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Šeimos transformacijos ir gyventojų politikos
tyrimo sociodemografinė aplinka

1.1. LIETUVOS DEMOGRAFINĖ SITUACIJA
1.1.1. Svarbiausi pastarųjų demografinių pokyčių bruožai
Sparčios permainos visose visuomenės gyvenimo srityse, prasidėjusios XX a. pabaigoje, reiškiasi ir spartaus tempo bei didžiulių mastų
demografiniais pokyčiais. Iš esmės keičiasi visų demografinių procesų –
gimstamumo, santuokų, mirtingumo, migracijos – raida. Šio periodo
ryškiausi Lietuvos demografinės raidos pokyčiai, kuriuos galima
iliustruoti statistiniais ir sociodemografinių tyrimų duomenimis, yra
šie: greitai ir dideliu mastu sumažėjo gimstamumas, tačiau daugėja
nesantuokinių vaikų; labai sumažėjo santuokų (1.1 priedas), tačiau
gausėja porų, kurios gyvena nesusituokusios (Lietuvos, 2002; Stankūnienė ir kt., 1999; Stankūnienė, Jonkarytė, Mitrikas, 2003); mirtingumo, ypač vyrų, lygis, pastarųjų pokyčių periodu svyravęs dideliu
diapazonu, išliko artimas ar net aukštesnis nei XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje, t.y. prieš 30–40 metų (Jasilionis, 2002, 2003);
išorinė gyventojų migracija pasikeitė iš esmės – pasikeitė migracijos
srautų mastai, kryptys, net tipai (Sipavičienė, 2002). Ėmė vyrauti nelegalios migracijos trumpalaikiai srautai.
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Šiuo periodu besikeičiančių demografinių procesų raidą lėmė kintantys veiksniai (makro-, mezo-, mikrolygmeniu). Nauja politinė, ekonominė, socialinė ir kultūrinė aplinka iš esmės keičia veiksnių, lemiančių demografinius procesus, sistemą, jų hierarchiją ir įvairių veiksnių
įtaką (pvz., sustiprėjo mikroveiksniai, pasireiškiantys individų sprendimų priėmimo lygmeniu ir pan.).
Visų demografinių procesų pokyčiai lėmė, kad nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios mažėja Lietuvos gyventojų skaičius (nuo
1992 m.), toliau sparčiai senėja visuomenė, prasidėjo depopuliacija
(nuo 1994 m.). Depopuliacijos lygis didėjo visą praėjusį dešimtmetį, ir
gyventojų reprodukcijos neto rodiklis 2002 m. buvo lygus 0,568 (Demografijos, 2003).
Taigi į XXI a. Lietuva įžengė patirdama gilų demografinį nuosmukį, praradusi demografinę pusiausvyrą, ir kol kas nėra požymių, kad
situacija artimiausiu metu pradėtų gerėti.
Panaši demografinių procesų dinamika nuo XX a. pabaigos būdinga
ir kitoms Rytų ir Vidurio Europos šalims (Macura, 1995; Macura ir kt.,
2002; New, 2000; Vishnevsky, 1999; Stankūnienė, Eidukienė, 1999). O
kai kurių demografinių procesų, pavyzdžiui, šeimos transformacijos raida, tapo panaši į daugumos ekonomiškai stipriausių šalių (Van de Kaa,
1987; Surkyn, Lesthaeghe, 2002). Spartūs, didžiuliai, o kai kurių demografinių procesų – ir globalūs pokyčiai skatina veiksnių tyrimo poreikį,
juolab kad iki pastarojo meto pagrindinį dėmesį skiriant makroaplinkos
poveikio demografinei raidai vertinimams nebuvo galimybių atskleisti
šių pokyčių prigimties, paaiškinti jų seką. Todėl šiame tyrime didelis
dėmesys skiriamas nuomonių, nuostatų, vertybių vertinimui kaip svarbiems elementams priimant demografinės elgsenos sprendimus, o kartu
lemiantiems ir demografinių procesų raidos dinamiką.
1.1.2. Gyventojų tarptautinė migracija XX a. pabaigoje:
modelių virsmas
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Lietuvos gyventojų išorinė migracija XX a. septintajame–devintajame dešimtmečiais pasižymėjo stabilumu. Migracijos srautai iš esmės
apsiribojo tik buvusios Sovietų Sąjungos teritorija. Galiojant griežtai
sovietinei „uždarų durų“ politikai ir tegalėjo formuotis tik tokie migracijos srautai. Kasmet į Lietuvą iš SSRS teritorijos atvykdavo apie 20–25
tūkst. žmonių, o išvykdavo apie 15–17 tūkst., t.y. kasmet dėl migracijos
Lietuvos gyventojų skaičius padidėdavo 7–10 tūkst. žmonių (International, 1996; Stankūnienė, 1995; 1.1 pav.). Lietuvos migraciniai ryšiai su
Vakarų šalimis visą šį laikotarpį buvo labai silpni, išskyrus aštunto dešimtmečio pradžios žydų emigracijos bangą į Vakarus (apie 10 tūkst.
žm.) (Stankūnienė, 1995).
Nuo devinto dešimtmečio pabaigos situacija ėmė keistis. Prasidėjus
„perestroikai“, palengvėjo išvykimo į Vakarus sąlygos. Pirmiausia atsirado galimybė emigruoti žydams. Ir jau nuo 1988 m. iš Lietuvos pajudėjo emigracijos srautas Vakarų kryptimi. Buvo palengvintos trumpalaikių išvykų sąlygos. Prasidėjo įvairių tipų migraciniai ryšiai su Vakarų
šalimis, o kartu ir pažintis su Vakarų pasaulio gyvenimu. Iki dešimto
dešimtmečio vidurio išvyko apie 14 tūkst. Lietuvos gyventojų, iš jų –
per 6 tūkst. žydų. Emigrantų lietuvių šiuo metu buvo beveik 2 tūkst.
(Demografijos, 1996).
Prasidėjus Lietuvos atgimimui, Lietuva tapo nepatraukli potencialiems
migrantams iš buvusios Sovietų Sąjungos. Atvykusių skaičius ėmė sparčiai mažėti (1.1 pav.). Lietuvai atgavus nepriklausomybę atvykimų srautai sumažėjo iki minimumo, o išvykimų labai padidėjo.
1990–1995 m. migracinių ryšių su Rytais – buvusia Sovietų Sąjunga
oficialus neigiamas gyventojų migracijos neto (atvykimai minus išvykimai) sudarė 45 tūkst. žmonių (Demografijos, 1996). Dauguma išvykusiųjų – slavų tautybių gyventojai. Keičiantis politinei situacijai tai buvo
natūralūs emigraciniai srautai. Paprastai šaliai atgavus nepriklausomybę,
reemigracinis srautas pasuka į kilmės šalį, ir nuvilnija vadinamoji dekolonizacinė migracija (Van de Kaa, 1996).
Nuo dešimto dešimtmečio vidurio oficialiosios migracijos srautai
ėmė keistis. Nuvilnijusios emigracinės bangos į Rytų Europą (dekolonizacinė) ir į Vakarus (žydų) atslūgo. Migracijos srautų mastai (tiek
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atvykimai, tiek ir išvykimai) sumažėjo iki minimumo. Emigracinis potencialas išsisėmė. Tačiau įvedus bevizį įvažiavimo į daugumą Europos, ir ne tik Europos, šalių režimą labai padaugėjo įvairių trumpalaikių išvykų (turistinės, smulkios prekybos, mokymosi, kvalifikacijos
kėlimo ir pan.), kurių dažna virsta į nelegalią emigraciją, tikėtina – laikiną. Žinoma, dažniausia vyksta jaunimas. Išvykimų mastai, įvairiais
skaičiavimais, yra labai dideli. Taigi po nepriklausomybės atgavimo
nuvilnijusią oficialiosios emigracijos bangą pakeitė nelegalios (galbūt
laikinos) emigracijos srautai.
1.1 pav.
Gyventojų migracijos srautai tarp Lietuvos ir Rytų Europos
(buvusios Sovietų Sąjungos) šalių (NVS, Estijos ir Latvijos)
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Šaltiniai: International, 1996; Stankūnienė, 1995; Demografijos, 2003;
įvairių metų demografinės statistikos metraščiai.

Pastarųjų migracijos srautų prigimtis ir pobūdis labai prieštaringi.
Aišku viena – jie labai dideli, oficialios informacijos nėra, o daugelio
migrantų, išvykstančių užsidirbti, statusas – nelegalus, bent jau neoficialus. Be to, kaip rodo įvairūs tyrimai, dauguma į užsienį vyksta ne visam
laikui. Taigi tai nėra tikroji emigracija, tai laikini išvykimai į Europą ir
toliau, dar tiksliau – išvykimai užsidirbti. Ir tai natūralu. Lietuvoje esant
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aukštam nedarbo lygiui (2001 m. pabaigoje nedarbo lygis buvo 12%, o
tarp jaunimo – 18,9%; Gruževskis, Pocius, 2002) bei gana mažiems atlyginimams, darbo ieškoma užsienyje. Vykstama iš ten, kur trūksta darbo vietų ir bent jau minimaliam pragyvenimui reikalingo uždarbio, į ten,
kur galima susirasti darbo (nors ir nelegalaus) ir užsidirbti, kad būtų galima išgyventi pačiam ir tėvynėje likusiems artimiesiems. Grįžtama (jei
grįžtama) ir įgijus pajamų, ir visokeriopos patirties. Tačiau negalima pamiršti ir įvairių praradimų. Pirmiausia reikia turėti omenyje, kad ten, kur
nelegalu, negalima tikėtis ir lygiateisių darbo, atlyginimo bei normalių
gyvenimo sąlygų. Kokia yra šios nereguliarios (neoficialios, nelegalios)
migracijos moralinė, dvasinė, o kartu ir demografinė kaina (sveikatos,
šeimų stabilumo ir pan.)? Viena iš akivaizdžiausių šių migracijos srautų
demografinių pasekmių yra šeimų kūrimo, vaikų gimdymo atidėjimas
vėlesniam laikui, o kartu ir santuokų bei gimstamumo mažėjimas, šeimų
nestabilumo didėjimas. Taigi šio tipo didžiulis migracinis jaunimo mobilumas yra viena iš santuokų nekūrimo ar atidėjimo vyresniam amžiui,
gimstamumo mažėjimo priežasčių. Todėl tiriant šeimos pokyčius, paramos šeimai poreikį, būtina įvertinti šias, pokomunistinėms šalims būdingas specifines sąlygas.
1.1.3. Šeimos transformacija: nuo tradicinio
prie modernaus modelio
Dešimto dešimtmečio pradžioje, keičiantis socialinei ekonominei aplinkai, prasidėjus ūkio restruktūrizacijai, perėjimui prie rinkos santykių, o
kartu ir ekonominiam nuosmukiui, pradėjus reikštis nedarbo fenomenui, iš pradžių per paslėptą nedarbą (neapmokamos atostogos), o vėliau
ir oficialųjį, formuojantis būstų rinkai su menka būstų pasiūla bei jų hiperkainoms, iš esmės pakito gyvenimo sąlygos, gana didelės gyventojų
dalies gyvenimo lygis nusmuko, padidėjo gyvenimo lygio diferenciacija
tarp įvairių visuomenės sluoksnių.
Visa tai paveikė demografinius procesus. Minėti socialiniai ekonominiai pokyčiai, kuriuos lydėjo ekonominis nuosmukis, tapo postūmio
veiksniais šeimai keistis. Greitai ir reikšmingai kinta matrimonialinė ir
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prokreacinė elgsena. Pirmiausia pradėjo mažėti, ir sparčiai, santuokų
(absoliutus santuokų skaičius sumažėja nuo 36 tūkst. 1990 m. iki 22
tūkst. 1995 m., o bendrasis santuokų rodiklis – atitinkamai nuo 9,8 iki
6,0%o) (Demografijos, 1996; 1.1 priedas). Pradėjo plisti neregistruotos
santuokos (Stankūnienė, 1997a). Šių pokyčių pasekmė – staigus ir ženklus gimstamumo mažėjimas (1.1 priedas; 1.2 pav.). Gimstamumas dešimto dešimtmečio pradžioje per keletą metų priartėjo prie žemiausių
reikšmių, pastebėtų ekonomiškai stipriose šalyse praeito amžiaus paskutiniais dešimtmečiais. Suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje 1990 m.
buvo 2, 1995 – 1,55 (Demografijos, 1996; 1.1 priedas).
1.2 pav.
Suminis gimstamumo rodiklis 1980–2002 m.
(vidutinis skaičius vaikų, kuriuos moteris pagimdo per visą gyvenimą)
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Šaltinis: Demografijos, 2003.

