŠEIMOS IR DARBO SUDERINAMUMO – RAIŠKA  
ŠEIMOS POLITIKOS PRIEMONIŲ SISTEMOJE  

Šeimos politika jungia įvairių veiklos krypčių priemones, ku-

rių harmoninga sąveika gali lemti pozityvių rezultatų. Konkretus 

laikmetis, konkreti socialinė, ekonominė, kultūrinė ir politinė ap-

linka išryškina prioritetines šeimos politikos kryptis, tarp kurių po-

stindustrinėje visuomenėje veiksmingiausia tampa lyčių lygybės 

raiška šeimos politikos priemonių sistemoje. Todėl šioje dalyje pla-

čiau aptariama šios šeimos politikos krypties pagrindinių struktūri-

nių elementų (motinystės ir tėvystės atostogos, vaiko priežiūros pa-

slaugos ir lanksčios užimtumo formos) samprata ir vaidmuo. 
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Motinystės atostogos 

Motinystės atostogos, kurios skiriamos motinai prieš ir/arba po 

gimdymo, yra seniausia Europos socialinės gerovės politikos prie-

monė, skirta šeimai, ir vienas iš pagrindinių paramos šeimai politi-

kos elementų. Ilgą laiką Europos šalys plėtojo gana skirtingas mo-

tinystės apsaugos programas, tačiau 2000 m. priimti reikšmingi 

tarptautiniai nutarimai dėl minimalių motinystės apsaugos standar-

tų šią įvairovę gerokai sumažino. 2000 m. Tarptautinė darbo orga-

nizacija priėmė Motinystės apsaugos konvenciją (C183), kuri nu-

statė, kad motinoms turi būti suteikiamos ne trumpesnės negu 14 

savaičių atostogos ir jų metu mokama pašalpa, užtikrinanti tinkamą 

pragyvenimą. Tais pačiais metais priimta Motinystės apsaugos re-

komendacija (R191), kurioje skatinama motinoms užtikrinti ne 

trumpesnes negu 18 savaičių atostogas ir jų metu mokėti pašalpas, 

sudarančias 100% ankstesnio darbo užmokesčio (Gauthier, 2004).  

Motinystės atostogų trukmė. Šiuo metu nėra nė vienos Europos 

šalies, kurioje nebūtų priimti motinystę ginantys įstatymai, tačiau 

tam tikra įstatyminių nuostatų įvairovė tarp šalių išlieka. Kontinenti-

nėje Vakarų Europoje ir Jungtinėje Karalystėje motinystės atostogos 

svyruoja nuo Konvencijoje numatytos minimalios 14 savaičių truk-

mės Vokietijoje iki 20 savaičių Italijoje, o dažniausiai motinystės 
atostogos trunka 16-18 savaičių. Specialūs nuostatai gali būti numa-

tyti priešlaikinio gimdymo atveju arba kai tuo pačiu metu gimsta du 

ir daugiau vaikų. Prancūzijoje ilgesnės motinystės atostogos skiria-

mos motinoms, turinčioms tris ir daugiau vaikų (26 savaitės) (Neyer, 

2003). Visose Europos šalyse motinystės atostogos yra socialinė tei-

sė. Moterys, esančios motinystės atostogose, yra apsaugotos nuo at-

leidimo iš darbo ir po atostogų turi teisę grįžti į tą pačią darbo vietą. 
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Motinystės atostogų apmokėjimas. Daugumoje Europos šalių 

pašalpos motinystės atostogų metu mokamos tik socialiai draus-

toms motinoms. Tokiu pačiu principu mokamos pašalpos ir tė-
vams, kurie kai kuriose šalyse prieš ir/arba po vaiko gimimo turi 

teisę pasiimti atostogas (paprastai trumpalaikes). Suomijoje, Nor-

vegijoje ir iš dalies Švedijoje bei Danijoje teisė į motinystės pašal-

pą yra universali, tačiau moterims, kurios iki vaiko gimimo nedir-

bo, pašalpos paprastai yra mažesnės (Social Protection, 2004). Pa-

našiomis nuostatomis vadovaujamasi Austrijoje, kur nuo 2002 m. 

moterims, neturinčioms darbo stažo, yra mokama fiksuoto dydžio 

pašalpa. Kai kurie apribojimai numatyti užsienietėms. Daugumoje 

Vakarų Europos šalių pašalpos, mokamos motinystės atostogų me-

tu arba dalį jų, siekia nuo 80 iki 100% ankstesnio mėnesinio darbo 

užmokesčio (Neyer, 2003).  

 

*** 

Apmokamos motinystės atostogos vaidina svarbų vaidmenį, 
sudarant sąlygas moterims motinystę derinti su profesine veikla. 

Užtikrindami darbo vietos išsaugojimą, motinystės atostogų įstaty-

mai apsaugo moteris nuo diskriminacijos darbo rinkoje dėl jų rep-

rodukcinės funkcijos. O šiuo laikotarpiu mokamos pašalpos leidžia 

išlikti ekonomiškai savarankiškomis. Teisė tėvui pasiimti atostogas 

prieš ir/arba po vaiko gimimo, nors ir trumpalaikes, atspindi pažan-

gų požiūrį į tėvystę. Suteikiant teisę į šias atostogas, pripažįstama 

socialinė tėvo vaidmens svarba ir skatinamas atsakomybės už vai-

kų priežiūrą pasidalijimas tarp tėvų.  
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Tėvystės atostogos  

Tėvystės atostogos (parental leave), kaip ir motinystės atosto-

gos, yra paramos šeimai priemonė, suteikianti tėvams galimybę 
prižiūrėti mažamečius vaikus nenutraukiant ryšio su darboviete, ta-

čiau ši priemonė Europos šalyse pradėta įgyvendinti gerokai vėliau 

negu motinystės atostogos (Neyer, 2003). Tėvystės atostogų tvarka 

gerokai įvairuoja tarp šalių tiek pagal atostogų trukmę, tiek pagal 

apmokėjimą, tiek pagal lankstumą. Europos Sąjunga šalis-nares 

įpareigoja garantuoti darbuotojams (vyrams ir moterims) bent trijų 

mėnesių tėvystės atostogas, tačiau nereikalauja, kad jos būtų moka-

mos (Orloff, 2001).  

Tėvystės atostogų trukmė ir papildomos sąlygos. Gana trum-

pos tėvystės atostogos (iki 6 mėnesių) yra taikomos Graikijoje, 

Jungtinėje Karalystėje ir Portugalijoje. Austrijoje, Vokietijoje, 

Prancūzijoje ir Ispanijoje skiriamos gana ilgos atostogos – 2-3 me-

tų trukmės. Ilgesnės negu pusės metų ir trumpesnės negu dviejų 

metų tėvystės atostogos yra skiriamos Italijoje, Danijoje, Norvegi-

joje ir Švedijoje (Falkner ir kt., 2002; Deven, Moss, 2002; 

Pylkkänen, Smith, 2003).  

Belgijoje, Suomijoje ir Norvegijoje yra numatytos ir tam tikros 

papildomos nuostatos dėl tėvystės atostogų. Belgijoje galima pasi-

imti prailgintas atostogas, kurios įvardijamos kaip karjeros pertrau-

ka (career break). Tai yra užimtumo politikos dalis, per darbuotojų 

rotaciją siekiama į darbo rinką integruoti bedarbius. Suomijoje ir 

Norvegijoje siūlomos mokamos prailgintos atostogos kaip alterna-

tyva valstybinėms vaiko priežiūros paslaugoms. 

1990 m. Suomija įvedė namų priežiūros pašalpą (home-care 

allowance), mokamą visoms šeimoms, turinčioms vaikų iki 3 metų 
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amžiaus. Namų priežiūros pašalpą galima rinktis vietoj vietos vals-

tybinėje dienos priežiūros įstaigoje. Ja galima padengti išlaidas, su-

sijusias su privačia vaikų priežiūra (pvz., už auklės paslaugas), arba 

kitaip panaudoti (Sipilä, Korpinen, 1998; Rønsen, Sundström, 

2002). Papildomos pašalpos yra numatytos vienišiems tėvams ir 

šeimoms, auginančioms du ar daugiau ikimokyklinio amžiaus vai-

kų (siblings supplements) (Forssén, Hakovirta, 1999).  

1998 m. Norvegija taip pat įvedė namų priežiūros pašalpas tė-
vams, auginantiems vaikus nuo 1 iki 2 metų amžiaus, kurie nelanko 

valstybinės priežiūros įstaigos. Ši pašalpa yra maždaug lygi valsty-

bės subsidijoms vietai dienos priežiūros centre išlaikyti. Tėvai, kurių 

vaikai valstybinėje priežiūros įstaigoje praleidžia tik dalį dienos, 

gauna sumažintą pašalpą (Kornstad, Thoresen, 2002; Rønsen, 2001).  

Namų priežiūros pašalpa yra gana prieštaringai vertinama. 

Viena vertus, namų priežiūros pašalpa suteikia galimybę tėvams 

pasirinkti jiems labiau priimtiną vaiko priežiūros formą. Vaiko 

priežiūros namuose finansavimas taip pat yra palankus į šeimą 
orientuotoms moterims. (Pvz., remiantis C. Hakim (2000, 2003), 

moterys skiriasi savo gyvenimo stiliaus prioritetais: vienos yra la-

biau adaptyvios ir linkusios derinti šeimą ir profesinę karjerą, kitoms 

būdinga orientacija į vieną iš šių sričių, t. y. į šeimą arba į darbą). Be 

to, įvairių tyrimų rezultatai leidžia manyti, jog ši politika daro teigia-

mą poveikį aukštesnio eiliškumo gimstamumui (Shkolnikov ir kt., 

2004; Vikat, 2004). Kita vertus, šios priemonės, sudarydamos sąly-

gas ilgiau vaiką prižiūrėti namuose, sunkina ir mažina moterų rein-

tegraciją į darbo rinką, nes paprastai būtent moterys pasitraukia iš 

darbo rinkos ir prižiūri vaiką. Šios galimybės gali tapti savotiškais 

spąstais moterims (Schøne, 2002; Rønsen, Sundström, 2002).  
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Visose šalyse tėvystės atostogomis gali naudotis tik tėvai (mo-

tina arba tėvas), išskyrus Portugaliją, kurioje įteisintos atostogas ir 

seneliams (taip kūrybingai pasinaudota ET tėvystės atostogų direk-

tyvos nuostatomis sprendžiant paauglių nėštumo problemą) (Fal-

kner ir kt., 2002).  

Pagal ET direktyvą tėvams tėvystės atostogų metu turi būti iš-

saugoma darbo vieta. Tačiau ET direktyvos reikalaujamas minimu-

mas yra 3 mėnesių tėvystės atostogos, todėl šalyse, kuriose šios 

atostogos ilgesnės, tokios garantijos nebūtinai galioja visą atostogų 

laikotarpį (Neyer, 2003). 

Tėvystės atostogų apmokėjimas. Kaip buvo minėta aukščiau, 

tėvystės atostogos gali būti nemokamos arba mokamos. Pastaruoju 

atveju gali būti mokamos fiksuoto dydžio pašalpos, testuotos pašal-

pos arba pašalpos, susietos su darbo užmokesčiu. Suomijoje pri-

klausomai nuo vaikų skaičiaus šeimoje mokami minėti priedai prie 

namų priežiūros pašalpos. Belgijoje ir Nyderlanduose tėvystės 

atostogos yra nemokamos, tačiau profsąjungų sutartys gali numaty-

ti tam tikras išmokas. Švedijoje motinos, kurios antro arba paskes-

nio vaiko susilaukia per tam tikrą laiko tarpą skaičiuojant nuo pas-

kutiniojo vaiko gimimo, gauna pašalpas, kurios skaičiuojamos pa-

gal pajamas, gautas iki gimstant ankstesniajam vaikui (speed pre-

mium) (Neyer, 2003). Tai palanku moterims, kurios gimus vaikui 

nutraukia profesinę veiklą arba sumažina darbo valandas. 

Pašalpos ne visada mokamos visą tėvystės atostogų laikotarpį, 
o neretai tėvai turi pasirinkti vieną iš atostogų variantų, kurie nega-

li būti suderinti. Pvz., Portugalijoje tėvai gali pasinaudoti arba teise 

į 3 mėnesių tėvystės atostogas (jų metu mokama pašalpa ir užtikri-

namas darbo vietos išsaugojimas), arba teise į nemokamas atosto-
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gas iki 24 mėnesių (be darbo vietos išsaugojimo garantijų). Austri-

joje mokama vaiko priežiūros pašalpa iki vaikui sueina 3 metai, ta-

čiau tėvystės atostogos (su darbo garantijomis) yra skiriamos tik iki 

kol vaikui sueina 2 metai (Neyer, 2003). 

Kai kuriose šalyse tėvystės atostogų schemos yra gana lanks-

čios, ir tėvystės atostogos arba jų dalis gali būti išnaudotos per il-

gesnį laikotarpį. Pvz., Švedijoje tėvystės atostogos gali būti išnau-

dotos iki vaikui sueis 8 metai. Daugumoje Europos šalių yra gali-

mybė tėvystės atostogas derinti su darbu ne visą darbo laiką. Ta-

čiau neretai tam reikalingas darbdavio sutikimas. Pašalpos, dirbant 

dalį darbo laiko, paprastai yra sumažinamos, bet gali būti mokamos 

ilgesnį laiką. Švedijos parama tėvui arba motinai, dirbančiam dalį 
darbo laiko, yra dosniausia ir čia teisė į sutrumpintą darbo dieną 
dėl vaiko priežiūros priežasčių galioja iki vaikui sueina 8 metai 

(Moss, Deven, 1999). Tuo tarpu Danijoje, motinai ar tėvui, dirban-

čiam dalį darbo laiko, tėvystės atostogos gali būti pratęstos nuo 32 

(įprasta trukmė) iki 64 savaičių. Atitinkamai proporcingai visam 

laikotarpiui paskirstomos pašalpos (Todd, 2004). 

Remiantis ET direktyva dėl tėvystės atostogų, visose Europos 

Sąjungos šalyse buvo panaikintas teisės į tėvystės atostogas apriboji-

mas tik motinai ir ši teisė buvo suteikta abiem tėvams. Tėvystės 
atostogos dabar yra individuali kiekvieno iš tėvų teisė. Kai kuriose 

šalyse dalis tėvystės atostogų yra rezervuojama išskirtinai tėvui, ir jei 

jis jomis nepasinaudoja, atostogos bei pašalpa yra prarandami. Kaip 

rodo statistika, tėvystės atostogų dažniausiai išeina motinos, ir tėvų 

(vyrų), pasinaudojančių šia teise, procentas vis dar yra gana mažas. 

Didelės įtakos naudojimosi tėvystės atostogomis skirtumams pagal 

lytį turi ne tik vyraujančios normos ir nuostatos apie lyčių vaidme-
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nis, bet ir pajamų skirtumai tarp vyrų ir moterų, nuo kurių priklau-

so ir gaunamos pašalpos dydis. Kadangi vyrų pajamos dažniausiai 

būna didesnės, tėvystės atostogų paprastai išeina moterys. Tačiau 

Skandinavijos šalys, kuriose ši teisė vyrams buvo suteikta gerokai 

anksčiau nei kitose Europos šalyse ir kuriose daug pasiekta plėto-

jant lyčių politiką, vyrų, imančių tėvystės atostogas, procentas yra 

aukščiausias (Näsman, 1999; Bruning, Plantenga, 1999).  

Atostogos dėl šeiminių priežasčių. ET direktyva dėl tėvystės 

atostogų taip pat pareikalavo šalių įgyvendinti teisę į vaiko priežiū-

ros atostogas (care breaks) dėl svarbių šeiminių priežasčių. Kadan-

gi Direktyva nenumato tokių atostogų trukmės ir apmokėjimo, jų 

tvarka tarp šalių labai įvairuoja. Jos svyruoja nuo trijų neapmoka-

mų dienų per metus, trumpalaikių (vienos arba dviejų savaičių) 

atostogų vienam vaikui per metus iki labai dosnių, vaikui-draugiš-

kų priežiūros atostogų Švedijoje (iki 120 dienų vienam vaikui per 

metus) (Neyer, 2003; Falkner ir kt., 2002). 

 

*** 

Apibendrinant galima teigti, kad tėvystės atostogų įsigalioji-

mas Europos šalyse (1999 m. jos jau buvo įvestos visose Europos 

šalyse) rodo ne tik didėjantį mažamečių vaikų turinčių šeimų po-

reikių supratimą, bet ir užimtumo ir vaikų priežiūros derinimo 

problemos pripažinimą. Įvairių šalių strategijos šiai problemai 

spręsti gerokai skiriasi. Pietų Europos šalyse ir Jungtinėje Kara-

lystėje tėvystės atostogos yra mažiausiai išplėtotos ir atostogos 

paprastai yra nemokamos. Konservatyvaus socialinės gerovės po-

litikos tipo valstybės (pvz., Vokietija, Austrija) sudaro sąlygas 

vyrui aprūpinti šeimą ir skatina moteris prižiūrėti vaikus namuo-
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se. Prancūzija ir Belgija remia motinos grįžimą į darbą, tačiau 

taip pat sudaro galimybės ilgesnei vaiko priežiūrai namuose. Ny-

derlanduose moterys skatinamos dirbti dalį darbo laiko. Šiaurės 

Europos šalių (ypač Švedijos ir Danijos) tėvystės atostogų tvarka 

yra orientuota į abiejų tėvų užimtumo skatinimą. Šiose šalyse di-

delis dėmesys skiriamas užtikrinti tėvams (motinai ir tėvui) gali-

mybes lanksčiai organizuoti vaikų priežiūrą ir darbą bei skatina-

mas tėvystės pareigų (taigi ir tėvystės atostogų) pasidalijimas tarp 

abiejų tėvų. 

Vaiko priežiūros paslaugos 

Vaiko priežiūros atostogų (motinystės, tėvystės) programos 

yra viena iš svarbiausių paramos šeimai, auginančiai vaikus, for-

mų. Jų metu tėvams užtikrinamas socialinis ir ekonominis saugu-

mas bei galimybė grįžti į tą pačią darbo vietą. Tačiau jei tėvai, tu-

rintys mažamečių vaikų, nori išlikti ekonomiškai aktyvūs, viena iš 

pagrindinių prielaidų tam yra vaiko priežiūros paslaugų prieinamu-

mas. Tai aktualu tiek tėvams (motinai ar tėvui), kurie nori grįžti į 
darbą netrukus po vaiko gimimo, tiek tėvams, kurie nori grįžti į 
darbą po tėvystės atostogų.  

Vaiko priežiūros paslaugų plėtra. Europoje pirmosios vaikų 

priežiūros institucionalizavimą pradėjo kontinentinės Vakarų Euro-

pos šalys (Belgija, Prancūzija, Italija, Austrija), taip pat Nyderlan-

dai ir Didžioji Britanija. XX amžiaus pradžioje jose jau veikė gana 

platus vaikų lopšelių, darželių ir ikimokyklinės priežiūros įstaigų 

tinklas. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, šios šalys vis dar 

siūlė labiausiai išplėtotas valstybines vaiko priežiūros paslaugas 

Europoje (Kamerman, 2000). Tačiau vėliau pasirinktos skirtingos 

vaiko priežiūros politikos plėtros kryptys.  
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Belgija ir Prancūzija toliau plėtojo vaikų darželių sistemą. 
1970 m. vaikų darželius šiose šalyse jau lankė didžioji dauguma 3-5 

metų amžiaus vaikų. Nuo aštunto dešimtmečio pradėta investuoti į 
dienos priežiūros įstaigų steigimą ir vaikams iki 3 metų amžiaus 

(Daune-Richard, 2000; Vandenbroeck, 2003). Nyderlanduose vals-

tybinių vaiko priežiūros įstaigų plėtra nebuvo skatinama iki pat de-

šimto dešimtmečio pradžios. Čia buvo pasirinktas mišrus vaiko 

priežiūros paslaugų modelis: buvo skatinama steigti ne tik valsty-

bines bei privačias vaiko priežiūros institucijas, bet ir plėtoti vals-

tybės subsidijuojamas vaiko priežiūros paslaugas darbovietėse 

(Dobbelsteen ir kt., 2000). Didžioji Britanija, Vokietija ir Austrija 

pirmenybę teikia vaikų (ypač iki 3 metų amžiaus) priežiūros na-

muose skatinimui, o ne valstybinių ikimokyklinės priežiūros insti-

tucijų plėtrai. Pastaraisiais metais jose buvo tolstama nuo šios 

orientacijos, tačiau tik iš dalies (Neyer, 2003). 

Iki septinto dešimtmečio valstybinių vaiko priežiūros paslaugų 

plėtra Skandinavijos šalyse gerokai atsiliko nuo kontinentinės Eu-

ropos šalių. Tačiau vėliau jų plėtra čia vyko daug sparčiau negu ki-

tose Europos šalyse. Kartu keitėsi valstybinės vaiko priežiūros 

samprata ir tikslai, labiau akcentuojama lyčių lygybė ir parama dir-

bantiems tėvams. Priešingai negu dauguma kontinentinės Europos 

šalių, Skandinavijos šalys siekė teikti priežiūros paslaugas bet ko-

kio amžiaus vaikams, įskaitant mokyklinio amžiaus vaikus. Dešim-

tame dešimtmetyje Suomija ir Norvegija pradėjo skirti namų prie-

žiūros pašalpas (home-care allowance Suomijoje, cash-for-care 

Norvegijoje). Tačiau ši parama šeimai nepanaikino vaikų teisės  

į valstybines dienos priežiūros paslaugas (Daune-Richard, 2000; 

Neyer, 2003; Eydal, 2003; Bergqvist, 2003; Schøne, 2002). 
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Vaiko priežiūros paslaugų tiekėjai. Valstybė dažniausiai yra 

pagrindinis vaiko priežiūros paslaugų tiekėjas Europoje. Tačiau kai 

kuriose šalyse, ypač katalikiškose, bažnyčia taip pat siūlo instituci-

nės vaiko priežiūros paslaugas. Nyderlanduose vieną iš pagrindinių 

vaidmenų vaikų priežiūros paslaugų pasiūloje ima vaidinti darbda-

viai (Dobbelsteen ir kt., 2000). Daugelyje šalių daugėja vaikų prie-

žiūros paslaugas, ypač vaikų iki 3 metų, siūlančių savanoriškų ir 

privačių organizacijų. Per paskutinį dešimtmetį dėl socialinės gero-

vės politikos restruktūrizacijos ir vykstančio valstybinių priežiūros 

paslaugų pasiūlos keitimo į išmokas, skirtas vaiko priežiūrai, šios 

organizacijos, o taip pat ir kvalifikuotas aukles siūlančios tarnybos 

(child-minders) tampa vis svarbesniais vaiko priežiūros paslaugų 

sistemos subjektais (Neyer, 2003).  

Vaiko priežiūros įstaigų lankomumas. Kadangi Europos šalys 

turi gana skirtingas vaiko priežiūros paslaugų sistemas bei skiriasi 

jų išplėtojimo lygis, vaiko priežiūros įstaigų lankomumas taip pat 

nėra vienodas. Reikėtų išskirti priežiūros paslaugas vaikams iki  

3 metų amžiaus ir priežiūros paslaugas vaikams, vyresniems negu 

3 metų amžiaus. Šiaurės Europos šalys, Belgija ir Prancūzija siūlo 

pakankamai platų priežiūros paslaugų tinklą vaikams iki 3 metų 

amžiaus, ir šio amžiaus vaikų lankomumo lygis pagal Europos 

standartus yra aukštas (net iki 50% ir daugiau). Kitose šalyse vaikų 

iki 3 metų amžiaus priežiūros klausimas dažniausiai paliekamas 

spręsti patiems tėvams. Vaikai nuo 3 metų iki privalomo mokykli-

nio amžiaus (paprastai 6 metų) daug dažniau lanko priežiūros įstai-

gas (pvz., Šiaurės Europos šalyse, Prancūzijoje, Belgijoje, Nyderla-

duose – 80% ir gerokai daugiau). Be to, tokio amžiaus vaikams 

vietą valstybinėje priežiūros institucijoje, nors ne visada visai die-

nai, garantuoja dauguma Europos šalių (Neyer, 2003, 2005). 
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*** 

Taigi Vakarų Europos šalys, atsiliepdamos į tarptautines reko-

mendacijas bei sutartis (šiuo metu itin svarbus yra ES viršūnių su-

sitikime Barselonoje priimtas nutarimas), stengiasi peržiūrėti ir to-

bulinti valstybinių vaiko priežiūros institucijų sistemą. Tuo pačiu 

metu yra skatinamos privačios iniciatyvos, skatinami labiau šeimai 

draugiškais būti darbdaviai. Siekiama sukurti kuo platesnį paslaugų 

pasirinkimo ratą tam, kad moterys ir vyrai lengviau galėtų realizuo-

ti save ne tik profesiniame, bet ir privačiame gyvenime – tėvo ir 

motinos vaidmenyse.  

Lanksčios užimtumo formos 

Lanksčios darbo organizavimo formos taip pat yra išskiriamos 

kaip šeimai draugiškos priemonės, sudarančios sąlygas šeimines pa-

reigas lengviau derinti su profesine veikla. Netipiški darbo modeliai 

(darbas ne visą darbo laiką, darbas pagal lankstų darbo grafiką, dar-

bas namuose ir pan.) Europoje plinta labai sparčiai (Kalleberg, 

2000). Nevisiško užimtumo didėjimą skatina įvairaus pobūdžio 

priežastys: 1) susijusios su darbo pasiūlos pokyčiais (didėjantis mo-

terų užimtumas ir būtinumas derinti darbą ir šeimos funkcijas, didė-
janti laisvalaikio vertė ir pan.); 2) susijusios su darbo paklausos (pa-

čios gamybos) pokyčiais (būtinumas mažinti darbo sąnaudas ir di-

dinti darbo našumą, lanksčiau prisitaikyti prie vartotojų poreikių ir 

rinkos pokyčių); 3) susijusios su valstybine užimtumo politika (bū-

tinumas mažinti nedarbą ir didinti gyventojų užimtumą); 4) susiju-

sios su darbo pobūdžio kaita (Viešoji, 2001-2002). Svarbų postūmį 
lanksčių darbo formų plėtrai turėjo ET direktyvos dėl darbo laiko 

organizavimo (93/104/EC) ir dėl darbo dalį darbo laiko (97/81/EC). 