Per pradinį šeimos pokyčių etapą labiausiai pasireiškė reakcija į
ekonominį nestabilumą ir gyvenimo lygio blogėjimą. Tai klasikinis
demografinės elgsenos kitimo modelis. Ekonominio nestabilumo, krizių metu, esant dideliam nedarbui, smunkant gyvenimo lygiui pir18
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miausia mažėja santuokų, jos atidedamos, arba gyvenama kartu be didelių įsipareigojimų – nesusituokus. Tokiu metu vengiama prisiimti
ilgalaikius įsipareigojimus, šiuo atveju – šeimai. Šeimos nekuriamos.
Mažėja ir gimstamumas. Demografinę elgseną atspindi tokią situaciją
atitinkantys sprendimai. Veikia racionalios demografinės elgsenos pasirinkimo mechanizmas (Becker, Barro, 1986; Carlson, 1992; Robinson, 1997). Tai dėsningi socialinės ekonominės aplinkos ir demografinių procesų ryšiai.
Taigi dešimto dešimtmečio pradžioje labai pablogėjusios gyvenimo
sąlygos skatino esminius matrimonialinės ir prokreacinės elgsenos pokyčius. Tačiau jos buvo ne vienintelis veiksnys, keičiantis šeimą. Tiesa,
M. Macura su bendraautoriais (2002) suabsoliutina jo reikšmę vykstantiems Rytų Europos šalių demografiniams pokyčiams.
Po staigaus pradinio santuokų ir gimstamumo rodiklių kritimo
pradėjus ekonominei situacijai gerėti santuokų ir gimimų Lietuvoje
toliau mažėjo, tik lėtesniais tempais (1.2 pav., 1.3 pav.). Santuokų skaičius sumažėjo nuo 22 tūkst. 1995 m. iki 16 tūkst. 2003 m., suminis
gimstamumo rodiklis – nuo 1,55 1995 m. iki 1,24 2002 m. (Demografijos, 2003; 1.1 priedas). Kaip rodo 2001 m. gyventojų surašymo
duomenys, daugėja ir viengungių (Gyventojai, 2003). „Lietuvos šeimos ir gimstamumo“ tyrimo1 metu (1995 m.) jau buvo pastebėtas kohabitacijos plitimas ir savanoriškos bevaikystės požymiai (Stankūnienė, 1997b).
Minėti šeimos pokyčiai savo forma ir turiniu jau panašūs į dar septinto dešimtmečio viduryje Vakarų šalyse prasidėjusius pokyčius (Van
de Kaa, 1987; Surkyn, Lesthaeghe, 2002; Manting, 1994), tik tempai
ne tie. Mūsų šalyje, kaip ir kitose pokomunistinėse valstybėse, jie yra
gerokai spartesni. Be to, Vakarų šalyse jie prasidėjo tuo metu, kai nepalankių ekonominių veiksnių demografinei elgsenai kisti nebuvo. Tai
Tyrimas „Lietuvos šeima ir gimstamumas“ yra tarptautinio projekto „Gimstamumas ir šeima
Europos ekonominės komisijos regiono šalyse“ (Fertility and Family Surveys in the Countries of ECE
Region) dalis. Tarptautinį tyrimą inicijavo ir koordinavo JT Europos ekonominės komisijos Gyventojų aktyvumo padalinys (UN ECE PAU). Tyrimą Lietuvoje atliko Demografinių tyrimų
centras. Anketavimo darbus Lietuvoje 1994–1995 m. atliko Baltijos tyrimai Ltd.. Respondentai –
5000 18–49 metų amžiaus moterų ir vyrų.

1
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kas gi lemia tolesnį matrimonialinės ir prokreacinės elgsenos kitimą
mūsų šalyje – ekonominiai sunkumai ar (ir) labiau ilgalaikiai visuomenės pokyčiai, kurie Vakarų šalyse įvardijami kaip ėjimas į postmoderniąją visuomenę (Van de Kaa, 1998; Surkyn, Lesthaeghe, 2002)?
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Šaltinis: Demografijos, 2003.

Lietuvoje nuo XX a. paskutinio dešimtmečio įsigalint rinkos santykiams, gilėja ir individualizacija. Be to, emancipacija įgauna tikruosius, o ne modifikuotus ir iškreiptus, kaip buvo iki šiol, bruožus. Demokratėjant ir liberalėjant visuomenei vyksta ryškūs gyvenimo sanklodos postūmiai, įsigali individo pasirinkimo laisvė visose gyvenimo
srityse. Mūsų šalį pasiekia ir medicinos pažanga, susijusi su moderniomis šeimos planavimo priemonėmis – moderniąja kontracepcija.
Visos šios prielaidos Vakaruose įvardijamos kaip pagrindinės (1.1 lentelė; Van de Kaa, 1987, 1997, 1998). Jos lemia šeimos instituto transformaciją ir jau minėtus šeimos pokyčius (1.2 lentelė). Akivaizdu, kad
po pirmojo postūmio keistis matrimonialinei ir prokreacinei elgsenai,
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kurią lėmė ekonominiai sunkumai (1.1 lentelė), pradeda veikti ir fundamentalūs šeimą keičiantys veiksniai.
1.1 lentelė
Lietuvos šeimos ir gimstamumo pokyčių XX a. pabaigoje
prielaidos/veiksniai
I. SPECIFINIAI
1. Ekonominė socialinė transformacija/nestabilumai:
• Perėjimas prie rinkos santykių
• Ekonominės raidos nestabilumai/krizės
• Smukęs gyvenimo lygis per pirminį transformacijų etapą ir
krizių metu
• Pajamų diferenciacija, skurdo plitimas
• Nedarbas
• Masinė nelegali/laikina emigracija
2. Socialiniai praradimai (pokomunistinės visuomenės deprivacijos:
prarastos socialinės garantijos, nors ir minimalios):
• Užimtumo
• Išsilavinimo
• Minimalių (nors ir ribotų/lygiavinių) pajamų
• Būsto ir pan.
II. FUNDAMENTALIEJI*
1. Individualizacija
2. Emancipacija
3. Individo laisvė
4. Medicinos technologinė pažanga: modernioji kontracepcija
* Pagal Van de Kaa (1987).

Tačiau reikėtų paminėti ir specifinius, tik pokomunistinėms šalims
būdingus veiksnius. Juk šis periodas pasižymėjo ir socialiniais praradimais. Buvo prarastos kai kurios, nors ir minimalios, socialinės garantijos: garantija į darbą, į minimalias, nors ir lygiavines, pajamas, būsto
garantija, nors ir jau sulaukus gerokai brandaus amžiaus. Be to, reikia
pripažinti, kad šiuo periodu buvo pažeistos ir kai kurių visuomenės
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sluoksnių garantijos įgyti norimą išsilavinimą (1.1 lentelė). Visa tai daro nemažą įtaką šeimos formavimui. Nykstant paternalistiniams valstybinės politikos elementams, visuomenei reikia adaptuotis prie naujų
sąlygų. O daliai visuomenės – pasyviems, socialiai silpniems individams – tai nelengva užduotis. Juk, kaip žinia, rinkos santykiai yra palankūs ne visiems.
1.2 lentelė
Šeimos transformacija: perėjimas nuo tradicinės
prie modernios šeimos
TRADICINĖ ŠEIMA

MODERNIOJI ŠEIMA

ŠEIMOS DEMOGRAFINIAI BRUOŽAI
• Mažėja santuokų
• Santuokos atidedamos vyresniam amžiui
(santuokos „senėja“)
gis
• Daugėja neregistruotų šeimų
• Pirmieji vaikai gimdomi
• Pirmųjų vaikų gimdymas atidedamas vyjauname amžiuje
resniam amžiui (gimstamumas „senėja“)
• Vyrauja vidutinės šeimos
• Mažėja gimstamumas, įsivyrauja šeimos,
auginančios mažai vaikų
• Maža nesantuokinių vaikų dalis
• Didėja nesantuokinių vaikų dalis
• Daugėja viengungių
• Plinta savanoriška bevaikystė
Perėjimas prie modernios šeimos prasidėjo:
• Vakarų šalyse – apie 1965 m.
• Lietuvoje – praėjusio dešimtmečio pradžioje (nuo 1990 m.)