Šiais susitarimais siekta palengvinti lanksčių užimtumo formų die-
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gimą, taip pat patvirtinti bendri reikalavimai siekiant apsaugoti dir-

bančius dalį darbo laiko arba netipišku režimu nuo diskriminacijos 

ir išnaudojimo. Lanksčių užimtumo formų plėtrai daug dėmesio ski-

riama Europos užimtumo ir lyčių lygybės įgyvendinimo strategijose. 

Darbas dalį darbo laiko. Darbas dalį darbo laiko yra vienas 

populiariausių būdų, kuriais siekiama suderinti profesinius intere-

sus ir pareigas šeimai. Tyrimai rodo, kad Europos gyventojų suin-

teresuotumas dirbti dalį darbo laiko didėja. Tie, kurie jau dirba dalį 
darbo laiko, pageidautų ir toliau dirbti dalį darbo laiko, tačiau dau-

giau valandų (vidutiniškai nuo 20 iki 25 valandų per savaitę). Kai 

kurie, dirbantys visą darbo dieną, norėtų dirbti tik dalį dienos. 

Daugelis nedirbančių moterų taip pat išreiškia norą dirbti dalį 
darbo laiko (Palomba, Kotowska, 2003). Tačiau apskritai dirbti 

dalį darbo laiko dažniausiai pageidauja moterys. Siekdamos šei-

minį gyvenimą derinti su darbu, poros paprastai pasirenka tokią 
kombinaciją: vyras dirba visą darbo dieną, o moteris – dalį darbo 

laiko (Avramov, Cliquet, 2005). 2004 m. Europoje daugiausia mo-

terų sutrumpintą darbo dieną dirbo Nyderlanduose (75%), Norvegi-

joje (45%), D. Britanijoje (44%) ir Švedijoje (36%) (tarp 15-64 

metų amžiaus moterų) (Eurostat, 2005). 

Patogiausia dirbančioms motinoms būtų, jeigu pareikalavus 

šeimos situacijai (pvz., reikia prižiūrėti mažamečius vaikus), jos 

galėtų dirbti sutrumpintą darbo dieną, o šiam kritiniam šeiminio 

gyvenimo etapui pasibaigus vėl galėtų grįžti prie ankstesnio darbo 

režimo, t. y. vėl dirbtų visą darbo laiką. Tačiau toks perėjimas nuo 

vieno darbo režimo prie kito kol kas daugumai dirbančių motinų 

yra tik teorinė galimybė. Šiuo metu toks perėjimas, esant poreikiui, 

praktiškai gali būti įgyvendintas tik Švedijoje ir iš dalies Suomijo-
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je. Švedijoje darbas dalį darbo laiko netgi tampa įprastu moters 

profesinės karjeros „epizodu“ (Palomba, Kotowska, 2003).  

Tačiau darbas dalį darbo laiko turi ne tik privalumų, bet ir trū-

kumų. Darbas dalį darbo laiko, lyginant su darbu visą darbo dieną, 
retai būna ilgalaikis ir socialiniu požiūriu yra mažiau saugus. Dir-

bantys dalį darbo laiko dažnai turi gana ribotas teises į socialines 

išmokas. Be to, darbas dalį darbo laiko visuomet yra menkiau ap-

mokamas. Taip pat pastebėtos neigiamos tokios darbo formos pa-

sekmės lyčių lygybei tiek darbo rinkoje, tiek šeimoje. Kadangi dalį 
darbo laiko dažniau dirba moterys negu vyrai, jos daugiau laiko 

skiria vaikų priežiūrai ir namų ruošos darbams ir, žinoma, turi la-

biau ribotas karjeros galimybes (Plantenga, 2002). Tyrimai rodo, 

jog darbą dalį darbo laiko skirtingai vertina moterys, kurioms dar-

bas yra tik pajamų šaltinis, ir „karjeros moterys“, kurių gyvenime 

darbas užima labai svarbią vietą. Pastarosios galimybėje dirbti dalį 
darbo laiko mato mažiau privalumų ir vertina kaip kliūtį profesinei 

karjerai. Didelės įtakos darbo laiko vertinimui turi pats darbo pobū-

dis ir darbo aplinka. Moterys dirbančios labiau monotonišką ir ma-

žiau įdomų darbą, yra labiau patenkintos galėdamos dirbti dalį dar-

bo laiko (Higgins ir kt., 2000). Nustatyta, jog moterų, dirbančių vi-

są darbo dieną, segregacija darbo rinkoje gerokai sumažėjo per 

pastaruosius dešimtmečius, tačiau padidėjo segregacija moterų, dir-

bančių dalį darbo laiko. Moterys, kurios pradeda dirbti dalį darbo 

laiko (nes turi, pavyzdžiui, prižiūrėti vaiką), dažnai būna išstumia-

mos iš ankstesnio profesinio kelio ir dirba mažiau kvalifikuotą, la-

biau feminizuotą darbą (Blackwell, 2001). 

Lankstus darbo grafikas. Be darbo dalį darbo laiko, kita vis 

populiaresne darbo forma tarp tų, kurie siekia darbą derinti su šei-
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ma, tampa darbas pagal lankstų darbo grafiką. Neretai tai dar vadi-

nama teledarbu (telework). Ši darbo forma sudaro galimybę dirbti 

namuose. Žmogus gali arba pastoviai dirbti namuose, arba peri-

odiškai dirbti tai namuose, tai savo ofise (Scandura, Lankau, 1997). 

Akivaizdu, kad ne bet kuris darbas gali būti atliekamas tokiu būdu, 

tačiau daugelio gamybos procesų kompiuterizacija ateityje gali la-

bai praplėsti šios darbo formos galimybes. Iš esmės darbas namuo-

se suteikia geriausias galimybes derinti užimtumą ir vaikų augini-

mą. Tačiau nepavyko rasti tyrimų apie teledarbo poveikį namų 

ūkio darbų organizavimui ir lyčių lygybei. Tikėtina, kad jei moteris 

dirba teledarbą, namų ūkio darbai daugiausiai gula ant jos pečių. 

  

*** 

Didėjantis darbo organizavimo lankstumas kuria daugiau gali-

mybių tiems, kurie nori derinti apmokamą darbą su vaikų priežiūra, 

bet kartu jie kelia nemažai pavojų. Taip vadinamas netipiškas arba 

netradicinis darbas yra mažiau garantuotas, mažiau stabilus, mažiau 

apmokamas, mažiau prestižiškas. Jei atsakomybė už vaikų priežiūrą 
ir šeimos bei darbo derinimo rūpesčiai ir toliau teks moterims, realu, 

jog darbą ne visą darbo laiką, atsitiktinį, laikiną ir panašų darbą dirbs 

daugiausiai moterys. Tai gali destabilizuoti moterų padėtį darbo rin-

koje ir neigiamai atsiliepti vyrų ir moterų lygybei tiek užimtumo, 

tiek kitose visuomenės gyvenimo srityje. Todėl skatindama darbo 

lankstumą, užimtumo politika turi įvertinti ir jo poveikį lyčių lygybei 

bei užkirti kelią neigiamų pasekmių pasireiškimui. Kartu su naujų 

darbo formų ir darbo laiko organizavimo būdų plėtra turi tobulėti ir 
teisinė bei socialinės apsaugos sistema, užtikrinanti socialinio teisin-

gumo ir lyčių lygybės principų įgyvendinimą.  
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3.4. ŠEIMOS POLITIKOS PRIEMONIŲ PAGRINDINIŲ  
KRYPČIŲ DIMENSIJOS IR GIMSTAMUMAS 
ĮVAIRIOSE ŠALYSE   

Įvairios šalys skirtingais būdais siekia sukurti efektyvią šeimos 

politiką, skiriasi pagrindinių šeimos politikos priemonių turinys ir 

vaidmuo. Pasiekti rezultatai įvairiose šalyse gana ženkliai skiriasi. 

Todėl šiame skyrelyje aptariamos pagrindinės šeimos politikos 

priemonės įvairių tipų gerovės valstybėse ir atskleidžiamas jų po-

veikis gimstamumui. 

3.4.1. Motinystės ir vaiko priežiūros atostogos 

Remiantis vaiko gimdymo ir priežiūros atostogų (motinystės 

atostogos, tėvo atostogos, vaiko priežiūros atostogos) politika, nu-

statoma atostogų trukmė, apmokėjimas, sąlygos ir pan. Vaiko gim-

dymo ir priežiūros atostogos - politikos priemonės, kurios paprastai 

neturi tiesioginio tikslo skatinti gimstamumą, bet jomis siekiama, 

pavyzdžiui, skatinti moterų užimtumą, remti dviejų darbo užmo-

kesčių šeimas, užtikrinti lyčių lygybę. Tai yra svarbi šeimos politi-

kos bendros sistemos dalis. 

Reikšmingi atostogų aspektai: jų trukmė, apmokėjimas, lanks-

tumas, darbo vietos išsaugojimas, teisė į atostogas ir galimybės jas 

dalintis tarp partnerių, nedalinami atostogų periodai, privalomai 

skiriami kiekvienam iš partnerių.  

Motinystės atostogos. Motinystės atostogos teigiamai veikia 

moterų užimtumą, kadangi suteikia galimybę prižiūrėti gimusį vaiką 
ir išlikti darbo rinkoje (Boca, 2003). Tai svarbi priemonė, leidžianti 

moterims derinti darbo ir šeimos sferas. Vakarų Europos šalyse mo-



 115 

tinystės atostogos vertinamos kaip motinos ir vaiko sveikatos ir ge-

rovės apsaugos (iki vaiko gimimo ir gimus kūdikiui) priemonė (De-

ven & Moss, 2005). Jų trukmė įvairiose šalyse skirtinga ir vertinimai 

prieštaringi (3.1 lentelė; 3.1 priedas). Ilgos atostogos gali būti nau-

dingos vaiko vystymuisi, tačiau gali turėti neigiamos įtakos moterų 

pensijos dydžiui, teisei į bedarbio pašalpą ar kitokią socialinę apsau-

gą, gali pakenkti darbiniams įgūdžiams (Boca, 2003; Sleebos, 2003). 

Nors tyrimai (Gauthier ir Hatzius, 1997) parodė, jog motinystės 
atostogos neturi pozityvaus ryšio su gimstamumu, tai yra svarbi prie-

monė, apsauganti moterų ir kūdikių sveikatą bei padedanti moterims 

išlaikyti ryšį su darbo rinka gimdant ir auginant vaikus.  
 

3.1 lentelė. Motinystės atostogos: trukmė ir kompensavimas 

Kompensacija nuo buvusio atlyginimo (procentais) Trukmė1 
Mažiau  
nei 80 

80-100 100 

14-15 savaičių Belgija  Vokietija,  
Slovėnija 

16-18 savaičių Suomija6 Danija Austrija, Prancūzija, 
Graikija, Nyderlandai, 
Portugalija, Liuksembur-
gas, Ispanija, Lenkija,  
Lietuva, Latvija 

20-21 savaitė  Italija Estija 
24 savaitės + Airija, JK2 

Vengrija 
JK3, Švedija4 
Slovakija5 

Norvegija 4 

1 Už pirmą vaiką; gali būti ilgesnės už antrą ir paskesnį vaiką (Lenkija) ar už trečią 
vaiką (Prancūzija ir Ispanija); 2už 20 savaičių po pirmų šešių savaičių; 3už pirmas 
šešias savaites iš bendro 26 apmokamų savaičių laikotarpio; 4nėra specialių moti-
nystės atostogų, skirtų abiem tėvams – jos yra įskaitomos į vaiko priežiūros atos-
togų laikotarpį; 5kompensacija, kaip procentinė atlyginimo dalis, yra labai maža 
daugeliui dirbančiųjų, kadangi nustatyta labai žema riba; 6kompensacijos dydis 
skiriasi ir kai kurioms motinoms mokama 100%.  

Šaltinis: EIRO and European Commission (COM 2003 (358) final). 
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Ilgiausios atostogos yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Veng-

rijoje, Estijoje, Italijoje, Švedijoje ir Norvegijoje (pastarosiose nėra 

motinystės atostogų, yra tik vaiko priežiūros atostogos, dalimi šių 

atostogų moterys gali pasinaudoti prieš ir po gimdymo) (3.1, 3.4 

priedai). Dosniausiai apmokamos – 100% buvusio atlyginimo – yra 

Vokietijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Liuk-

semburge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Lie-

tuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Norvegijoje. Kaip matyti, geros moti-

nystės atostogų sąlygos suteikiamos ir žemo gimstamumo šalyse, 

tačiau vien šių priemonių nepakanka gimstamumui paskatinti, jei 

nėra gerai išplėtotų kitų politikos priemonių, kurios būtų sujungtos 

į bendrą sistemą. 
Svarbiausi motinystės atostogų aspektai: 

 Motinystės atostogos yra svarbiausia priemonė apsaugoti 

moterų ir kūdikių sveikatą, daro teigiamą poveikį moterų 

užimtumui, kadangi suteikia galimybę prižiūrėti gimusį 
vaiką ir išlikti darbo rinkoje. Tai svarbi priemonė, lei-

džianti moterims derinti darbo ir šeimos sferas. 

 Ilgos atostogos gali būti naudingos vaiko raidai, tačiau gali 

turėti neigiamos įtakos moterų išlikimui/įsitvirtinimui dar-

bo rinkoje, profesiniams įgūdžiams, teisei į bedarbio pašal-

pą ar kitokią socialinę apsaugą, pensijos dydžiui. 

 Geros motinystės atostogų sąlygos yra nepakankama sąly-

ga gimstamumui skatinti. 

Tėvo atostogos. Atostogos, skirtos tėvui, yra specialios atos-

togos, suteikiamos gimus vaikui, siekiant padalinti rūpinimosi 

vaiku naštą tarp vyro ir moters. Atostogos tėvui nesuteikiamos 

Austrijoje, Vokietijoje, Airijoje bei Lietuvoje (3.2 lentelė; 3.3 
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priedas). Įvairiose šalyse atostogų sąlygos ir apmokėjimas yra 

skirtingas. Skandinavijos šalyse atostogos tėvui, kurios neišskir-

tos atskirai, bet įskaičiuotos į vaiko priežiūros atostogas, yra viena 

iš priemonių lyčių lygybei užtikrinti. Pvz., Švedijos vyriausybė su-

vokė, kad norint pakeisti lyčių vaidmenis, neužtenka sukurti prie-

mones, veikiančias tik makro lymeniu. Reikia priemonių, kurios 

skatintų tėvą atlikti savo pareigas. Švedijai būdinga (Duyvendak, 

Stavenuiter, 2004):  

 Vyrauja labai stipri ideologija tėvystės ir vaikų priežiūros 

(vaikai turi teisę būti prižiūrimi tėvo) atžvilgiu.  

 Lyčių vaidmenys, atitinkantys lygybės principus, formuo-

jami tiek individualiu, tiek ir visuomeniniu lygmeniu.  

 Formuojant naujus vyrų vaidmenis šeimoje, tai diegiama 

jau ankstyvoje vaikystėje per ugdymo programas, kuriomis 

kuriamas lyčių lygybe grindžiamas bendradarbiavimas, bei 

tada, kai vyrai ruošiasi tapti tėvais per įvairias tėvystės 

įgūdžių programas.  

 Remiamasi požiūriu, kad lyčių lygybę ir vaiko gerovę sie-

ja harmoningas ryšys, o ne konfliktas.  

Tyrimų rezultatai rodo, kad: 

 kuo daugiau tėvas praleidžia laiko su naujagimiu, tuo stip-

resnis jo ryšys su paaugusiu vaiku; 

 tėvai linkę pasinaudoti atostogomis, jeigu piniginiai nuos-

toliai yra minimalūs ir tradiciniai lyčių vaidmenys nekelia 

didelių prieštaravimų. 
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3.2 lentelė. Tėvo atostogos 

Trukmė Šalys 
Nėra Austrija, Vokietija, Airija, Lietuva 
Labai ribotos Italija, Lenkija, Slovakija 
2 dienos Ispanija, Graikija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
5 dienos Portugalija, Vengrija 
Apie 2 savaites Belgija, Danija, Prancūzija, Švedija, JK,  

Slovėnija 1, Latvija, Estija 
3 savaitės ar daugiau Suomija, Norvegija 2, Slovėnija 1 

1 15 dienų apmokamos atostogos ir 75 dienos neapmokamos; 2 nėra specialių atos-
togų tėvui, nes jos įtrauktos į vaiko priežiūros atostogų laikotarpį.  
Šaltinis: EIRO and European Commission (COM 2003 (358) final). 

 

Svarbiausi tėvo atostogų aspektai:  

 Tėvo atostogos – tai viena iš priemonių, padedančių vy-

rams ir moterims tolygiau dalintis vaikų priežiūros našta ir 

užtikrinti lyčių lygybę šeimoje. 

 Norint keisti lyčių vaidmenis, neužtenka sukurti priemo-

nes, veikiančias tik makro lygmeniu, tai reikia diegti į vyro 

gyvenimą jau ankstyvoje vaikystėje per ugdymo progra-

mas, kuriomis formuojamas lyčių lygybe grindžiamas ben-

dradarbiavimas, bei tada, kai vyrai ruošiasi tapti tėvais (per 

įvairias tėvystės įgūdžių programas). 

 Tėvo atostogos suteikia tėvui galimybę daugiau praleisti 

laiko su savo vaiku, o tai lemia tvirtesnius tarpusavio san-

tykius ateityje. 

 Tėčiai linkę pasinaudoti atostogomis, jeigu piniginiai 

nuostoliai yra minimalūs ir tradiciniai lyčių vaidmenys ne-

kelia didelių prieštaravimų. 

Tėvystės, vaiko priežiūros atostogos (parental leave, child ca-

re leave). Po motinystės atostogų eina tėvystės (motinystės) ar vai-
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ko priežiūros atostogos. Tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pri-

oritetai gali būti įvairūs (Council, 2005): 

 lyčių lygybės darbo rinkoje užtikrinimas; 

 pronatalistinė politika, siekiant derinti moterų užimtumą 
su prokreacine elgsena ir garantuojant, kad moteris išliks 

darbo rinkoje; 

 darbo rinkos politika: 

− sumažinti nedarbą (suteikiant galimybę tėvams pasi-

traukti iš darbo rinkos) 

− padidinti užimtumą (suteikiant tėvams galimybę grįžti 

į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų); 

 vaiko gerovė; 
 moterų ekonominė nepriklausomybė; 
 vyrų įtraukimas į vaikų priežiūrą. 

Įvairiose šalyse skiriasi atostogų apmokėjimas, trukmė, moti-

nos ir tėvo teisės į atostogas, galimybė dalinti atostogas dalimis ir 

pan. (3.4 priedas). Nemokamos vaiko priežiūros atostogos yra su-

teikiamos Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Portugalijoje, 

Airijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Atostogų metu Austrijoje, Belgi-

joje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokieti-

joje ir Lenkijoje yra mokamos pašalpos, kurios pastarosiose šalyse 

yra skiriamos pajamų testavimo principu. Tuo tarpu Šiaurės Europos 

šalyse, Italijoje, Slovėnijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje už tam 

tikrą atostogų laikotarpį mokama kompensacija buvusio atlyginimo 

pagrindu. Kompensacija svyruoja nuo 30% (Italija) iki 100% (Slovė-
nija). Kai kuriose šalyse (Šiaurės Europos šalyse, Belgijoje, Prancū-

zijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje) tėvams 

suteikiama teisė atostogų metu dirbti ne visą darbo dieną. Belgijoje 
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ir Suomijoje tėvams, dirbantiems ne visą darbo dieną vaiko priežiū-

ros atostogų metu, yra mokamas ir atlyginimas, ir pašalpa.  

Šios atostogos yra viena iš svarbiausių priemonių, suteikiančių 

dirbantiems tėvams galimybę derinti darbą ir šeimos gyvenimą 

(Stropnik, Sambt, 2005), ir padedančių užtikrinti lyčių lygybę. 
Šiaurės ir Pietų Europos šalyse gimstamumo lygio ir lyčių politikos 

skirtumai rodo, kad lyčių lygybės užtikrinimas darbo ir šeimos gy-

venime pozityviai veikia gimstamumą net ir tada, kai gimstamu-

mas nėra tiesioginis politikos tikslas (Avramova, Cliquet, 2005). 

Norint užtikrinti lyčių lygybę neužtenka to, kad tėvystės ar 

vaiko priežiūros atostogos gali būti dalinamos tarp abiejų tėvų. 

Patyrimas rodo (Boca, 2003), kad Europos Sąjungos šalyse tik 

apie 5% tėčių pasinaudoja tėvystės ar vaiko priežiūros atostogo-

mis. Tai patvirtina, kad tėčių vaidmuo vaiko priežiūroje yra antra-

eilis. Vyrai uždirba daugiau nei moterys ir turi daugiau galimybių 

darbo rinkoje, todėl kompensacijos dydis ypač svarbus vyrams 

apsisprendžiant pasinaudoti specialiomis tėvo (paternity leave), 

tėvystės ar vaiko priežiūros (parental leave) atostogomis. Kom-

pensacija, gaunama atostogų metu, yra dažniausia siejama su pa-

jamomis, todėl vyrams (ir šeimai) gali būti ekonomiškai nenau-

dinga pasinaudoti atostogomis: mat šeima prarastų didesnę paja-

mų dalį nei tuo atveju, jei atostogomis pasinaudotų moteris, gau-

nanti mažesnes pajamas (Boca, 2003). Tai rodo, kad, siekiant vy-

rus įtraukti į vaiko priežiūrą, reikėtų užtikrinti atitinkamą pajamų 

kompensacijos dydį.  
Kita priemonė - privalomas atostogų laikotarpis kiekvienam iš 

tėvų, iškeliant sąlygą, kad, jei vienas iš tėvų nepasinaudoja savo 

atostogų dalimi, yra prarandama teisė į atostogų kompensaciją.  
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Daugiausia tėvų, pasinaudojančių teise į tėvystės ar vaiko prie-

žiūros atostogas, yra Šiaurės Europos šalyse, kur kompensacija, 

gaunama atostogų metu, pakankamai didelė. 2003 m. Švedijoje 

75% tėčių pasinaudojo tėvystės ar vaiko priežiūros atostogomis 

(Deven, Moss, 2005). Čia atostogų sąlygos yra labai palankios: 

 Atostogos trunka 450 dienų. Iš jų po 30 dienų priklauso 

individualiai kiekvienam iš tėvų: 30 dienų tėvui ir 30 dienų 

motinai. 

 Kiekvienas iš tėvų turi teisę į maksimalias 180 dienų ir mi-

nimalias  

 390 dienų yra mokama 80 proc. buvusio atlyginimo, liku-

sias 90 dienų - mažiau.  

 Atostogos gali būti dalinamos dienomis (o ne savaitėmis ar 

mėnesiais) ir imamos iki vaikui sueis 8 metai.  

 Atostogų metu išsaugoma darbo vieta.  

Be to, Švedijoje vaiko priežiūros atostogų metu yra taikoma 

unikali priemonė, neformaliai vadinama „greičio premija“ (speed 

premium), kuri moteriai, pagimdžiusiai antrą vaiką per 30 mėnesių 

po pirmo vaiko gimimo, suteikia teisę gauti tokio pat dydžio pašal-

pą, kaip ir gimus pirmajam, net jeigu ji po pirmo vaiko gimimo ne-

buvo grįžusi į darbą (Rønsen, 2004). 

Svarbiausi tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų aspektai: 

 Kompensacijų dydis atostogų metu gali turėti įtakos tėvų 

pasirinkimui sugrįžti ar nesugrįžti į darbo rinką, taip pat 

prokreacinei elgsenai.  

− Jeigu atostogų kompensacija minimali ar atostogos 

yra nemokamos, gerus atlyginimus gaunantys tėvai 

gali pasirinkti trumpesnį atostogų periodą, arba tai 
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gali turėti įtakos sprendimui visiškai atsisakyti gim-

dyti vaikus.  

− Moterys gali prarasti iniciatyvą dirbti, jei jų atlygini-

mas mažesnis už gaunamas pašalpas.  

 

*** 

Motinystės, tėvystės, tėvo, ir vaiko priežiūros atostogų sąlygos 

yra svarbios siekiant užtikrinti lyčių lygybę, kadangi jos lemia mo-

terų galimybes išlikti darbo rinkoje ir vyrų galimybes įsitraukti į 
vaikų priežiūrą. Gimstamumo lygio skirtumai tarp šalių, siejant 

juos su skirtingomis politikos priemonėmis, rodo, kad ten, kur pa-

laikoma moterų emancipacija, užtikrinamas jų saugumas darbo rin-

koje ir savarankiškumas bei lyčių lygybė, gimstamumo lygis yra 

aukštesnis (Avramova, Cliquet, 2005).  

 

3.4.2. Vaiko priežiūros paslaugos 

Vaiko priežiūros paslaugos – dar viena svarbi priemonė, pade-

danti tėvams derinti darbo ir šeimos gyvenimą, skatinti moterų už-

imtumą, užtikrinti lyčių lygybę. Vaiko priežiūros paslaugų įstaigos, 

skirtos 0-2 metų vaikams, dažniausia vadinamos lopšeliais (crèche, 

a nursery); vaikams nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus – darže-

liais (kindergarten).  

Šalyse, kuriose vaiko priežiūros paslaugos yra gerai išplėto-

tos, gimstamumo lygis gana aukštas. Danijoje vaiko priežiūros 

įstaigos prieinamos visiems šalies vaikams. Valstybinės vaiko prie-

žiūros paslaugos yra subsidijuojamos valstybės. Tėvams gali būti 

suteikiamos valstybinės subsidijos, jeigu jie norėtų pasirinkti priva-
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čias paslaugas arba patys prižiūrėti vaikus (nuo 6 mėn. iki 3 metų 

amžiaus) namuose. Gerai išplėtotas darželių tinklas. Mokyklose po 

pamokų 6-10 metų vaikams teikiamos dienos priežiūros paslaugos. 

Vyresniems vaikams organizuojami jaunimo klubai, kurių siekis – 

skatinti jaunų žmonių savarankiškumą, ugdyti bendruomeniškumo 

jausmą.  
Valstybinės vaiko priežiūros paslaugos Švedijoje yra siejamos 

su tėvų galimybėmis derinti mokslą, darbą ir vaikų priežiūrą bei 

užtikrinti lyčių lygybę. Švedijoje vyrauja valstybinės vaiko priežiū-

ros paslaugos vaikams nuo gimimo iki 6 metų amžiaus. Šios pa-

slaugos yra subsidijuojamos valstybės. Kaip jau minėta, Danijoje, 

taip pat Suomijoje, Prancūzijoje ir Norvegijoje valstybė teikia sub-

sidijas šeimoms, auginančioms vaikus namuose (Sleebos, 2003). 