• Ankstyvos santuokos
• Šeima kuriama tuokiantis
• Aukštas santuokystės ly-

Jaunimas, bandydamas adaptuotis prie naujų sąlygų, šiuo periodu
racionaliau renkasi gyvenimo kelią, neskuba kurti šeimos, kol neįsitvirtina profesionalios veiklos sferoje ir nesukuria normaliam šeimos gyvenimui ir vaikų ugdymui reikalingų sąlygų. O mėginant išgyventi ir
prasigyventi pasirenkami įvairūs būdai, įskaitant ir migraciją (laikinąją)
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į Vakarus, turint tikslą užsidirbti (nors ir nelegaliai). Tokie srautai, tapę
masiniais, taip pat veikia matrimonialinę ir prokreacinę elgseną. Didžiulis teritorinis mobilumas, situacija, kai didelė dalis jaunimo išvykusi, destabilizuoja šeimą, sulaiko jaunimą nuo šeimos kūrimo, vaikų
gimdymo, silpnina institucionalizuotą šeimą, o kartu į mūsų šalį atneša
ir vakarietiškas matrimonialinės elgsenos normas. Perimamas, o neretai ir imituojamas vakarietiškas gyvenimo stilius. Tai irgi tampa neregistruotų santuokų kūrimo dažnėjimo, nesantuokinių vaikų gausėjimo
veiksniu, kurių dalis padidėjo nuo 7% 1990 m. iki 28% 2002 m. (Demografijos, 2003; 1.4 pav.).
1.4 pav.
Nesantuokinių vaikų dalies dinamika 1970–2002 m.
(procentais)
30

Procentai

25
20
15
10
5
2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

0

Šaltiniai: Įvairių metų demografinės statistikos leidiniai.

Ir tai, kad po didžiulio dešimto dešimtmečio pradžios ekonominio
nuosmukio ir prasidėjusių esminių socialinių ekonominių pertvarkų
antroje dešimtmečio pusėje pradėjus gerėti situacijai šeima ir toliau
keičiasi, vis labiau prarasdama tradicinei šeimai būdingus bruožus ir
perimdama moderniojo (šiuolaikinio), jau keletą dešimtmečių Vakarų
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šalyse vyraujančio šeimos tipo bruožus (1.2 lentelė), rodo fundamentalius Lietuvos šeimos pokyčius, įvardijamus šeimos transformacija.
1.1.4. Gyventojų mirtingumo pokyčiai: praeities atgarsiai
Per pastaruosius keturiasdešimt metų ir ypač paskutinį XX a. dešimtmetį labiausiai prieštaringai kintantis demografinis procesas, ir ne
vien Lietuvoje, bet ir visoje posovietinėje teritorijoje, buvo ir tebėra
mirtingumas. Čia tebesitęsia jau prieš keturis dešimtmečius prasidėję
pasaulio mastu unikalūs mirtingumo pokyčiai, kurie devijuoja nuo kitų
šalių patyrimo (Bobadilla, Costello, 1997).
XX amžiuje ekonomiškai stipriose šalyse pasiektas mažas mirtingumas toliau palengva mažėja. Joms būdingas labai mažas kūdikių
mirtingumas, minimalus mirtingumas vaikystėje ir jauname amžiuje,
net mirčių nuo degeneracinių ligų, būdingų senatvei, nuo tokių kaip
širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, mažėja. Tuo tarpu Lietuvoje, kaip
ir visoje posovietinėje teritorijoje, jau keturi dešimtmečiai mirtingumo
lygis svyruoja, padidėdamas, sumažėdamas ir vėl sugrįždamas į septinto dešimtmečio lygį. Tokias mirtingumo tendencijas labiausiai lemia
vyrų mirtingumo pokyčiai. Vyrų mirtingumo lygis buvo labai padidėjęs prasidėjus pastarosioms pertvarkoms – dešimto dešimtmečio pradžioje. 1994 m. vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė tesudarė
62,56 metų, t.y. buvo net 6 metais trumpesnė nei 1965 m. (1965 m. –
68,57 metų) (Demografijos, 2003; Jasilionis, 2002; 1.5 pav.). Nors vėliau
mirtingumo rodikliai kiek ir gerėjo, tačiau ir dabartiniu metu vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra mažesnė nei prieš keturiasdešimt metų (1960 m. buvo 67,29 metų, o 2002 m. – 66,21 metų) (Jasilionis, 2002;
Demografijos, 2003). Moterų mirtingumo lygio rodikliai nors ir svyruoja, palengva gerėja. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 1960 m. sudarė
70,86, 1965 m. – 75,42, 1990 m. – 76,27, 1994 m. – 74,86, 2002 – 77,58
metų (Demografijos, 2003; Jasilionis, 2002; 1.1 priedas).
Kaip matome, vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė šiuo metu
yra net 11,4 metų mažesnė nei moterų (Demografijos, 2003).
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Žinoma, šios Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijos yra panašios, kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse ir net šiek tiek mažiau neigiamos. Tačiau jei palyginsime su labiau pažengusiomis šalimis, tai
pamatysime akivaizdžiai didėjantį atsilikimą. 1959 m. Lietuvos vyrų
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 2,4 metų mažesnė nei Prancūzijos vyrų, o šiuo metu skirtumas – net 8 metai (Hertrich, Meslé,
1997; Caselli, Meslé, Vallin, 2002). Lietuvos vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra maždaug 10 metų mažesnė už Vakarų Europos
šalių šio rodiklio vidurkį (World, 2001; Demografijos, 2003).
1.5 pav.
Lietuvos vyrų ir moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
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Dešimtą dešimtmetį toliau tęsėsi ir prieštaringi mirtingumo pagal
amžių ir lytį pokyčiai. Nežiūrint kūdikių mirtingumo rodiklių padidėjimo dešimtmečio pradžioje, susijusio su kūdikių mirčių registravimo
metodikos pakeitimu, apskritai kūdikių mirtingumas mažėjo (1.1 priedas). Tačiau darbingo amžiaus žmonių mirtingumo lygis svyravo, ypač
vyrų. Dešimtmečio pradžioje ypač buvo padidėjęs 20–59 metų amžiaus vyrų mirtingumas. Nuo dešimtmečio vidurio mažėjo visų amžiaus grupių vyrų ir moterų mirtingumas (Jasilionis, 2002).
Įvairūs tyrimai (atlikti Lietuvos ir užsienio mokslininkų) rodo, kad
viena svarbiausių vyrų ankstyvo „išėjimo“ priežasčių yra nesveikos gyvensenos paplitimas, o pastaruoju metu – ir ypač mobilus bei įtemptas
gyvenimo ir darbo stilius (tiek socialine, tiek ir teritorine prasme). Žinoma, galima būtų įvardyti ir daugiau priežasčių, tačiau minėtosios vis
dėlto dominuoja.
1.1.5. Demografinių procesų pokyčių įtaka gyventojų
amžiaus struktūrai: gyventojų senėjimo šuolis
Nauja visų demografinių procesų – gimstamumo, mirtingumo,
migracijos – dinamika nuo XX a. dešimto dešimtmečio pradžios paspartino gyventojų senėjimo procesą, staiga ir ženkliai pakeitė Lietuvos gyventojų amžiaus struktūros formą. Dėl labai sumažėjusio gimstamumo, o kartu ir spartaus vaikų dalies mažėjimo Lietuvos gyventojų
amžiaus ir lyties piramidė dabar primena pakirstą medį (1.6 pav.).
Be to, dėl Lietuvoje, kaip ir kitose buvusios Sovietų Sąjungos šalyse
paplitusio sovietinio mirtingumo modelio, kuriam būdingas didelis
skirtumas tarp darbingo amžiaus vyrų ir moterų mirtingumo bei vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, gyventojų amžiaus ir lyties piramidė
tampa vis labiau asimetriška: vyresnio amžiaus vyrų piramidės pusė,
palyginti su moterų puse, didėjant amžiui vis labiau siaurėja (1.6 pav.).
Palyginę 1989 m. ir 2001 m. gyventojų surašymo duomenų pagrindu parengtas amžiaus ir lyties piramides akivaizdžiai matome, kaip
ženkliai dėl mažėjančio gimstamumo susiaurėjo piramidės apačia, labai
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sumažėjo mažiausių vaikų skaičius (1.6 pav.). 0–10 metų amžiaus vaikų skaičius šiuo periodu sumažėjo 161 tūkstančiu. Tai sumažino ikimokyklinio ugdymo, o pastaraisiais metais – ir pradinio švietimo institucijų poreikį. Po kelerių metų, kai paskutinio XX a. dešimtmečio gimimo kartos vaikai sulauks vyresnio amžiaus, toliau sparčiai mažės
kiekybinis aukštesnių pakopų švietimo paslaugų poreikis. Jiems sulaukus darbingo amžiaus, keisis situacija darbo rinkoje: labai sumažės
darbo jėgos pasiūla.
1.6 pav.
1989 ir 2001 m. Lietuvos gyventojų amžiaus
ir lyties piramidės (tūkstančiais žmonių)
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Praėjusiame dešimtmetyje pensinio amžiaus sulaukusi gausi, XX a.
trečią ir ketvirtą dešimtmetį gimusi karta labai pagausino vyresnę nei
60 metų amžiaus populiaciją (1.6 pav.).
Ypač akivaizdus šio amžiaus moterų pagausėjimas, nes, esant gerokai
didesniam darbingo amžiaus vyrų mirtingumui nei moterų, pensinio
amžiaus sulaukia gerokai mažesnė vyrų dalis. XX a. paskutiniame dešimtmetyje 60–79 metų amžiaus populiacija pagausėjo 110 tūkst. žmonių, iš jų 47 tūkst. vyrų ir 63 tūkst. moterų. Akivaizdu, kad tai tapo didžiuliu demografiniu spaudimu pensijų ir sveikatos apsaugos sistemoms. Vis aktualesnės tampa įvairių paslaugų pagyvenusiems ir seniems
žmonėms poreikio nepatenkinimo problemos. Artimiausiu metu turi
sparčiai gausėti pačių vyriausiųjų (80 ir vyresnių) populiacija (kai šio amžiaus sulauks gausi minėtoji karta), o kartu ir didėti senų žmonių globos,
slaugos, gydymo paslaugų poreikis.
Taigi artimiausiu metu šalyje sparčiai keisis santykis tarp kuriančiosios ir vartojančiosios vyresnio amžiaus populiacijos dalies, o tai
gali didinti socialinę ekonominę įtampą. Todėl yra labai svarbu vertinti
pagyvenusių ir senų žmonių socialinės apsaugos, globos ir priežiūros
poreikį.