Švedija, Prancūzija ir Belgija, kur gimstamumas gana didelis, 

panašios tuo, kad remia aktyvų moterų dalyvavimą darbo rinkoje, 

suteikdamos šeimoms visapusišką paramos sistemą, tačiau jos re-

miasi skirtingais motyvais (Corman, 2002). Prancūzijoje vaiko 

priežiūros paslaugos skirtos ugdyti vaikams (iš įvairių šeimų). 

Valstybės vaidmuo teikiant vaiko priežiūros paslaugas yra labai 

svarbus, tačiau privatus bei nevyriausybinis sektorius taip pat netu-

ri būti ignoruojamas. Prancūzijoje kūdikiams paslaugas teikia vals-

tybinės ir privačios įstaigos, o 3-6 metų vaikų ugdymo paslaugas 

teikia valstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos (Corman, 2002). 

Prancūzijoje ir Belgijoje gerai išplėtotos valstybinės arba finansuo-

jamos privačios vaiko priežiūros paslaugos, tačiau skirtingai remia-

mos vaikus prižiūrinčios moterys: Prancūzijoje moterims suteikia-

mos įvairios pašalpos, o Belgijoje yra akcentuojama darbo rotacija 

ir lanksti darbo rinka (Neyer, 2003). 
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3.3 lentelė. Vaikų dalis, ugdomų valstybinės vaikų priežiūros sistemos 
įstaigose, 2000 m. 

 
Šalys 

Lopšeliai 
 (0-2 m.), % 

 

Darželiai  
(nuo 3 m.), % 

Amžius, kada 
pradedama lan-
kyti mokyklą 

Senosios ES šalys-narės 
Austrija 10,0 73,0 7 

Belgija 61,0 (1999) 99,0 6 

Suomija 36,0 (2001) 64,0 7 

Danija (1999) 64  91  7 

Švedija (1998) 48  73  7 

Vokietija 1,7 – Vakarų 
14,0 – Rytų 

74,0 – Vakarų 
85,8 – Rytų 

6 

Italija 8,6 98,0 6 

Nyderlandai 22,5 98,0 5 

Prancūzija (1998) 29  99  6 

Jungtinė Karalystė 20 60 5 

Graikija 3 46 6 

Ispanija (1998) 6,9  89,4  6 

Naujosios ES šalys-narės 
Čekijos Respublika <1,0 89,2 6 

Estija 46,7 81,9 7 

Vengrija 10,3 87,2 6 

Lietuva 14,9 55,9 7 

Lenkija 2,0 38,9 7 

Slovėnija 29,1 70,9 7 

Kitos Europos šalys 
Rumunija  66,1 7 

Šaltinis: Work Package 4, 2005; Duyvendak, Stavenuiter, 2004. 
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Šalyse, kuriose vaikų priežiūros paslaugos išplėtotos prastai, 

gimstamumas mažas. Italijoje, kur gimstamumo lygis yra labai že-

mas, vaiko priežiūros paslaugos 0-2 metų vaikams išplėtotos sil-

pnai (Zuanna, 2004). Lopšeliai dirba tik pusę darbo dienos, be to, 

trūksta vietų vaikams, o pirmenybė priimant vaikus teikiama tik 

tam tikroms grupėms (mažas pajamas turinčioms šeimoms, augi-

nantiems neįgalų vaiką ir pan.) (Work Package 4, 2005).  

Vokietijoje vaikams nuo 3 metų valstybė suteikia teisę į vals-

tybinę priežiūrą, tačiau paslaugos yra brangios, o darbo laikas – 5 

valandos per dieną (Work Package 4, 2005). Tėvai turi pasirūpinti 

privačia vaikų priežiūra pasibaigus darželio darbo valandoms. Kai 

kuriuose šalies regionuose jaučiamas darželių trūkumas.  

Kai kurios pokomunistinės šalys (Lietuva, Latvija), turėju-

sios gerai išplėtotą lopšelių ir darželių tinklą, po nepriklausomy-

bės atgavimo jį buvo gerokai sumažinusios. Vaiko priežiūros 

įstaigų sumažėjo ypač kaimo vietovėse, o tai dar labiau padidino 

skirtumą tarp kaimo ir miesto.  

Prieinamos vaiko priežiūros paslaugos 0-2 metų vaikams daro 

teigiamą įtaką gimstamumui (Sleebos, 2003). Vaiko priežiūros pa-

slaugų prieinamumas, kokybė, darbo valandos bei kaina gali netie-

siogiai veikti gimstamumą (Boca, 2003). 

Svarbiausi aspektai, organizuojant vaikų priežiūros paslaugas:  

 priežiūros paslaugos įvairaus amžiaus vaikams (lopšeliai, 

darželiai, dienos priežiūra po pamokų); 

 paslaugų prieinamumas (valstybė turi garantuoti visiems 

vaikams teisę į priežiūros ir ugdymo paslaugas, tai reiškia 

pakankamą vietų skaičių lopšeliuose, darželiuose ir kitose 

vaiko priežiūros ir ugdymo įstaigose); 
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 paslaugų finansavimas (valstybės subsidijos: nemokamos 

arba pigios paslaugos; subsidijos tėvams, pasirinkusiems 

privačias paslaugas); 

 paslaugų kokybė; 
 suderintas vaiko priežiūros įstaigų darbo laikas su tėvų 

darbo valandomis. 

 

3.4.3. Finansinė parama 

Ekonominė gimstamumo teorija teigia, kad kuo didesnės vaikų 

auginimo išlaidos, tuo mažesnis vaikų poreikis. Kuo didesnės vai-

ko pašalpos ir motinystės išmokos, tuo didesnis vaikų poreikis, 

kadangi išmokos sumažina vaikų auginimo išlaidas (Pinnelli, 

Hoffmann-Nowotny, Fux 2001). Vaiko pašalpos traktuojamos, 

kaip kompensacija vaiko auginimo išlaidoms padengti.  

Tačiau yra pastebėta (Gauthier, Hatzius, 1997; Hakim, 2003), 

kad pašalpos gali daryti skirtingą poveikį individų, kurie turi skir-

tingas pajamas ir skiriasi jų užimtumo lygis, prokreacinei elgse-

nai: pašalpos gali turėti didesnį poveikį bedarbėms moterims, nei 

toms, kurios uždirba gerai. Tuo tarpu motinystės atostogų trukmė 
ir apmokėjimas bus svarbesnis dirbančioms moterims, nei toms, 

kurios neturi darbo. Didinant šeimos išmokas kyla rizika, kad 

daugiau vaikų gimdys žemiausio visuomenės sluoksnio moterys. 

Kai kuriose šalyse šiomis šeimos politikos priemonėmis re-

miamas vyras – šeimos maitintojas (Anglijoje, Airijoje, Vokietijo-

je), kitose remiama dviejų uždarbių šeima (Work Package 4, 2005). 

Pašalpų sistema kiekvienoje šalyje yra skirtinga, tad ją sunku paly-
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ginti. Remiantis įvairių gerovės modelių šalimis, išmokų sistemas 

būtų galima apibendrinti taip: 

Socialdemokratinio tipo gerovės valstybėse paprastai universa-

li vaiko pašalpa mokama pilietybės pagrindu. Pavyzdžiui, Švedijo-

je dosni parama labiau orientuota į individą nei į pačią šeimą. Uni-

versali vaiko pašalpa yra skirta vaikams iki 16 metų (arba besimo-

kantiems iki 20 metų). Šeimos išmokos skiriamos ir vaikams, lan-

kantiems protiškai neįgalių vaikų mokyklas iki 23 metų amžiaus, 

taip pat skiriamos išmokos šeimoms, įsivaikinusioms vaiką iš už-

sienio. Šeimoms, turinčioms tris ir daugiau vaikų, skiriamos dar di-

desnės išmokos. Išsituokusiems ar vienišiems tėvams garantuoja-

mos išmokos: vaiko parama, kurią kas mėnesį moka kartu negyve-

nantis tėvas (motina) arba valstybė. Apskritai šiose šalyse pašalpos 

ir kitokia finansinė parama tik papildo bendrą paramos šeimai poli-

tikos sistemą, kuria siekiama lyčių lygybės ir geresnių moters už-

imtumo sąlygų. Akcentuodamos, kaip svarbu šeimai du uždarbiai, 

ir sudarydamos galimybes užimtumą derinti su vaikų auginimu, 

šios šalys ne tik padeda šeimoms savarankiškai spręsti ekonomi-

nius sunkumus, bet ir kuria visuomenėje šeimai palankią aplinką, 
skatinančią didesnį gimstamumą. 

Konservatyviojo tipo šalyse beveik visos pašalpos priklauso 

nuo to, ar dalyvaujama darbo rinkoje, tarp jų ir vaiko pašalpa, kuri 

mokama visiems ekonomiškai aktyviems tėvams (tėvui arba moti-

nai). Pavyzdžiui, Vokietijoje parama šeimai yra dosni ir nukreipta 

tiesiogiai į šeimą. Vaiko pašalpa universali, ji skiriama vaikams iki 

18 metų (iki 21 metų, jei yra bedarbiai; iki 27 metų, jei mokosi; ne-

įgaliesiems amžius neribojamas) nepriklausomai nuo tėvų pajamų. 

Šios pašalpos dydis priklauso nuo vaikų skaičiaus. Jeigu tėvams 
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neužtenka vaiko pašalpos mokesčiams padengti, jiems yra suma-

žinami mokesčiai. Tėvams, kurių darbas nėra gerai apmokamas, 

arba kurie dirba mažiau nei 19 valandų per savaitę, yra skiriama 

federalinė vaiko priežiūros išmoka iki kol vaikui sueis dveji metai 

(Korpi, 2000).  

Liberaliojo tipo gerovės valstybės parama yra orientuota tik į 
skurdžiausias šeimas. Pašalpos skiriamos pajamų testavimo princi-

pu. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje vaikų skurdo lygis yra aukš-

tas, tačiau dėl aktyvios būsto politikos ir lanksčios darbo rinkos 

(darbas ne visą darbo dieną) gimstamumo lygis išliko aukštesnis 

(Work Package 4, 2005).  

Svarbiausi finansinės paramos aspektai: 

 Dosni šeimos politika yra būtina, bet nepakankama sąlyga 

gimstamumui skatinti (Stropnik, Sambt 2005). 

 Net jei išmokos gausios, jų poveikis gimstamumui mini-

malus. Tai reiškia, kad dosni šeimos politika nėra garan-

tuota priemonė gimstamumui didinti (Pinnelli, Hoffmann-

Nowotny, Fux, 2001). 

 Švedijoje pašalpų sistema skatina tėvus pasirinkti prokre-

acijos laiką, kad pajamos ir pašalpos būtų optimalios (pvz. 

„greičio premija“). Tuo atveju, jei pašalpos priklauso nuo 

tam tikrų pajamų per tam tikrą darbo laikotarpį, šeimos 

yra skatinamos atidėti vaikų gimdymą, kol įgis teisę į ati-

tinkamas pašalpas (Hoem, 2005).  

 Testuojamos pašalpos yra skirtos skurdžiausioms šeimoms, 

tačiau jos neskatina šeimos narių užimtumo (Gordon, 

Eliav, 1998), nes padidėjus pašalpos gavėjų pajamoms, 

valstybė nustoja mokėti pašalpą. Skurdo situacija nepasi-
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keičia, kadangi pajamų lygis išlieka nepakitęs (Henneck, 

2003). Todėl šeimos, gyvenančios iš pašalpų, yra labiau 

linkusios ir toliau gyventi iš pašalpų nei rinktis mažai ap-

mokamą darbą. Dar vienas svarbus dalykas - tokioje aplin-

koje augantys vaikai išmoksta būti išlaikytiniais, kadangi 

jie nemato dirbančių tėvų pavyzdžio. Be to, tokios pašal-

pos skatina gavėjus, o administravimo išlaidos yra didelės. 

Tuo tarpu universalios pašalpos yra paprastos, aiškios, 

skatina visuomenės sanglaudą, o ne susiskaldymą. 
 
3.5. ŠEIMOS POLITIKOS MODELIAI  

GEROVĖS VALSTYBĖSE: BRUOŽAI IR EFEKTAS 
 

Šeimos politikos modelių bruožai. Nėra paprasta vertinti, kaip 

įvairios šeimos politikos priemonės veikia gyventojų demografinę 
(vedybinę, prokreacinę) elgseną. Reikalingas tam tikras teorinis pa-

grindas, kuris padėtų suvokti šeimos politikos formavimo procesus 

(problemų įvardijimą, sprendimų priėmimą, priemonių pasirinkimą 
ir t. t.) bei pačios šeimos politikos esmę ir efektą.  

Šeimos politika yra sudedamoji socialinės gerovės politikos 

dalis. Tad šeimos politiką galima analizuoti remiantis gerovės vals-

tybių modeliais. Vienas iš modelių taikymo privalumų, pasak  

G. Esping-Andersen (1999), yra tas, kad „tipologija mums leidžia 

pamatyti mišką, o ne nesuskaitomą daugybę medžių“.  