1.2. PARAMOS ŠEIMAI POLITIKA
1.2.1. Lietuvos šeimos politikos sampratos specifika:
pereinamojo laikotarpio variacijos
Lietuva, kaip ir kitos pokomunistinės šalys, susiduria su specifinėmis paramos šeimai politikos (šeimos politikos) plėtros problemomis.
Pirmiausia tai susiję su šeimos politikos samprata. Kas ji yra ir ko iš
jos galėtų ar turėtų tikėtis šeima?
Šeimos politikos samprata varijuoja dideliu diapazonu: nuo labai
plataus supratimo, ją sutapatinant su gyventojų politika (sovietmečio
terminija – su demografine politika), iki labai siauro – kai šeimos politikai priskiriamas tik paramos daugiavaikėms šeimoms, be to, tik piniginės paramos pašalpų pavidalu, vaidmuo. Tačiau atmetus šiuos kraš28
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tutinius sampratos variantus, šeimos politika iki šiol Lietuvoje dar neretai suprantama gana siaurai – kaip piniginė parama turinčioms vaikų
šeimoms. Ir tai būdinga įvairiems visuomenės sluoksniams: nuo politikos rengėjų iki šeimos politikos priemonių vartotojo/gavėjo – šeimos.
Nors pastaruoju metu tarp priimančiųjų sprendimus šeimos politika vis
labiau suprantama kaip įvairių paramos šeimai priemonių sistema, be to,
sprendžiančių skirtingų, ne tik turinčių vaikų, šeimų problemas, vis dėlto dar pasitaiko kraštutinių šeimos politikos variantų šalininkų. Apskritai
tokia situacija yra natūrali – ji yra buvusių sąlygų atspindžiai šiuolaikiniame visuomenės gyvenime. Juk šeimos politikos terminas Lietuvoje
buvo pradėtas vartoti tik nuo XX a. dešimto dešimtmečio pradžios, t.y.
prasidėjus socialinei ekonominei transformacijai. Sovietmečiu paramos
šeimai priemonės buvo įvardijamos demografine politika. Be to, ilgą
laiką pagrindinės priemonės šioje srityje buvo apmokamos motinystės
atostogos ir ordinų ar medalių bei motinų didvyrių vardų suteikimas
daugiavaikėms motinoms. Ir tik devinto dešimtmečio pradžioje buvo
pradėta plėtoti šeimos politika. Pradėtos taikyti iš dalies apmokamos
vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueina vieneri metai, plėtojamas
vaikų lopšelių ir darželių tinklas.
Kita problema, suteikianti specifikos požiūriui, kaip visuomenė
vertina šeimos politiką ir identifikuoja jos plėtros ar pokyčių poreikius, yra susijusi su visuomenės mentalitetu, kuriam dar būdingos
centralizuoto valdymo sistemos idėjos. Svarbiausia jų – paternalistinės orientacijos ir lūkesčių gajumas, kuris tebėra įsigalėjęs visuose
visuomenės lygmenyse: pradedant nuo politikos rengėjų ir baigiant
šeimos politikos priemonių gavėjais. Iki šiol tebėra gana paplitusi
nuostata, kad kažkas, ir visų pirma valstybė, turi pasirūpinti kiekvienu asmeniu, kiekviena šeima. Tik vis labiau darosi būdinga šių nuostatų išlikimo asimetrija: tarp politikos rengėjų vis rečiau pasitaiko
paternalistinių idėjų šalininkų, tuo tarpu tarp šeimos politikos priemonių gavėjų šios idėjos dar labai gajos, o tarp žemiausią statusą
visuomenėje užimančiųjų – jos yra dominuojančios. Šios idėjos dominuoja tarp tų žmonių, kurie dėl vienų ar kitų aplinkybių nesugeba
adaptuotis prie rinkos santykių ir priimti rinkos ekonomikos iššūkių.
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Trečia, šeimos politikos vertinimą apsunkina jos plėtotės nenuoseklumas ir fragmentiškumas, būdingas ne vien tik Lietuvai, bet ir kitoms
buvusios sovietinės sistemos šalims (Eglīte, 1999; Zariņa, 1997; Poldma,
1997). Šeimos politika kuriama sporadiškai, neretai nesiremiant net ir
turimomis parengtomis strateginėmis nuostatomis. Be to, pagrindiniai
šeimos politikos plėtros motyvai, dažnai besikeičiant vyriausybei, sudaromai vis kitų partijų, taip pat keitėsi gana kardinaliai: nuo būdingų konservatyviosioms socialinės gerovės valstybėms, kuriose šeimos politikos prioritetai – tradicinės šeimos išsaugojimas ir vyro/tėvo dominavimas šeimoje, iki būdingų socialdemokratinėms valstybėms, kuriose
tarp paramos šeimai priemonių svarbiausios yra tos, kurios kuria sąlygas lyčių lygybei užtikrinti ir tėvų (motinos ir tėvo) šeimos funkcijų
derinimui su profesine veikla (Stankūnienė ir kt., 2001). Tačiau pastaraisiais metais šeimos politikos raidoje vis labiau įžiūrimas poslinkis
liberalių principų link, nors valdančioji yra socialdemokratų partija. Ir
neatsitiktinai. Tokiu atveju problemos, susijusios su trūkumu išteklių,
reikalingų šeimos politikos plėtrai, paliekamos spręsti rinkai. Taigi vyriausybę formuojančių partijų kaita atsispindi nenuosekliai ir net prieštaringai kuriamoje šeimos politikoje, o riboti ekonominiai ištekliai
šeimos politikai plėsti verčia dominavimą perleisti rinkai, nepaisant
valdančiosios partijos idėjų. Taip visuomenės lūkesčiai neretai prasilenkia su vyriausybės veikla šioje srityje.
Taigi tiek analizuojant šeimos politikos raidą, tiek apibendrinant
subjektyvius visuomenės vertinimus dėl egzistuojančios šeimos politikos priemonių tinkamumo bei jos plėtros poreikio, bent jau čia paminėtas sąlygas reikia turėti omenyje.
1.2.2. Lietuvos šeimos politikos plėtra XX a. paskutiniame
dešimtmetyje
Bendrieji pokyčiai. Šeimos politikos kūrimas Lietuvoje prasidėjo
tik šaliai pradėjus naują istorinį raidos etapą – atgavus nepriklausomybę, pasukus rinkos ekonomikos ir demokratinės visuomenės formavimo keliu. Reikėjo ne tik sukurti priemonių sistemą, bet visų pirma
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suprasti šeimos politikos esmę, parengti konceptualiuosius pagrindus,
strategiją. Juk sovietmečiu šioje srityje tebuvo taikomos vos kelios
priemonės (pvz., apmokamos motinystės atostogos), turint savitus
motyvus. Vienas iš jų – užtikrinti visišką moterų užimtumą visuomeninėje gamyboje. Tačiau nuo pat šeimos politikos formavimo pradžios
vyriausybės veikla šioje srityje buvo nenuosekli. Neretai politika buvo
kuriama atvirkštine tvarka – priimamos ir pradedamos taikyti priemonės neturint strategijos, aiškesnių tikslų ir motyvų.
Devinto dešimtmečio pabaigoje, prasidėjus nacionaliniam atgimimui, ir dešimto dešimtmečio pradžioje, tik ką atgavus nepriklausomybę, bendros euforijos fone buvo labai sureikšminta šeima ir vaikai,
kaip svarbiausia tautos vertybė ir išlikimo garantija. Tai skatino priimti
paramos šeimai priemones. Dar 1989 m. buvo pailgintos apmokamos
vaiko priežiūros atostogos. Tuo pačiu metu, tačiau nekoordinuojant
veiksmų tarp institucijų, rengiančių šios srities įstatymų pagrindus, ir
Vyriausybės pavedimu sudarytos mokslininkų bei Vyriausybės atstovų
grupės, buvo pradėti rengti konceptualūs programiniai gyventojų politikos pagrindai – „Lietuvos gyventojų programa“. Jos trys dalys –
„Gimstamumas ir šeima“, „Moterų darbo ir buities sąlygos“ ir „Pagyvenusių žmonių ir invalidų socialinis aprūpinimas ir buities sąlygos“ –
jau iš dalies atitiko šeimos politikos esmę. 1990 m. Vyriausybei įteiktos
šios programos pagrindinės paramos šeimai, auginančiai mažamečius
vaikus, idėjos buvo sudaryti sąlygas tėvams derinti tėvystę (motinystę/tėvystę) su darbu, sukurti pasirinkimo galimybes, kaip prižiūrėti ir
ugdyti mažamečius vaikus: namuose, ikimokyklinėse institucijose. Pastarosiose turėjo būti iš esmės pakeistos vaikų ugdymo sąlygos. Be to, buvo numatoma plėsti pašalpų šeimoms sistemą, gerinti šeimos planavimo paslaugas. Programoje buvo suformuluotų ir paramos seniems
bei neįgaliems žmonėms priemonių sistema. Tačiau programa nebuvo
pradėta įgyvendinti. Jau 1990 m. šeimos politikos priemonių kūrimas
pasuko siauru ir labai prieštaringu keliu: vyraujant tradicinės šeimos
išsaugojimo patriarchalinei ideologijai, buvo pradėtos mokėti įvairios
pašalpos šeimoms, kurios turėjo skatinti motinas likti su vaiku namuose. Kartu buvo uždaromos ikimokyklinės institucijos. Panaši politika
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buvo būdinga ir Latvijai (Zariņa, 1997). 1990–1992 m. buvo pradėta
mokėti daugybė įvairių pašalpų, jas gavo daugybė šeimų, pašalpoms
buvo išleisti gausūs finansiniai ištekliai. Pagal tuo metu vyravusią patriarchalinę ideologiją moteris turėtų grįžti į namus, kur ir būtų šeimos
„židinio saugotoja“, o vyras turėtų dirbti ir būti šeimos maitintojas.
Tačiau tokios šeimos politikos idėjos neturėjo perspektyvų tuometinėje gilios ekonominės krizės apimtoje šalyje, be to, esant dar sovietmečiu
įsivyravusiam dviejų atlyginimų šeimos modeliui. O smulkių pašalpų
kūrimas tebuvo „duonos kąsnio“ politika. Gyvenimo realybė taip pat
įrodė lopšelių–darželių svarbą bendrai paramos šeimai sistemai.
Vyriausybę sudarius socialdemokratinės pakraipos partijai 1993 m.
pradėjo keistis šeimos politikos formavimo prioritetai. Keitėsi nuostatos dėl ikimokyklinių institucijų – prasidėjo jų renesansas. 1994 m.
reformuota pašalpų šeimoms sistema. Atsisakyta daugybės smulkių
pašalpų. 1994 m. tarptautinės iniciatyvos (JT paskelbti Tarptautiniai
šeimos metai; Kaire įvykusioje Tarptautinėje gyventojų ir visuomenės
raidos konferencijoje priimta veiksmų programa) inspiravo naują Lietuvos šeimos politikos plėtros etapą. Parengta šeimos politikos koncepcija (Šeimos, 1995), kuriai 1996 m. Vyriausybė pritarė. Pagrindinės
jos idėjos ir motyvai buvo artimi socialdemokratinių gerovės valstybių
šeimos politikos idėjoms.
Koncepcijoje buvo pabrėžta, kad prioritetinės paramos šeimai politikos kryptys yra tėvų (motinos ir tėvo) užimtumo, apsirūpinimo būstu
sąlygų gerinimas, pašalpų sistemos tobulinimas, t.y. šeimos gerovė. Šeimos politikos koncepcijoje buvo numatytos ir veiksmų kryptys dėl vyrų
ir moterų lygių teisių ir galimybių įtvirtinimo, šeimos planavimo, vaiko ir
motinos sveikatos, mažamečių vaikų ugdymo paslaugų plėtros, vaikų
saugumo užtikrinimo, senų žmonių gerovės ir neįgalių žmonių integracijos visuomenėje (Šeimos, 1995; Family, 1996; Children, 1998).
Šeimos politikos koncepcijoje suformuluoti pagrindiniai tikslai
pirmiausia išreiškė socialinius šeimos gerovės siekius ir tik lengvai buvo nuspalvinti demografiniais tikslais.
Pagrindiniai šeimos politikos tikslai buvo suformuluoti taip:
32

Lietuvos demografinė situacija ir šeimos politika
• skatinti įsigalėjimą demokratiškos ir savarankiškos šeimos, pa-

grįstos šeimos narių tarpusavio globa ir atsakomybe, užtikrinančios kartų kaitą ir perimamumą;
• padėti šeimoms realizuojant šeimos funkcijas kurti sąlygas, stiprinančias šeimas bei užtikrinančias jų visavertį funkcionavimą;
• skatinti šeimas atlikti savo funkcijas, privalomas šeimos nariams
ir visuomenei (Šeimos, 1995).
Tačiau 1996 m. rudenį pasikeitė vyriausybė ir į valdžią atėjo Konservatorių partija. Todėl labiau socialdemokratines idėjas išsakančia
šeimos politikos koncepcija toliau formuojant šeimos politiką nebuvo vadovaujamasi. Nebuvo priimta ir nauja šeimos politikos strategija. Šeimos politika plėtota fragmentiškai. Be to, jos plėtotė buvo
orientuojama į piniginių pašalpų sistemos plėtrą. Pradėta mokėti net
labai kontraversiška pašalpa globojamiems vaikams, kuri reprodukuoja esančią problemą. Kitų priemonių (ne pašalpų) plėtrai dėmesio skirta mažokai.
2000 m., prieš naujus Seimo rinkimus, šeimos politikos kūrimas
suaktyvėjo: sukurta grupė „Paramos šeimai, auginančiai vaikus“ programai rengti. Programa buvo parengta, įteikta Vyriausybei, bet nuosekliai įgyvendinti nebuvo pradėta.
Nauja Vyriausybė, sudaryta iš socialdemokratinėm idėjoms atstovaujančių partijų, kardinalių veiksmų plėtojant ar konceptualizuojant
šeimos politiką iki 2002 m. nesiėmė ir iš esmės tęsė jau suformuotą
politiką. Ir vis dėlto vieną iš žingsnių, atliktų šiuo metu plėtojant šeimos politiką, reikėtų paminėti – šiek tiek sumažinti mokesčiai tėvams, auginantiems vaikus. Tačiau vis labiau iškyla poreikis turėti
šeimos politikos strategiją. Vyriausybės programoje numatyta rengti
nacionalinę gyventojų politikos strategiją, kurios viena sudėtinių dalių turėtų būti šeimos politika.
Akivaizdu, kad politinės partijos, paprastai naudojančios savo jėgą formuojant socialinę ir konkrečiai – šeimos politiką (Gauthier,
2002), šiuo, Lietuvos ūkio ir socialinių sąlygų transformacijų bei vyriausybių labai dažno keitimosi periodu, lėmė šeimos politikos nepa33
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stovumą tiek jos pagrindinių idėjų ir motyvų, tiek ir konkrečių priemonių priėmimo bei įgyvendinimo lygmeniu.
Strategijos nepastovumas. Apibendrinant trumpą Lietuvos šeimos
politikos raidos pristatymą, galima daryti išvadą, kad šalies šeimos politikos kūrimas, iš esmės prasidėjęs tik atgavus nepriklausomybę, buvo
gana kontraversiškas, nenuoseklus, permainingas, neturintis aiškios strategijos (ar nebuvo vadovaujamasi jau esama). Anot A.Poldma (1997),
naujai kuriamos paramos šeimai sistemos nestabilumas yra specifinė
visų Baltijos šalių problema.
Kuriamos šeimos politikos esmė iki galo nebuvo suprasta net šios
srities sprendimus priimančiųjų, jau nekalbant apie paramos gavėjus –
šeimas. Konceptualieji šeimos politikos pagrindai, kurti šiuo periodu,
taip ir nebuvo nuosekliau pradėti įgyvendinti. Panaši situacija būdinga
ir kaimynei šaliai – Latvijai (Eglīte, 1999).
Šeimos politikos dominuojančios idėjos ir motyvai keitėsi labai
dažnai ir smarkiai: nuo griežtai konservatyvių, akcentuojančių patriarchalines nuostatas, iki socialdemokratinių, išsakančių lyčių lygių teisių
ir galimybių idėjas. Tačiau priimantieji sprendimus vis aiškiau išsako
liberalios gerovės valstybės idėjas, problemų sprendimą palikdami rinkai. Tokios idėjos gyvybingumas susijęs su dideliu nedarbu, finansinių
išteklių stoka.
Be to, iki šiol, ypač visuomenės poreikių šeimos politikos plėtros
požiūriu, tebėra jaučiamas centralizuoto valdymo sistemos palikimas –
gajūs paternalistinių paramos šeimai priemonių poreikiai ir nuostatos.
Tai svarbu turėti omenyje analizuojant šeimos politikos plėtros poreikio tyrimo duomenis.
Kadangi svarbiausias šioje monografijoje pristatomo tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ tikslas buvo įvertinti paramos šeimai,
auginančiai vaikus, taikomas priemones bei jų tobulinimo ar naujų
priėmimo poreikį, toliau pateiksime šiuo metu Lietuvoje taikomos šios
šeimos politikos dalies struktūrą ir pagrindinių priemonių trumpą apibūdinimą.
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1.2.3. Paramos šeimai, auginančiai vaikus, priemonių
sistema Lietuvoje
Paramos šeimai, auginančiai vaikus, sistema. Nors paramos
šeimai, auginančiai vaikus, politika Lietuvoje nėra galutinai sukurta, ji
tebėra prieštaringa, gana neaiškūs ir nenuoseklūs motyvai ir tikslai,
tačiau jau galima įžvelgti jos kompleksiškumą. Nors pagrindinis dėmesys tebėra sutelktas į pašalpų sistemos plėtrą, ryškėja ir kitos sudedamosios dalys. Paramos šeimai, auginančiai vaikus, sistema jungia tokias priemonių grupes:
1. Pašalpos.
2. Šeimos dimensija fiskalinėje politikoje (pajamų mokesčio nuolaidos auginantiems vaikus tėvams; mokesčio už vaikų priežiūrą
ikimokyklinėse institucijose nuolaida ir pan.).
3. Šeimos dimensija darbo rinkoje (nėštumo, motinystės, tėvystės,
vaiko priežiūros atostogos ir pan.).
4. Ikimokyklinio ugdymo sistema.
5. Vaiko ir motinos sveikatos apsaugos sistema.
6. Lengvatos įsigyjant būstą (lengvatiniai kreditai ir pan.).
7. Viešojo transporto nuolaidos (vaikams, moksleiviams, studentams ir pan.).
Pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus. Pašalpos šeimoms,
auginančioms vaikus, yra labiausiai akivaizdus ir geriausiai suprantamas šeimos politikos elementas. Pašalpų sistemą sudaro šios pagrindinės pašalpos2:
• motinystės pašalpa (nėštumo ir gimdymo atostogų metu);
•
•
•
•
•
•
2

nėštumo pašalpa besimokančioms;

motinystės (tėvystės) pašalpa (vaiko priežiūros atostogų metu);
šeimos pašalpa;
pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų;
vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui;
vaiko globos pašalpa;

Pašalpų definicijos pateiktos 1.2 priede.
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• pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių vaikams;
• našlaičio stipendija;
• pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti.
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Tyrimo teorinis metodologinis pagrindas. Bendra tyrimo metodologinė schema yra hipotetinių ir realių ryšių tarp įvairių aspektų
atskleidimas – socialinio klimato, individualios individo charakteristikos, vertybinių modelių, gyvenimo būdo ir šeimos formavimo ypatumų bei gyventojų politikos. Vykdant tyrimą buvo remiamasi racionalaus pasirinkimo teorijos (rational choice theory) elementais. Ši teorija priklauso analizuojančių sprendimo priėmimo (decision-making) procesą
teorijų grupei ir dažnai yra taikoma demografiniuose tyrimuose. Visas
šias teorijas jungiantis bruožas – daroma prielaida, jog elgesys iš esmės
yra sprendimo priėmimo proceso, kurio metu iš turimų elgesio variantų subjektyviai vertinant galimą naudą ir nuostolius pasirenkamas optimalus variantas, galutinis rezultatas.
Vadovaujantis tyrimo tikslais ir minėtomis teorinėmis paradigmomis sukonstruotas tyrimo modelis pagrįstas prielaida, kad individo
demografinę elgseną veikia visuomenėje vyraujančios normos ir vertybės, susijusios su šeimos kūrimu ir vaikų turėjimu, socialinis kontekstas ir bendras socialinės politikos klimatas bei valstybės vykdomos
socialinės politikos priemonių tenkinant egzistuojančius visuomenės
poreikius adekvatumas.
Tyrimo prioritetai. Atsižvelgiant į tai, kad šeimos, turinčios mažamečių vaikų, bei pagyvenę žmonės šiuo metu susiduria su labai opiomis
36