G. Esping-Andersen (1990, 1999) sukurta gerovės valstybių ti-

pologija, nors ir gerokai kritikuojama, tapo klasikiniu atskaitos taš-

ku. Ja remiantis sisteminami ir analizuojami įvairių šalių šeimos 

politikos (taip pat ir socialinės bei viešosios politikos) ypatumai.  
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Pagal santykių tarp rinkos, valstybės ir šeimos pobūdį,  
G. Esping-Andersen (1999) išskyrė šiuos, skirtinga ideologija ir 

šeimos politikos priemonių sistema pasižyminčius, gerovės mode-

lius: socialdemokratinį (Šiaurės Europos šalys), liberalųjį (anglo-

saksiškos šalys), konservatyvųjį (kontinentinės Europos šalys) ir 

Viduržemio (Pietų Europos šalys).  

Tipologija buvo išplėtota remiantis dviem pagrindiniais para-

metrais – stratifikacija ir dekomodifikacija. Stratifikacija susijusi 

su klasine nelygybe. Tuo tarpu dekomodifikacija apibūdina indivi-

do ryšį su darbo rinka. Dekomodifikacijos laipsnis parodo, kokios 

yra individo ar šeimos galimybės išlaikyti priimtiną pragyvenimo 

lygį, dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasitraukus iš rinkos. Tai 

socialinių žmogaus teisių klausimas.  

Dekomodifikuotoje sistemoje į žmogų yra žiūrima kaip vertin-

gą iš prigimties, nepriklausomai nuo jo vertės rinkoje. Komodifi-

kuotoje sistemoje, priešingai, žmogus yra prilyginamas prekei ir tu-

ri savo kainą, kuri priklauso nuo jo gebėjimų ir kvalifikacijos. Tai 

suteikia individui laisvę priimti ekonomiškai pelningus sprendi-

mus. Rinka nėra stabili ir šis nestabilumas varžo laisvą individo 

pasirinkimą. Situacija tampa dar sudėtingesnė, kai jis pasitraukia 

iš rinkos, pavyzdžiui, dėl traumos, ligos, motinystės ar senatvės. 

Individas nėra daiktas, kurį galima būtų suremontuoti ir vėl išleis-

ti į apyvartą. Kai jis, nesvarbu visam ar tik laikinai, negali grįžti į 
rinką, būtinas alternatyvus pragyvenimo šaltinis. Šioje situacijoje 

gerovės valstybė, kurios ypatybes formuoja rinkos, šeimos ir 

valstybės tarpusavio santykiai, tampa pagrindiniu mechanizmu, 

vienaip ar kitaip užtikrinančiu tolimesnio individo gyvenimo ge-

rovę ir jos lygį.  



 131 

Rinkos, šeimos ir valstybės santykių pobūdis rodo atsakomy-

bės laipsnį, atskleidžia, kas imasi spręsti į socialinę riziką pateku-

sio individo problemas. 

Socialdemokratinio modelio šalis pati atsakinga už joje kuria-

mą gerovę, vadovaujamasi lygybės, solidarumo ir universalumo 

principais. Politikos priemonės nukreiptos į individą (jo nepriklau-

somybės ir socialinės gerovės užtikrinimą), bet ne į šeimą. 
Liberaliojo modelio šalyse rinka – institucija, kurianti gerovę. 

Valstybė vadovaujasi nesikišimo principu ir rizikos atveju šeimai 

suteikia tik minimalią paramą. Valstybės parama (pagrįsta pajamų 

testavimu) orientuota į skurstančias šeimas.  

Konservatyviojo modelio šalys politinėmis priemonėmis siekia 

išlaikyti tradicinės šeimos modelį, remiasi familializmu – požiūriu, 

kad už savo gerovės kūrimą atsakinga pati šeima.  

Viduržemio modelio šalių gerovės politika yra artima konser-

vatyviajam modeliui. Tačiau dėl ypač didelio familializmo šalys 

priklauso atskiram modeliui. Pietų Europos šalyse šeima yra svar-

biausia gerovės kūrėja. Čia galima pastebėti aiškią lyčių vaidmenų 

šeimoje diferenciaciją: vyras maitina šeimą, žmona prižiūri vaikus 

ir pagyvenusius giminaičius, atlieka namų ruošos darbus.  

G. Esping-Andersen (1990, 1999) gerovės modelių tipologija 

susilaukė nemažai kritikos, visų pirma iš feministinės pakraipos 

mokslininkų. Gerovės valstybių koncepcijoje pasigesta išsamesnės 

moterų padėties analizės. Moters padėtį nustojama analizuoti, vos 

tik ji dingsta iš darbo rinkos. Dekomodifikacijos sąvoka puikiai tin-

ka tuomet, kai kalbama apie individus, dalyvaujančius darbo rinko-

je. Moterų užimtumas Vakarų visuomenėse auga, bet dar nepri-

lygsta vyrų užimtumui. Todėl pagrindinį dėmesį sutelkdamas į dar-
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bo rinkos ir socialinės gerovės sąryšį, G. Esping-Andersen dau-

giausiai kalba apie apmokamą darbą ir vyrus. Iš esmės ignoruoja 

neapmokamą darbą ir moteris, kurios dažniausiai jį atlieka.  

G. Esping-Andersen (1990, 1999) tipologijos kritikai atkrei-

pia dėmesį, jog vertinant valstybės gerovės politiką, svarbu išsi-

aiškinti ne tik, ar žmogus gali išgyventi nepriklausomai nuo darbo 

rinkos, bet ir tai, ar jis gali išgyventi be šeimos. Ne tik valstybė, 
rinka, bet ir šeima aprūpina žmogų ir užtikrina gyvenimo gerovę 

(Arts, Gelissen, 2002). Moterų atveju tikslingiau būtų kalbėti ne 

apie dekomodifikacijos, bet apie defamilializacijos laipsnį gero-

vės valstybėje (Esping-Andersen, 1999; Borja, 2001; Neyer, 2003; 

van Doorne-Huiskes ir kt., 1999). Defamilializacija reiškia indivi-

do išlaisvinimą iš priklausomybės nuo šeimai. Jos laipsnis parodo, 

kaip gerovės politika geba namų ūkio narį išlaisvinti nuo socialinio 

aprūpinimo įsipareigojimų ir kokias suteikia galimybes moterims 

nemokamą darbą namų ūkyje pakeisti mokamu darbo rinkoje. 

Feministiniai tyrimai parodė, kad gerovės valstybių modelius 

galima klasifikuoti gerokai įvairiau, jei bandoma papildomai išsi-

aiškinti, kaip vykdoma politika veikia lyčių santykius ir visuomeni-

nę padėtį: lyčių (ne)lygybę, apmokamo ir neapmokamo darbo pasi-

skirstymą tarp vyrų ir moterų, ir pan. Vieną iš alternatyvių gerovės 

valstybių tipologijų pasiūlė J. Lewis (1992). Ji išskyrė tris sociali-

nės gerovės politikos modelius: stiprųjį, modifikuotą ir silpnąjį vy-

ro maitintojo modelį. Tipologija atskleidžia, kaip atskira gerovės 

valstybė yra nutolusi nuo vyro maitintojo modelio. Airija ir Didžio-

ji Britanija buvo priskirtos pirmajam tipui, pabrėžiant, kad šiose ša-

lyse vyro maitintojo modelis vis dar išlieka pakankamai stiprus. 

Prancūzija apibūdinama kaip šalis, pakeitusi vyro maitintojo mode-
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lį. Čia valstybė skatina moteris dalyvauti darbo rinkoje, bet kartu 

remia ir šeimas, auginančias vaikus. Švedija pateikiama kaip la-

biausiai nuo vyro maitintojo modelio nutolusi gerovės valstybė. Ji 

pasižymi individualia mokesčių tvarka, gerai apmokamomis moti-

nystės ir tėvystės atostogomis, siūlo platų vaiko priežiūros paslau-

gų tinklą. Tokios sąlygos padeda moterims integruotis į darbo rin-

ką, vaikai nevaržo jų profesinės karjeros. 

J. Gornick, M. Meyers, K. Ross (1997) nuodugniau tyrė, kokią 
įvairios šalys teikia paramą dirbančioms ir vaikų turinčioms mote-

rims: jų tėvystės atostogų sistemą, vaiko priežiūros paslaugas bei 

valstybinių švietimo institucijų darbo laiką. Tyrimo rezultatai pa-

tvirtino, kad Europos šalys tik iš dalies atitinka G. Esping-Ander-

sen išskirtus socialinės gerovės valstybių tipus, kuriems jos buvo 

priskirtos. Pavyzdžiui, Norvegija pagal paramos, teikiamos dirban-

čioms motinoms, pobūdį gerokai išsiskiria iš kitų socialdemokrati-

nio tipo gerovės valstybių. Mažai bendrumų rasta tarp kontinenti-

nės Europos šalių, kurios priskiriamos konservatyviajam gerovės 

modeliui. Ypač skiriasi Prancūzijos bei Vokietijos vykdoma politi-

ka. Prancūzija savo politika artimesnė Belgijai, Danijai, Suomijai ir 

Švedijai. Šios šalys teikia paramą visoms motinoms, auginančioms 

bet kokio amžiaus vaikus, sudaro sąlygas grįžti į darbo rinką bei iš-

laikyti darbo vietą. Vokietija, Nyderlandai ir Norvegija šia prasme 

užima tarpinę poziciją. Italija teikia didelę paramą motinoms, augi-

nančioms vaikus nuo 3 metų amžiaus, ir labai nuosaikią paramą 
motinoms, kurios turi vaikų iki 3 metų amžiaus. 

W. Korpi (2000), laikydamasi tradicinės gerovės valstybių ti-

pų trilogijos, šalis suskirstė į tris grupes. Tačiau skirtingai negu 

G. Esping-Andersen, W. Korpi tipologija buvo išplėtota vertinant 
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lyčių politikos pobūdį gerovės valstybėje. Remtasi dviem paramet-

rais – valstybės teikiamomis vaiko priežiūros paslaugomis ir pašalpų 

skyrimo tvarka. Vadovautasi principu, jog išplėtotos vaiko priežiū-

ros paslaugos skatina moterų užimtumą, o jų stoka varžo. Plati pa-

šalpų sistema yra svarbi paramos šeimai, auginančiai vaikus, dalis. 

Tačiau esant dosniai pašalpų sistemai ir menkai išplėtotoms prie-

žiūros paslaugos, palaikomas vyro maitintojo namų ūkio tipas ir 

moterų užimtumo lygis paprastai yra žemas. Atitinkamai buvo iš-

skirti šie šeimos politikos modeliai, pabrėžiantys skirtingas lyčių 

socialines teises: 

1. Dviejų maitintojų modelis (analogiškas J. Lewis (1992) sil-

pnajam vyro maitintojo modeliui bei G. Esping-Andersen (1990, 

1999) universaliajam (socialdemokratiniam režimui).  

Pagrindiniai modelio bruožai:  

 gerai išplėtotos valstybinės vaiko priežiūros paslaugos,  

 dosni pašalpų šeimoms sistema, 

 moterys skatinamos dalyvauti darbo rinkoje, sudaromos 

galimybės derinti šeimos ir darbo sferas, 

 žemiausi lyčių nelygybės rodikliai, 

 ekstensyvi defamilializacija. 

Šiam modeliui priskiriamos šalys: Danija, Suomija, Norvegija, 

Švedija. 

2. Bendrosios paramos šeimai modelis (analogiškas J. Lewis 

(1992) stipriajam vyro maitintojo modeliui bei G. Esping-Andersen 

(1990, 1999) konservatyviajam režimui).  

Pagrindiniai modelio bruožai:  

 pašalpų sistema – nuo nuosaikiosios iki dosniosios,  

 ribota valstybinių vaiko priežiūros paslaugų pasiūla, 
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 palaikomas tradicinis darbo tarp lyčių pasidalijimas 

visuomenėje ir šeimoje, 

 vyrauja didžiausia skurdo lygio pagal lytį diferenciacija, 

 silpna defamilializacija.  

Šiam modeliui priskiriamos šalys: Austrija, Belgija, Prancūzija 

(šiuo atveju nutolstama nuo J. Lewis (1992) grupavimo), Vokietija, 

Airija, Italija, Nyderlandai, Ispanija. 

3. Į rinką orientuotas modelis (analogiškas G. Esping-Andersen 

(1990, 1999) liberaliajam režimui).  

Pagrindiniai modelio bruožai:  

 menkai išplėtotos valstybinės vaiko priežiūros paslaugos, 

 nedidelės pašalpos, 

 individai pasikliauja rinka, savo turimais ištekliais ir šeima, 

 užima tarpinę padėtį pagal lyčių lygybės rodiklius, 

 defamilializacija gali vykti per rinką.  
Šiam modeliui priskiriamos šalys: Šveicarija, Japonija, Jungti-

nė Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, Kanada. 

Daugelis kitų autorių, analizuodami šeimos politikos bruožus, 

šalis taip pat skirsto į tam tikras grupes. Šiaurės ir Pietų Europos 

šalys dažniausiai patenka į dvi atskiras grupes, kurios sudaro skir-

tingus polius ne tik geografine prasme, skiriasi jų šeimos politikos 

samprata, išplėtotos priemonės. Tarpusavyje nėra labai panašios ir 

kontinentinės Europos šalys. Jų vykdoma šeimos politika turi tam 

tikrų tiek Šiaurės, tiek ir Pietų Europos šalims būdingų šeimos po-

litikos bruožų (Borja, 2001; Neyer, 2003).  