Tyrimo trumpas aprašymas

socialinėmis ekonominėmis problemomis, šio tyrimo prioritetai yra būtent šių gyventojų grupių poreikio gauti valstybinę ir bendruomenių paramą vertinimas. Kuriant paramos šeimoms ir įvairioms gyventojų grupėms (šiuo atveju pagyvenusiems žmonėms) sistemą svarbu atsižvelgti
ne tik į objektyvias makrolygmens sąlygas, lemiančias problemų susidarymą, bet ir įvertinti įvairių socialinių demografinių gyventojų grupių
poreikį šią paramą gauti. Tai ypač aktualu toms šalims, kurios pastaruoju
metu patiria didelius demografinius pokyčius ir jaučia poreikį kurti efektyvią gyventojų politiką. Lietuva, kaip ir kitos į rinkos ekonomiką pereinančios šalys, susiduria su specifinėmis šeimų, ypač auginančių vaikus, ir
senų žmonių problemomis.
Tyrimo dizainas. Lietuvoje atliktas tyrimas „Gyventojų politikos
vertinimas“ yra sudėtinė tarptautinio lyginamojo projekto „Acceptance of Population-Related Policies“ (PPA2) dalis.
Tyrimo instrumentarijus buvo sudarytas adaptavus Lietuvai pagrindinę ir papildomas šio tarptautinio tyrimo anketas. Kai kurios anketos dalys buvo sutrumpintos, o kai kurios papildytos Lietuvai aktualiais
ir jos specifinėms sąlygoms ištirti reikalingais klausimais.
PPA2 anketa buvo sukurta remiantis įvairių Europos valstybėse
per devintą dešimtmetį atliktų tyrimų patirties pagrindu. Šie tyrimai
pasižymi metodologine įvairove, tačiau pagrindiniai jų iškelti klausimai
ir tikslai gana panašūs. Galimybė palyginti skirtingas koncepcijas ir
tyrimo dizainą, taikytus matuojant ir vertinant tuos pačius socialinius
reiškinius, bei pasverti jų trūkumus ir pranašumus suteikė labai vertingos informacijos renkantis tinkamiausią poreikio gyventojų politikai
tirti metodologiją.
Struktūrinės Lietuvoje atlikto tyrimo anketos1 dalys yra šios:
1. Įvadinė dalis, skirta gyventojų poreikio valstybinei paramai gauti
bei jų informuotumo demografiniais klausimais vertinimui.
2. Gyvenimo būdo ir šeimos formavimo pokyčių vertinimas.
3. Paramos šeimai poreikio vertinimas.
4. Moterų ir vyrų vaidmenų ir požiūrio į vykstančius jų pokyčius
vertinimas.
1

Anketa pridedama monografijos gale (priedas A).
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5. Vertybinių orientacijų, susijusių su šeima ir vaikais bei savirealizacijos galimybėmis, vertinimas.
6. Bendruomenės teikiamos paslaugos ir jų poreikio vertinimas.
7. Visuomenės senėjimas, pagyvenusių žmonių problemos.
8. Vaiko priežiūra ir jos vertinimas.
9. Bendriausia socialinė demografinė respondentų charakteristika.
Tyrimo metodas ir atranka. Pasirinktasis tyrimo metodas – individuali apklausa – dėl savo santykinio pigumo, paprastumo ir informatyvumo plačiai paplitusi ir atliekant socialinius tyrimus dažniausiai taikoma informacijos rinkimo technika. Respondentai buvo apklausiami
kvalifikuotų apklausėjų pagal anketoje nurodytus klausimus. Tai –
struktūruota apklausa, viena iš apklausos rūšių. Dauguma anketos
klausimų yra uždari, ir į juos atsakydami respondentai gali pasirinkti
vieną iš pateiktų atsakymų variantų. Atvirieji klausimai neturi galimų
atsakymų variantų, ir respondentams suteikiama galimybė savarankiškai formuluoti atsakymą, atspindintį jų informuotumą, kalbos stilių.
Ryšio tarp visuomenės nuomonės apie realias ir hipotetines (vykdomas kitose Europos valstybėse, bet dar nediegiamas Lietuvoje) šeimos politikos priemones ir specifinių vertybinių orientacijų (gyvenimo
būdo, šeimos kūrimo, vaikų turėjimo atžvilgiu) vertinimui atlikti pagrindiniu tyrimo objektu pasirinkta 20–39 metų amžiaus gyventojų
grupė, susituokę ir vieniši vyrai bei moterys. Tačiau norint įvertinti
žinias ir bendrą požiūrį į susiklosčiusias demografines tendencijas, taip
pat atskleisti su visuomenės senėjimu susijusias problemas, būtina į
tyrimą įtraukti platesnį visuomenės ratą ir sužinoti visuomenės kaip
visumos nuomonę. Todėl į tiriamųjų imtį buvo įtraukta ir jaunesnė,
18–19 metų amžiaus, gyventojų grupė bei vyresnio amžiaus gyventojai. Taigi respondentų atranka apėmė 18–75 metų amžiaus gyventojų
dalį. 1400 respondentų, reprezentuojančių visus 18–75 metų amžiaus
Lietuvos gyventojus, buvo atrinkta taikant atsitiktinės atrankos metodą.
Pagrindinės sociodemografinės respondentų charakteristikos pateiktos 2.1, 2.2 ir 2.3 lentelėse.
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2.1 lentelė
Respondentų sudėtis pagal amžių ir lytį
Absoliutus skaičius
Vyrai
Moterys Iš viso
22
21
43
49
57
106
57
80
137
71
90
161
82
82
164
83
100
183
41
58
99
45
61
106
42
55
97
121
183
304
613
787
1400

Amžius
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60+
Iš viso:

Vyrai
3,6
8,0
9,3
11,6
13,4
13,5
6,7
7,3
6,9
19,7
100

Procentai
Moterys Iš viso
2,7
3,1
7,2
7,6
10,2
9,8
11,4
11,5
10,4
11,7
12,7
13,1
7,4
7,1
7,8
7,6
7,0
6,9
23,3
21,7
100
100

2.2 lentelė
Respondentų sudėtis pagal išsilavinimą ir lytį
Absoliutus skaičius
Procentai
Vyrai
Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso
Žemesnis nei vidurinis
112
140
252
18,3
17,8
18,0
Vidurinis
181
192
373
29,5
24,4
26,7
Aukštesnysis
208
264
472
33,9
33,6
33,7
Aukštasis
112
190
302
18,3
24,2
21,6
Iš viso:
613
786
1399
100
100
100
Išsilavinimas

2.3 lentelė
Respondentų sudėtis pagal gyvenamąją vietovę
Gyvenamoji vietovė
Didieji miestai
Kiti miestai
Kaimas
Iš viso:

Absoliutus skaičius

Procentai

563
400
437
1400

40,2
28,6
31,2
100

39
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3.1. ŠEIMA IR VAIKAI: VERTINIMAI IR LŪKESČIAI
3.1.1. Šeimos transformacija: požymių ir priežasčių
vertinimas
Vykstant esminei pastarųjų metų Lietuvos visuomenės transformacijai, šeima patiria ryškių pokyčių. Jie akivaizdūs visose šeimos gyvenimo
srityse. Keičiasi šeimos ekonominio funkcionavimo pagrindai, veiklos ir
saviraiškos galimybės, vidiniai saitai tarp šeimos narių, vertybinės orientacijos ir gyvenimo prioritetai, matrimonialinės ir prokreacinės nuostatos bei elgsena. Analogiški šeimos pokyčiai panašiu metu kaip Lietuvoje
prasidėjo ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse (Vikat, 1994; Berzins,
Zvidrins, 2000; Захаров, 2002; Lesthaeghe, Surkyn, 2002). Vertinant
šiuos pokyčius galima įžiūrėti akivaizdžias paraleles su jau beveik keturis
dešimtmečius labiau pažengusiose socialinės gerovės valstybėse tebesitęsiančiais šeimos pokyčiais, įvardijamais šeimos transformacija, o dėl jų
fundamentalumo – net antruoju demografiniu perėjimu (van de Kaa,
1987; Lesthaeghe, 1995; Lesthaeghe, Surkyn, 2002).
Vien per vieną dešimtmetį labai pasikeitė Lietuvos šeimos demografinės charakteristikos. Tarp ryškiausių šeimos pokyčių, kuriuos galima iliustruoti statistiniais ar sociodemografinių tyrimų duomenimis ir
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kurie trumpai aptarti pirmame monografijos skyriuje, yra šie: labai sumažėjo santuokų, santuokos atidedamos vyresniam amžiui, labai sumažėjo gimstamumas, pirmųjų vaikų gimdymas atidedamas vyresniam
amžiui, gausėja nesantuokinių vaikų, gausėja porų, kurios gyvena santuokos neregistravusios (Stankūnienė, 1997b; Stankūnienė ir kt., 1999),
gausėja ir niekada nesituokusių viengungių (Namų, 2003).
Kaip šiuos šeimos pokyčius vertina pati visuomenė ir įvairūs jos
segmentai? Ar jie yra toleruojami? Turi ar ne jie visuomenės pritarimą?
Tai išsiaiškinti yra vienas iš būdų suprasti, kiek toli yra pažengę šeimos
transformacijos reiškiniai bei prognozuoti tolesnius šeimos instituto pokyčius. Tai būtina suprasti ir todėl, kad minėti šeimos pokyčiai didina kai
kurių paramos šeimai formų poreikį ir reikalauja adekvačios paramos
šeimai politikos. Moderni paramos šeimai politika turi atsižvelgti į šeimos transformacijos reiškinius bei naujus santykius tarp šeimos narių,
kurti paramos šeimai sistemą, kuri padėtų spręsti jau savo prigimtimi
socialiai silpnų (pvz., nepilnų šeimų) ar mažiau stabilių šeimų (pvz., neregistruotų santuokų) problemas. Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ metu buvo bandoma aiškintis gyventojų požiūrį į šeimos pokyčius. Viename iš tyrimo klausimų respondentams vertinti buvo pateikta
dešimt pastarųjų šeimos pokyčių bruožų. Respondentai juos turėjo vertinti pagal penkiabalę skalę (nuo „labai gerai“ iki „labai blogai“) ir tuo
išreikšti savo požiūrį į įvairius, sparčiai kintančios šeimos bruožus.
3.1.1.1. Naujų šeimos bruožų vertinimas: bendras vaizdas
Kaip matyti iš 3.1 pav. ir 3.1 priedo, dauguma šeimos pokyčių vertinami neigiamai („blogai“ ar „labai blogai“). Atrodytų, kad visuomenė
ne tik labai jautriai priima tradicinei šeimai būdingų bruožų nykimą,
naujų atsiradimą ir plitimą, bet juos net atmeta. Tačiau iš 3.1 pav. matome, kad šeimos pokyčių vertinimams būdingas selektyvumas. Atsakymai vertinant įvairius šeimos pokyčius gana ženkliai varijuoja. Daugiausia respondentų (85–92%) neigiamai vertina tai, kad mažėja gimstamumas („mažėja gimusiųjų skaičius“, „daugėja nusprendusių likti
bevaikiais“), didėja šeimų nestabilumas („daugėja skyrybų“), nekuriamos šeimos („daugėja vienišųjų“), ir tai, kad vis daugiau vaikų gyvena
nepilnose šeimose (paprastai tik su motina).
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3.1 pav.
Šeimos pokyčių vertinimas
(18–75 metų amžiaus respondentai)

Daugėja gyvenančių nesusituokus
Daugėja gimusių nereg. santuokoje
Daugėja ne santuokoje gimusių
Daugėja šeimų, turinčių tik vieną vaiką
Mažėja vedybų
Daugėja nusprendusių likti bevaikiais
Daugėja vienišų
Daugėja vaikų nepilnose šeimose
Daugėja skyrybų
Mažėja gimimų
0%
Labai gerai

Gerai

20%

Nei gerai, nei blogai

40%
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Daugiau nei per pusę mažesnė respondentų dalis (apie 40%) neigiamai vertina tai, kad keičiasi šeimos kūrimo strategija – „daugėja
porų, gyvenančių nesusituokus“, „daugėja vaikų, gimusių sugyventinių poroms“.
Pagal neigiamų vertinimų dažnį (neigiamai vertinančių – 60–70%)
tarpinę vietą užima tokie šeimos transformacijos požymiai: „didėja
nesantuokinių vaikų skaičius“, „daugėja šeimų, auginančių tik vieną
vaiką“, „mažėja vedybų skaičius“.
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Taigi rečiausiai neigiamai vertinami pagrindiniai modernios šeimos
požymiai – neregistruotų šeimų plitimas ir jose augančių vaikų gausėjimas. Tai lyg ir neigia, kad visuomenė nepritaria naujiems šeimos
bruožams. Bet kartu reikia paminėti, kad požiūrio į šiuos šeimos pokyčius gerokai rečiau pasitaikantys neigiami vertinimai nereiškia, kad
gerokai daugiau respondentų juos vertina palankiai. Tarp vertinimų
dominuoja atsakymas „nei gerai, nei blogai“ ir jis yra gerokai dažniau
pasirenkamas nei vertinant kitus šeimos pokyčius. Taigi net beveik pusė respondentų šiuos, labiausiai modernius šeimos požymius vertina
neutraliai (paveiksle pažymėti balta spalva). Visuomenės požiūris į juos
dar tebėra neišreikštas: lyg ir neprieštaraujama jiems, tačiau ir nepritariama. Jie tiesiog toleruojami. Vis dėlto šie kiek dažniau nei kiti pokyčiai vertinami palankiai (apie dešimtadalis respondentų tai vertina „gerai“ arba „labai gerai“).
3.1.1.2. Neregistruota santuoka (kohabitacija)
Kaip parodė tyrimo rezultatai, minėti šeimos transformacijos požymiai ne tik plinta mūsų visuomenėje, bet ir pati visuomenė vis labiau
jiems pritaria. Kai kurie šeimos demografinių pokyčių požymiai, tokie
kaip neregistruotos santuokos (kohabitacija), nesantuokiniai vaikai, mūsų šalyje dar iki XX a. paskutinio dešimtmečio buvę deviantiniai, tampa
vis labiau įprastu socialiniu reiškiniu ir į juos žiūrima vis nuolaidžiau.
Beveik pusė (45%) visų respondentų neregistruotų šeimų daugėjimą
vertina neutraliai („nei gerai, nei blogai“). Nedidelė dalis respondentų
(15%) tokio šeimos tipo plitimą vertina teigiamai („gerai“ ar „labai gerai“), bet dar gana didelė dalis mūsų žmonių į neregistruotas santuokas
žiūri nepalankiai. Net 40% respondentų nuomone, tokių šeimų gausėjimas yra „blogai“ ar net „labai blogai“ (3.1 priedas; 3.1 pav.). Tačiau reikia paminėti, kad respondentų, išreiškusių labiausiai kraštutines nuomones, yra labai nedaug (kad tai yra „labai gerai“, atsakė 2%, „labai blogai“ –
6%). Galima teigti, kad konservatyvios pažiūros į šį reiškinį, kaip labai
prieštaraujantį mūsų gyvenimo normoms, yra nusilpusios, o ryškios mo-
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dernistinės ar net avangardistinės pažiūros dar nėra gajos. Labiausiai ryškus šio naujo šeimos bruožo vertinimo požymis yra tolerancija.
Nors vyrų ir moterų požiūris į neregistruotų santuokų plitimą yra
gana panašus (3.1 lentelė), tačiau vis dėto vyrai yra kiek liberalesni vertindami šio reiškinio plitimą nei moterys. Kiek didesnė jų dalis į neregistruotų santuokų gausėjimą žiūri neutraliai („nei gerai nei blogai“) ir
kiek mažesnė – neigiamai („blogai“ ar „labai blogai“).
3.1 lentelė
Neregistruotų santuokų plitimo vertinimas
pagal respondentų lytį (procentais)

Visi respondentai
Vyrai
Moterys

Labai gerai

Gerai

1,6
1,1
1,9

13,1
12,4
13,7

Nei gerai,
nei blogai
45,5
48,9
42,8

Blogai
33,4
32,6
33,9

Labai
blogai
6,4
4,9
7,6

Labiausiai diferencijuojantis požiūrio į neregistruotų santuokų
plitimą veiksnys yra respondentų amžius. Tyrimas akivaizdžiai parodė, kad kuo jaunesnė karta, tuo labiau stiprėja neutralus ir palankus
požiūris į neregistruotų santuokų plitimą ir silpnėja neigiamas (3.2
priedas; 3.2 pav.). Pačių jauniausių kartų, vedybinio amžiaus sulaukusių XX a. pabaigoje, tai yra tada, kai šis reiškinys Lietuvoje ėmė
plisti, požiūris į neregistruotų santuokų gausėjimą yra gana palankus:
daugiau nei pusė 18–39 metų amžiaus respondentų į tai žiūri neutraliai, apie penktadalis – neigiamai ir arti penktadalio – teigiamai (3.2
priedas). Tai yra kartos, kurios tiek savo vedybine elgsena, tiek nuostatomis atstovauja moderniajai visuomenės daliai.
Nors į neregistruotas santuokas mūsų šalyje jau žiūrima gana neutraliai, didžioji dauguma tiek moterų, tiek ir vyrų pirmenybę atiduotų
santuokos būdu sukurtai šeimai. Iš klausimo „Kuriam iš šeimos tipų
atiduotumėte pirmenybę?“ pasiūlytų atsakymo variantų dauguma respondentų pasirinko „įteisintą santuoką“ (77% moterų ir 74% vyrų). Ir
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vis dėlto daugiau nei dešimtadalis respondentų (15%) pirmenybę atiduotų šeimai, kuri prasideda gyvenimu kartu nesusituokus, tačiau turint
ketinimų vėliau susituokti. Vyrai šiai šeimos kūrimo strategijai pirmenybę atiduotų kiek dažniau nei moterys, atitinkamai 16% ir 12%. Permanentiškam poros gyvenimui neįregistravus santuokos („gyvenimui kartu
su partneriu(-e), neturint ketinimų susituokti“) pirmenybę atiduotų 5%
vyrų ir 3% moterų.
3.2 pav.
Neregistruotų santuokų plitimo vertinimas
pagal respondentų amžių
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60-64
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50-54
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18-24
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Nors ir gana nedidelė žmonių dalis pirmenybę atiduoda šeimos kūrimo strategijai per neregistruotą santuoką ir į ją iš esmės žiūri tik kaip
į registruotos santuokos preliudiją, tačiau kuo jaunesnė karta ir ypač
vedybinio amžiaus sulaukusi jau šalies socialinės, ekonominės, politinės bei kultūrinės transformacijos periodu, tuo vis dažniau pasisako
už šeimos kūrimą per neregistruotą santuoką. Net beveik pusė (44%)
18–24 metų amžiaus respondentų pirmenybę atiduotų šeimai, kuria45
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mai per neregistruotą santuoką, tačiau turint ketinimus tuoktis, 42% –
tuokiantis (3.3 pav.) ir tik 4% būtų linkę visą laiką išlikti kohabituojančia pora. Dar daugiau, nemaža dalis respondentų (14%) mano, kad
šeima, kuriama santuokų būdu, yra „pasenęs dalykas“. Kiek dažniau
tos nuomonės yra vyrai (17%) nei moterys (12%). Tačiau tarp 18–24
metų amžiaus respondentų taip manančių yra net penktadalis (20%).
Jaunesnėms kartoms vis palankiau žiūrint į kohabitaciją bei plintant
nuomonei, kad santuokos būdu sukurta šeima yra archajiška, galima
prognozuoti, kad ateityje daugės oficialiai neregistruotų santuokų ir
kad šis reiškinys vis labiau bus toleruojamas bei įgaus socialinį pripažinimą. Remiantis šio bei kitų tyrimų rezultatais, šeimos transformacijos teorijomis ir kitų šalių patyrimu (Manting, 1994; Van de Kaa, 1987,
1997; Vikat, 1994; Beets, 1991) galima teigti, kad, Lietuvos visuomenė
šiuo metu tik pradėjusi susitaikyti su kohabitacijos plitimu ir neregistruotoms šeimoms dažniausiai pritaria tik kaip vedybų preliudijai (ketinant susituokti), pereis į kitą šio reiškinio evoliucijos etapą, kai kohabitacija taps santuokų būdu sukurtos šeimos alternatyva ar net šeiminio
gyvenimo norma.