Aptarti gerovės valstybių modeliai ir jų galimos kombinacijos 

iš esmės tik patvirtina didžiulę šeimos politikos įvairovę Europos 

šalyse.  
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Šeimos politikos modelių efektas. Norėtųsi atkreipti dėmesį į 
vieną labai svarbų dalyką – vykdomos šeimos politikos pobūdžio ir 

gimstamumo lygio ryšį. Nesunku pastebėti, kad šalyse, kuriose 

sparti defamilializacija ir kurios vykdo aktyvią lyčių lygių galimy-

bių politiką, gimstamumas gerokai didesnis nei kitose. Tai visų pir-

ma pasakytina apie Šiaurės Europos šalis (pvz., Švediją). Tačiau 

defamilializacija gali vykti ir per rinką. Kaip pavyzdį galima pa-

teikti Jungtinę Karalystę. Kontinentinės Europos šalių šeimos poli-

tika labai skirtinga, todėl jų gimstamumo lygiai taip pat labai ski-

riasi (pvz., Vokietijos ir Prancūzijos). Tuo tarpu Pietų Europos ša-

lys, kurioms būdingas stiprus familializmas, kur palaikoma tradici-

nė šeima ir menkai remiamas moterų užimtumas, gimstamumas yra 

labai mažas. 

Vertėtų išsamiau paanalizuoti Švedijos, Vokietijos ir Jungtinės 

Karalystės pavyzdžius, nes jie atskleidžia esminius šeimos politi-

kos bruožus, kurie lemia gimstamumo lygio skirtumus (3.4 lente-

lė). Šių gerovės valstybių šeimos politika skiriasi tiek savo ideolo-

gija, tiek ir iškeltais tikslais. Švedija atstovauja socialdemokratinį 
gerovės valstybės tipą ir vykdo dviejų maitintojų politiką, kuri re-

miasi universalizmo, egalitarizmo ir lygybės principais. Vienas iš 

svarbiausių jos politikos akcentų - moterį išlaisvinti nuo nemoka-

mo darbo šeimoje ir sudaryti jai galimybes dalyvauti darbo rinkoje 

bei siekti karjeros. Valstybėje egzistuoja tvirtas sutarimas dėl ben-

drų paramos šeimai tikslų. Nuo 1960 m. Švedijos vyriausybė vado-

vaujasi siekiu tobulinti egzistuojančią priemonių sistemą. Net eko-

nominės krizės metu (dešimtajame dešimtmetyje) buvo kovojama 

už tai, kad esami standartai būtų išlaikyti, o ne sumažinti ar panai-

kinti (Hoem, 2005). 



 137 

3.4 lentelė. Švedijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės  

šeimos politikos charakteristikos 

 
Gerovės modelis Socialdemo-

kratinis 
Konserva-

tyvusis 
Liberalusis 

Šeimos politikos 
modelis 

Dviejų maitintojų Bendros para-
mos šeimai 

Į rinką orientuotas 

Šalys (pavyzdžiai) Švedija  Vokietija  Jungtinė Karalystė  
Požiūris Individualistinis  Familialistinis  Iki 1997 m. familialis-

tinis, nuo 1997 m. 
einama prie labiau 
individualistinio 

Politikos dėmesio 
vienetas 

Individas Susituokusiųjų 
šeima 

Individas 
 

Dosnumas  Labai dosni Labai dosni Minimali  
Paramos lanks-
tumas 

Labai lanksti 
 
Teisės ir išmokos 
nepriklauso nuo 
socialinio statuso, 
šeiminės padėties 

Menkai lanksti 
 
Išmokos ir tei-
sės priklauso 
nuo šeiminės 
padėties ir dar-
binio užimtumo 

Menkai lanksti  
 
Išmokos priklauso 
nuo šeiminės padėties 
ir gaunamų pajamų 
lygio 

Švietimo ir darbo 
rinkos politika 

Lanksti Mažai lanksti Lanksti 

Parama mote-
rims 

Užtikrinama  
 
Priemonių, skati-
nančių moteris 
pasilikti namuose 
prižiūrėti vaikų, 
nėra 

Mažai paramos  
 
Moterys skati-
namos pasilikti 
namuose prižiū-
rėti vaikų 

Mažai paramos 
 
Politikos priemonės 
išlieka labiau orien-
tuotos į tradicinį 
vaidmenų pasiskirs-
tymą: vyras-
maitintojas ir moteris 
prižiūri vaikus 
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3.4 lentelės tęsinys. 

Gerovės modelis Socialdemo-
kratinis 

Konserva-
tyvusis 

Liberalusis 

Šeimos politikos 
modelis 

Dviejų maitintojų Bendros para-
mos šeimai 

Į rinką orientuotas 

Šalys (pavyzdžiai) Švedija  Vokietija  Jungtinė Karalystė  
Atsakomybė už 
vaiko priežiūrą 

Politikos priemo-
nės skatina abu 
tėvus dalyvauti 
vaiko priežiūroje 

Vaiko priežiūros 
paslaugos išplėto-
tos 

Politikos prie-
monės skatina 
moteris prižiū-
rėti vaikus na-
muose 

Vyrauja mode-
lis: vyras-mai-
tintojas, moteris 
prižiūri vaikus 

Vaiko priežiū-
ros paslaugos 
neišplėtotos 

Politikos priemonės 
netolygiai paskirsto 
priežiūros naštą, ta-
čiau po truputį bando-
ma keisti vyro-mai-
tintojo modelį, suda-
rant moterims galimy-
bes dirbti ir įtraukti 
vyrus į vaikų priežiūrą 
Išplėtotos tik priva-
čios vaiko priežiūros 
paslaugos 

Lyčių lygybė Įgyvendinama tiek 
privačiame, tiek ir 
viešame sektoriuje, 
įskaitant išsilavini-
mą ir darbo rinką  

Politikoje lyčių 
lygybės proble-
mos sprendi-
mas neakcen-
tuojamas 

Nėra pakankamai 
įgyvendinama 

Silpnybės Didelė mokesčių 
našta  

Žemas defami-
lializacijos 
laipsnis 

Neakcentuo-
jama lyčių lyg-
ybė 
Nepakankamai 
išvystytos prie-
monės derinti 
šeimą ir darbą 

Nepakankamas defa-
milializacijos laipsnis 

Neišvystytos valsty-
binės ir brangios pri-
vačios vaiko priežiū-
ros paslaugos  

Stiprybės Aukštas defamilia-
lizacijos laipsnis 

Išvystytos priemo-
nės derinti šeimą ir 
darbą 
Didelis dėmesys 
lyčių lygybei 

Dosni parama 
šeimai 

Maža mokesčių našta  
 
Lanksti darbo rinka 
 
Darbo aplinka drau-
giška šeimai  

Šaltiniai: Hoem (2005); Esping-Andersen (1999); Finch (2004). 
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Vokietijoje, kuri priklauso konservatyviajam gerovės valstybės 
modeliui, vykdoma bendros paramos šeimai politika, pagrįsta fami-

lialistiniu požiūriu. Valstybė remia vyro maitintojo modelį ir akcen-

tuoja subsidiarumo principą – pirminę šeimos atsakomybę už savo 

narių socialinę gerovę (Henneck, 2003). Iš esmės valstybė siekia iš-

laikyti status quo, o ne įgyvendinti inovacijas (Hoem, 2005).  

Familialistinis požiūris būdingas ir Jungtinei Karalystei, kur 

tradiciškai šeima yra privati sfera ir valstybė neturi teisės į ją kištis, 

nebent tik ypatingais atvejais. Tačiau nuo 1997 m. pastebimas po-

slinkis nuo familialistinio link labiau individualistinio požiūrio – 

plečiamos moterų teisės ir galimybės dirbti apmokamą darbą ir būti 

ekonomiškai savarankiškomis (Finch, 2004).  

Požiūris (individualistinis ar familialistinis), kuriuo remdamasi 

valstybė teikia paramą socialinės rizikos atveju, nulemia politikos 

dėmesio vienetą arba jos objektą. Švedijoje bei Jungtinėje Karalys-

tėje politikos dėmesio vienetas yra individas. Tuo tarpu Vokietijoje 

parama orientuota į santuokos pagrindu sukurtas šeimas. Šios nuo-

statos atsispindi visoje socialinės apsaugos sistemoje. Švedijoje ir 

Jungtinėje Karalystėje kiekvienas individas mokesčius moka nuo 

savo pajamų dalies, turi individualią teisę į socialines išmokas. Vo-

kietijoje mokesčiai mokami nuo bendrų šeimos pajamų, tad ir so-

cialinės paramos vienetas yra šeima. 

Paramos šeimai lankstumas taip pat priklauso nuo to, kokiu 

požiūriu valstybė vadovaujasi: individualistiniu ar familialistiniu. 

Švedijoje socialinės paramos skirstymas individualizuotas. Šeimos 

politika yra dosni, tačiau labiau nei socialinės išmokos yra akcen-

tuojamos socialinės paslaugos, kurios nemokamos arba subsidijuo-

jamos valstybės. Pašalpos ir kitokia finansinė parama iš esmės tik 
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papildo bendrą paramos šeimai priemonių sistemą, kuria siekiama 

lyčių lygybės ir geresnių moterų užimtumo sąlygų. Akcentuodama, 

jog svarbūs abu šeimos maitintojai, sudarydama galimybes užimtu-

mą derinti su vaikų auginimu, Švedija ne tik padeda šeimoms sava-

rankiškai spręsti ekonominius sunkumus, bet ir kuria draugišką vi-

suomeninę aplinką šeimai, o tai skatina didesnį gimstamumą. 
Vokietijoje parama šeimai taip pat dosni. Tačiau skirtingai nei 

Švedijoje, Vokietijoje parama nukreipta tik į tradicinę šeimą (pa-

lanki mokesčių sistema, gausios šeimos išmokos). Poros, kurios 

kartu gyvena neregistravusios santuokos, taip pat išsiskyrusios ar 

vienišos motinos tokių privilegijų, kokias turi tradicinės šeimos, 

neturi ir patiria didesnius ekonominius sunkumus. Nepaisant dides-

nių šeimos išmokų, gimstamumo lygis Vokietijoje išlieka vienu že-

miausių Europoje (Korpi, 2000). Tai rodo, kad dosni šeimos politi-

ka yra būtina, bet nepakankama sąlyga gimstamumui skatinti.  

Jungtinėje Karalystėje valstybė paramą teikia skurdžiausiai 

gyvenančioms šeimoms ir individams. Remiantis pajamų testavimu 

skiriama minimali parama neišsprendžia skurdo problemos. Jungti-

nė Karalystė išsiskiria tuo, jog jai būdingas didelis vaikų skurdo ly-

gis (Finch, 2004).  

Viena iš svarbiausių moters defamilializacijos sąlygų - darbo 

rinkos bei švietimo sistemos lankstumas. Švedija pasižymi lanksčia 

darbo rinka ir lanksčia mokymosi sistema (suaugusiems). Geros tė-
vystės (vaiko priežiūros) atostogų sąlygos ir gerai išplėtotos vaiko 

priežiūros paslaugos sudaro galimybes tėvams derinti profesinę 
veiklą ar studijas ir šeimos pareigas. Moterims ir vyrams garantuo-

jama teisė grįžti į darbą ar tęsti mokslus po motinystės ir tėvystės 

(vaiko priežiūros) atostogų. Švedijos šeimos politika skatina abu 
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tėvus dalyvauti vaiko priežiūroje. Pavyzdžiui, tėvai patys spren-

džia, kuriam iš jų išeiti tėvystės atostogų, tačiau tam tikras atostogų 

laikotarpis nėra dalijamas ir priklauso individualiai vienam iš tėvų 

(Hoem, 2005). Valstybinės priežiūros paslaugos prieinamos įvai-

raus amžiaus vaikams: tiek kūdikiams, tiek ir pradinių klasių moks-

leiviams. Švedijos paramos šeimai sistema palanki ne tik moteriai 

bet ir vaikui (Hoem, 2005). Čia akcentuojama dirbančių moterų 

teisė turėti vaikų, o ne motinų teisė į užimtumą.  
Vokietijoje darbo rinka nėra lanksti ir galimybės derinti šeimą ir 

darbą labai menkos. Dosni finansinė parama šeimai ir neišplėtotos 

valstybinės bei brangios privačios vaikų priežiūros paslaugos skatina 

moteris vaikus auginti namuose (Hoem, 2005). Tokia politika išreiš-

kiama pozicija, jog moterys yra atsakingos už rūpinimąsi šeima. 

Jungtinė Karalystė pasižymi lanksčia darbo rinka ir aktyvia 

būsto politika. Darbuotojams suteikiamas didelis pasirinkimas: 

lankstūs darbo grafikai, darbo pasidalijimas (job sharing), su-

trumpintas darbo laikas, sutrumpinta darbo savaitė, nuotolinis 

darbas pasitelkiant telekomunikacijas ir pan. Tačiau parama dir-

bančioms ir vaikų turinčioms moterims nėra išplėtota. Vis dar va-

dovaujamasi tradicine nuostata, jog pagrindinis šeimos maitinto-

jas yra vyras, moteris rūpinasi vaikų priežiūra. Vaiko priežiūros 

atostogų sąlygos tik minimaliai atitinka tarptautiniuose dokumen-

tuose išsakomas rekomendacines nuostatas. Valstybės teikiamos 

ikimokyklinio amžiaus ugdymo paslaugos labiau orientuotos į 
vaikų ugdymą, o ne priežiūrą. Privačios vaiko priežiūros paslau-

gos yra labai brangios.  

Remiantis Švedijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės šeimos 

politikos skirtumais, peršasi nedviprasmiška išvada: jog siekiant 
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užtikrinti norimą gimstamumo lygį, būtina įgyvendinti lyčių lygių 

galimybių aspektą, ir integruoti jį į kitas politikos sritis. Švedijos 

politikos kultūra, priešingai nei Vokietijos ir Jungtinės Karalystės, 

yra palanki moteriai: lyčių lygybės siekiama tiek privačiame (šeimo-

je), tiek ir viešajame sektoriuose. Nors Švedijos šeimos politikos re-

formose niekada nebuvo pronatalistinių tikslų, išskyrus siekį sudary-

ti sąlygas turėti tiek vaikų, kiek norima (Hoem, 2005), tačiau šalyje 

šiuo metu yra vienas iš aukščiausių gimstamumo lygių (2004 m. su-

minis gimstamumo rodiklis buvo 1,75). 

Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje lyčių lygybė viešajame 

sektoriuje įgyvendinama sėkmingiau negu privačiajame. Vokietijo-

je nuostata „moters vieta yra šeimoje“ vis dar labai gyvybinga. Per-

mainos šalyje vyksta gan lėtai (kuriama daugiau priemonių, lei-

džiančių derinti darbą ir šeimą, plečiamas vaikų priežiūros paslau-

gų tinklas, bandoma keisti požiūrį į moterų ir vyrų pareigas šeimo-

je). Tad Vokietija pagal gimstamumo lygį patenka į mažiausio 

gimstamumo Europos šalių grupę (2004 m. suminis gimstamumo 

rodiklis buvo 1,37).  

Jungtinė Karalystė taip pat pamažu tolsta nuo klasikinio libe-

ralaus gerovės valstybės modelio. Pasikeitimai vyksta dviem kryp-

timis: defamilializacijos – siekiama plėsti moterų galimybes derinti 

darbo ir šeimos sferas, bei refamilializacijos – siekiama mažinti tė-
vų darbinius įsipareigojimus tam, kad jie daugiau laiko galėtų skirti 

vaikams (Finch, 2004). Jungtinėje Karalystėje gimstamumas, lygi-

nant su kitomis Europos šalimis, taip pat pakankamai aukštas 

(2004 m. suminis gimstamumo rodiklis buvo 1,74). 
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* * * 
Apibendrinant galima teigti, kad šalių vykdoma šeimos politi-

ka labai įvairi. Kiekvienoje šalyje taikomų politikos priemonių bei 

nacionalinio konteksto specifika lemia tai, kad gimstamumo lygis 

jose taip pat nėra vienodas. Aptarti šeimos politikos modeliai ir 

priemonių tipai išryškina svarbiausius aspektus, kurie reikšmingi 

individų prokreacinei elgsenai: 

 Socialdemokratinio gerovės modelio šalys pasižymi (sąly-

giškai) aukštu gimstamumo lygiu. Kadangi jų šeimos poli-

tikos priemonių sistema yra kompleksiška ir integruota: 

šeimai teikiama dosni finansinė parama, kuri sumažina tie-

siogines vaikų auginimo išlaidas; tėvams sudaromos gali-

mybės šeimos pareigas derinti su profesine veikla (apmo-

kamos motinystės ir tėvystės atostogos, darbo vietos išsau-

gojimo garantijos, nemokamos arba subsidijuojamos vaiko 

priežiūros paslaugos, lanksčios užimtumo formos ir pan.); 

visuomenėje kuriama draugiška aplinka šeimai ir vaikams; 

lyčių lygybės principai integruojami į šeimos ir kitas politi-

kos sritis (užimtumo, švietimo ir ugdymo, mokesčių ir t. t.).  

 Konservatyviojo gerovės modelio šalys pasižymi žemu 

gimstamumo lygiu. Nes čia vykdomos šeimos politikos 

ideologija ir priemonės orientuotos į tradicinės patriarcha-

linės šeimos išsaugojimą. Šeimą ir darbą derinti leidžian-

čių sąlygų stoka verčia moteris atidėti vaikų gimdymą vy-

resniam amžiui, apriboti šeimos planavimą. Tačiau rea-

guojama į tarptautines iniciatyvas, todėl daugelio šių šalių 

šeimos politikoje vyksta esminiai poslinkiai: bandoma 

adaptuoti kai kurią sėkmingą Skandinavijos šalių praktiką 
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(vyrai skatinami aktyvesnei tėvystei), plečiamos vaiko 

priežiūros paslaugos, kuriamos kitos galimybės derinti šei-

mą ir darbą. 
 Liberaliojo gerovės modelio šalyse realizuojamas šeimos 

politikos modelis yra „pigiausias“. Tokia valstybė, lygi-

nant su kitų modelių šalimis, prisiima mažiausią atsako-

mybę už šeimos gerovę. Pirmenybė teikiama rinkai ir per 

ją individai skatinami patys kurti savo gerovę. Tačiau 

lanksti darbo rinka ir aktyvi būsto politika padeda užtikrin-

ti pakankamai aukštą gimstamumą. Silpnoji šio modelio 

šalių šeimos politikos vieta - nepakankama valstybės para-

ma į socialinę riziką patekusioms šeimoms. Šiose šalyse 

aukšti vaikų skurdo rodikliai.  

 
3.6. ŠEIMOS POLITIKOS MODELIŲ VEIKSMINGUMAS:  

POVEIKIO GIMSTAMUMUI VERTINIMAS 

Socialinių, ekonominių, demografinių ir kultūrinių struktūrų 

pokyčiai, paskutiniais dešimtmečiais vykstantys Vakarų Europos 

šalyse, radikaliai pakeitė kontekstą, kuriame šeimos augina vaikus. 

Vienas iš šių pokyčių bruožų ir pasekmių yra augantis jaunų mote-

rų išsilavinimo lygis ir profesinis aktyvumas, o kartu ir siekis turėti 
didesnę autonomiją gyvenimo pasirinkimuose. Šiandien moterys 

gimdo vyresniame amžiuje, ir laikas, kuomet jos augina vaikus, iš 

esmės sutampa su gyvenimo etapu, kai jos turėtų įsitvirtinti profe-

sinėje veikloje, dėti pagrindus tolesnei karjerai. Dauguma moterų 

norėtų turėti galimybę pasirinkti, ar gimus vaikui tęsti darbinę 
veiklą, ar ją laikinai nutraukti, o gal sumažinti darbo valandų skai-

čių. Ekonominis kriterijus čia taip pat vaidina svarbų vaidmenį, nes 
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daugeliui šeimų, norint išlaikyti norimą gyvenimo lygį, reikalingos 

abiejų partnerių pajamos. Taigi tam, kad būtų galima atlikti pasi-

rinkimus, kaip geriau derinti prokreacinius ir profesinius interesus, 

reikalingos ne tik lanksčios užimtumo sąlygos, bet ir socialinės bei 

ekonominės garantijos šeimai kritiniu periodu.  

Įvairių šeimos politikos priemonių veiksmingumo tyrimų rezul-

tatai yra gana prieštaringi (Gauthier, Hatzius, 1997; Hantrais, 1997; 

Gauthier, 2000, 2002), tačiau dauguma patvirtina teigiamą į šeimos 

ir darbo derinimą nukreiptų priemonių, tokių kaip motinystės ir tė-
vystės atostogos (jų taikymo sąlygos), vaiko priežiūros paslaugos, 

poveikį gimstamumui (Kohler ir kt., 2005). Teigiamą sąlygų, palan-

kių užimtumo ir šeimos derinimui, įtaką gimstamumui patvirtina 

moterų užimtumo ir gimstamumo sąryšio tyrimai. Nustatyta, kad de-

šimtame dešimtmetyje ekonomiškai labiau pažengusiose šalyse ko-

reliacija tarp gimstamumo ir moterų užimtumo iš neigiamos pasi-

keitė į teigiamą ir gimstamumo lygis buvo aukštesnis tose šalyse, 

kurios pasižymėjo pakankamai aukštais moterų užimtumo rodikliais 

(Brewster, Rindfuss, 2000; Rindfuss ir kt., 2003; Billari, 2004; 

Kohler ir kt., 2005). Sąryšio tarp moterų užimtumo ir gimstamumo 

krypties pasikeitimas iš esmės yra susijęs su gerėjančiomis galimybė-
mis moterims darbą derinti su vaikų auginimu (Rindfuss ir kt., 2003). 

Gyvenimo sąlygos, kuriomis gyvena šeimos įvairiose Europos 

šalyse, ir pasirinkimo galimybės derinti vaikų auginimą ir užimtu-

mą, yra labai skirtingos. Specifiniais bruožais išsiskiria Šiaurės Eu-

ropos, Pietų Europos ir kontinentinės Europos šalys, tačiau net ir 

šių regionų viduje vykdoma šeimos politika yra specifiška.  

Paramos šeimai politika, vykdoma Skandinavijos šalyse, nere-

tai vertinama kaip viena pažangiausių Europoje. Ji pagrįsta aktyvia 
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užimtumo ir lyčių lygybės politika. Valstybė siekia sudaryti palan-

kias sąlygas moterims dalyvauti profesinėje veikloje ir įvairiomis 

priemonėmis stengiasi palengvinti vaikų priežiūros darbą. Didelės 

pastangos dedamos tam, kad lyčių lygybė būtų įgyvendinama ne 

tik užimtumo srityje, bet ir šeimoje, dalijantis vaikų priežiūros ir 

kitas šeimines pareigas. Motinystės ir tėvystės atostogos yra orga-

nizuojamos taip, kad tėvai galėtų rūpintis savo vaikais neprarasda-

mi turėto gyvenimo lygio ir užimtumo garantijų. Labai išplėtotos 

valstybinės vaiko priežiūros paslaugos. Apskritai Skandinavijos ša-

lyse parama šeimai labiau nukreipta į paslaugų, o ne piniginės pa-

ramos teikimą. Suomija ir Norvegija, įvesdamos pašalpą, mokamą 
už vaiko priežiūrą namuose, kiek susilpnino paramos šeimai politi-

kos orientaciją į užimtumo ir lyčių lygybės skatinimą, tačiau kita 

vertus kiekvieno vaiko teisė į vietą valstybinėje vaiko priežiūros 

įstaigoje nebuvo apribota.  

Statistiniai duomenys rodo, jog Šiaurės Europos šalyse gimsta-

mumo rodikliai yra vieni iš aukščiausių Europoje (2.5 pav.; 2.1, 2.2 

priedai). Pavyzdžiui, 2004 m. suminis gimstamumo rodiklis Norve-

gijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje siekė apie 1,8 (European, 

2005). Tai patvirtina hipotezę apie teigiamą lyčių lygybės poveikį 
gimstamumui (McDonald, 2000, 2002). Aukštais gimstamumo ro-

dikliais Europoje taip pat išsiskiria Prancūzija bei Nyderlandai. Su-

minis gimstamumo rodiklis 2004 m. šiose šalyse atitinkamai buvo 

1,9 ir 1,7 (European, 2005). Galima pastebėti, jog šių šalių šeimos 

politikai tai pat būdinga orientacija į paramą dirbančiai motinai, 

nors paramos pobūdis gerokai skiriasi nuo Skandinavijos šalių.  

Tuo tarpu Vokietijoje, Austrijoje, kuriose prioritetas teikiamas 

vaiko priežiūros namuose skatinimui ir sąlygų, palankių motinoms pa-
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sitraukti iš darbo rinkos, sudarymą, gimstamumas yra vienas žemiau-

sių Europoje. 2004 m. duomenimis Vokietijoje ir Austrijoje suminis 

gimstamumo rodiklis buvo 1,4 (European, 2005). Tiesiogiai ar netie-

siogiai abiejų šių šalių paramos šeimai politika išreiškia idėją, kad vai-

ką prižiūrinčią motiną aprūpina vyras, kuris materialiai išlaiko šeimą.  
Panaši gimstamumo situacija yra ir Pietų Europos šalyse, kurioms 

būdingas stiprus tradicinis požiūris į šeimą. Menkai išplėtotos para-

mos priemonės, kurios leistų moterims užimtumą derinti su vaikų 

priežiūra, yra svarbus motyvas atidėti vaiko gimdymą. 2004 m. sumi-

nis gimstamumo rodiklis Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje buvo apie 1,3, 

Portugalijoje – 1,4 (European, 2005) (2.5 pav.; 2.1, 2.2 priedai). 

 

*** 

Apžvelgus gimstamumo situaciją įvairiose Vakarų Europos ša-

lyse, matyti, kad gimstamumas yra aukštesnis tose šalyse, kuriose 

paramos šeimai politika integruoja užimtumo politikos, vaiko prie-

žiūros politikos ir lyčių lygybės politikos elementus ir siekia užtik-

rinti, kad vyrams ir moterims, prižiūrintiems mažamečius vaikus, 

būtų išsaugoma darbo vieta ir garantuojamos pajamos. Darbo ir 

šeimos derinimo galimybių buvimas arba stoka, kaip rodo Vakarų 

Europos šalių patyrimas, šiuolaikinėje visuomenėje tampa svarbia 

sąlyga, nulemiančia šeimų apsisprendimą dėl vaikų gimimo laiko ir 

jų skaičiaus. Todėl sąlygų, leidžiančių darbą derinti su šeimos 

funkcijomis, kūrimas šiandien yra pagrįstai vertinamas kaip priori-

tetinė šeimos politikos modernizavimo kryptis. 

 

 