Procentai

3.3 pav.
Nuostatos dėl prioritetinio šeimos modelio pagal respondentų
amžių („Kuriam iš šių šeimos tipų Jūs atiduotumėte pirmenybę?“)
100
91.9
87.4
90
83
84.5
79.9
78
77.8
74.5
80
67.2
70
60
50 41.6 43.6
40
21.9
30
14.3
12.1
20
10.4
9.9
9.1
7.2
10
2.1
0
18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Amžius
Įregistruota santuoka

46

Neregistruota santuoka, ketinant susituokti

Šeima ir visuomenė: transformacijų iššūkiai

3.1.1.3. Vedybų mažėjimas
Nors visuomenė gana ramiai žiūri į tai, kad plinta neregistruotos
santuokos, tačiau ji yra labai susirūpinusi dėl vedybų mažėjimo. Šiuo
požiūriu galima būtų įžiūrėti ir prieštaravimų tarp nuomonių dėl vieno
ir kito reiškinio. Tačiau prisimenant tai, kad iš esmės socialinio pritarimo šiuo metu susilaukia tik tos neturinčios oficialios registracijos
kartu gyvenančios poros, kurios ketina tuoktis, suprantama, kad visuomenei dar yra svarbu, kad šeimos kurtųsi ir kurtųsi santuokų būdu.
O į kohabitaciją iš esmės žiūrima kaip į laikiną šeimos kūrimosi etapą.
Beveik 70% vyrų ir moterų (vyrų – 69% moterų –71,5%) teigia, kad
yra „blogai“ ar „labai blogai“, kad mūsų šalyje mažėja vedybų. Į tai
žiūrinčių neutraliai yra apie ketvirtadalis ir vienetiniai atvejai – teigiamai (3.1 priedas; 3.1 pav.).
Tačiau ir čia esama didelės nuomonių diferenciacijos pagal amžių.
Net beveik pusė 18–29 metų ir daugiau nei trečdalis 30–39 metų amžiaus respondentų į vedybų mažėjimą žiūri neutraliai (tai yra „nei gerai,
nei blogai“). Tarp vyriausių (60–69 metų) respondentų tokios nuomonės yra tik 7–9% (3.4 priedas; 3.4 pav.), o jauniausiose gyventojų grupėse, palyginti su vyriausiomis, ženkliai mažesnė respondentų dalis, kuri šį
reiškinį vertina neigiamai (atitinkamai 50–60% ir apie 90%). Taigi jauniausios kartos šį reiškinį vertina gerokai palankiau nei vyriausios.
Labai svarbu, ypač kuriant paramos šeimai politiką, atskleisti, kas lemia vedybų mažėjimą ar jų atidėjimą vyresniam amžiui. Nors jau yra nemaža tyrimų, vertinančių šio reiškinio difuzijos priežastis, tačiau šis tyrimas suteikia naujos informacijos ir leidžia patvirtinti kai kurias hipotezes.
Respondentai galėjo išsakyti nuomonę dėl dešimties ekonominių,
socialinių, kultūrinių/vertybinių (atspindinčių vertybių pokyčius)
veiksnių, galinčių lemti vedybų mažėjimą ar jų atidėjimą, svarbos. Didžioji dauguma respondentų (net per 90%) mano, kad vedybų mažėjimą ar jų atidėjimą vyresniam amžiui lemia ekonominės priežastys:
„sunku įsigyti būstą“; „jauniems sunku susirasti darbą“; „nepakanka
pajamų, reikalingų šeimai kurti“ (tai vertino kaip „labai svarbu“ ar
„svarbu“) (3.5 priedas; 3.5 pav.).
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3.4 pav.
Vedybų mažėjimo vertinimas pagal respondentų amžių
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Aukščiausią problemos vertinimo reitingą turi atsakymas „sunku
įsigyti būstą“. Jį nurodė 94% visų respondentų: 53% tai vertino kaip
„labai svarbu“ ir 41% – „svarbu“. Kad tai yra rimta problema, rodo
didesnių nuomonių skirtumų nebuvimas. Be to, nepriklausomai nuo
lyties, amžiaus, išsilavinimo ir net gyvenamosios vietovės, ši priežastis
kaip svarbi („labai svarbu“ ir „svarbu“ ) nurodoma dažniausiai.
Beveik tokios pat svarbos problema yra ir ta, kad „jauniems žmonėms sunku susirasti darbą“ (tai nurodė 92% respondentų, 52% nurodė, kad tai yra „labai svarbu“, 40% – „svarbu“). Šiuo klausimu
taip pat iš esmės nėra nuomonių diferenciacijos pagal kokį nors demografinį ar socialinį respondentų statusą. Tik pagal gyvenamosios
vietovės tipą atsakymai kiek skiriasi. Kaimuose, mažuose ir vidutinio
dydžio miestuose ši problema yra labiau svarbi nei dideliuose miestuose. Kad tai yra „svarbu“ ar „labai svarbu“ atitinkamai pagal vietovių tipą nurodė 94, 94, 95 ir 89% respondentų.
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3.5 pav.
Priežastys, dėl kurių santuokos atidedamos vyresniam amžiui
ar iš viso neketinama tuoktis
EKONOMINĖS
Sunku įsigyti gyvenamąjį būstą
Jauniems sunku susirasti darbą
Nepakanka pajamų
VERTYBINĖS
Mažėja santuokos kaip vertybės svarba
Vengiama įsipareigojimų
Didėja jaunų žmonių noras būti
nepriklausomiems
Vis labiau pritariama neregistruotai santuokai
DEMOGRAFINĖS
Nesantuokinių intymių santykių plitimas
Pirmasis vaikas gimdomas vis vėliau
Juk labai patogu gyventi su tėvais
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Nors atsakymus „svarbu“ ir „labai svarbu“ imant kartu šios problemos mažesne svarba išsiskiria tik didieji miestai, o kaimai, maži ir vidutiniai miestai turi panašų svarbumo statusą, tačiau vis dėlto galima įžiūrėti šios problemos poliarizaciją. Šią priežastį kaip labai svarbią santuokų
atidėjimo vyresniam amžiui ir neketinimo iš viso tuoktis nurodo būtent
kaimo vietovių (55%) ir rečiausiai – didelių miestų (49%) gyventojai. Ir
tai natūralu, nes užimtumo problema kaimuose yra opiausia.
Trečioji santuokų mažėjimo ar atidėjimo priežastis taip pat yra
ekonominė: „nepakanka pajamų, reikalingų šeimai kurti“. Ši priežastis
didele dalimi integruoja pirmąsias dvi. Nepakankamų pajamų priežasties svarbos vertinimo (90% respondentų nurodė, kad tai yra „labai
svarbu“ ar „svarbu“) diferenciacija pagal amžių, lytį ir išsilavinimą yra
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panaši, kaip ir pirmųjų dviejų priežasčių. Tačiau atsakymai, vertinantys
šią priežastį, išryškina specifinius skirtumus pagal gyvenamąją vietovę.
Sprendžiant iš atsakymų, galima daryti išvadą, kad mažų miestų gyventojai labiausiai susiduria su pajamų stoka (kad tai yra „labai svarbu“ ar
„svarbu“ nurodė 97% mažų miestų respondentų, 90% – kaimo, 89%
– vidutinių ir 90% – didelių miestų gyventojai).
Minėtos trys ekonominės priežastys iš esmės yra visos visuomenės
problemos, ir su jomis susiduria bei jas patiria tiek jauni, norintys 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 iš viso apsisprendimui nesituokti yra svarbi
ir kita priežasčių grupė, apibūdinanti vertybių kaitą1, tačiau gerokai mažiau nei ekonominių priežasčių grupė. Šios grupės priežastis kaip svarbias
(„labai svarbu“ ar „svarbu“) nurodo 49–62% respondentų. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad vertinant ekonominių priežasčių svarbą daugiausia respondentų nurodė, kad tai yra „labai svarbu“, o šių priežasčių atžvilgiu
nuomonė nuosaikesnė, ir respondentai dažniausiai nurodo, kad tai yra
„svarbu“ (3.5 priedas; 3.5 pav.). Nemažą šių priežasčių vertinimo dalį
sudaro neutralus požiūris („nei gerai, nei blogai“). Tačiau tai, kad net
daugiau nei dešimtadalis (13%) respondentų vedybų atidėjimo ar jų atsisakymo „labai svarbia“ ir beveik pusė – „svarbia“ (47%) priežastimi
įvardijo tai, kad „mažėja santuokos kaip vertybės svarba“ bei šios nuomonės diferenciacijos nebuvimas net pagal amžių, gali rodyti ne tik visos
visuomenės susitaikymą su tuo, bet ir esminius vertybių sistemos pokyčius.
Akivaizdų individualizacijos įsigalėjimą, socialinės sanglaudos silpnėjimą liudija gana didelė teigiamų atsakymų dalis į teiginius, kad
„didėja jaunų žmonių noras būti nepriklausomiems ir autonomiškiems“ (56%) bei kad „vengiama įsipareigojimų“ (62%). Tai rodo
fundamentalius matrimonialinės elgsenos pokyčius. Kaip jau minėta
pirmame monografijos skyriuje, Vakarų šeimos transformacijos tyrinė1 „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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tojai individualizacijos sklaidą įvardija tarp svarbiausių prielaidų (Van de
Kaa, 1987), lėmusių matrimonialinės elgsenos pokyčius: vedybų mažėjimą, jų atidėjimą vyresniam amžiui, kohabitacijos plitimą ir kt.
Tarp demografinės elgsenos veiksnių, veikiančių vedybų atidėjimą
ar iš viso neketinimą tuoktis, kaip labiausiai reikšmingas įvardijamas
„nesantuokinių intymių santykių plitimas“. Tai nurodė daugiau nei
pusė respondentų (53%) (3.5 priedas).
Akivaizdu, kad svarbiausi veiksniai, lemiantys vedybų atidėjimą ar
iš viso neketinimą tuoktis, yra ekonominiai. Tačiau vertybiniai veiksniai taip pat darosi svarbūs. Tai jau yra fundamentaliųjų šeimos pokyčių požymis.
3.1.1.4. Nesantuokiniai vaikai
Požiūris į nesantuokinių vaikų gausėjimą yra gerokai mažiau tolerantiškas nei į neregistruotų santuokų plitimą. Ir vis dėlto beveik trečdalis respondentų tai vertina neutraliai (32%) (3.1 priedas; 3.1 pav.).
Kiek liberalesni yra vyrai (3.2 lentelė). Be to, kuo jaunesnė karta, tuo
požiūris į nesantuokinių vaikų gausėjimą yra liberalesnis (3.6 pav.; 3.6
priedas), tiesa, liberalėja gerokai lėčiau nei požiūris į neregistruotas
santuokas (3.2 pav.).
3.2 lentelė
Nesantuokinių vaikų ir vaikų, gimusių neregistravusioms
santuokos poroms, gausėjimo vertinimas pagal respondentų lytį
(procentais)
Labai
Gerai
Nei gerai, nei Blogai
gerai
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Nesantuokiniai vaikai
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0,3
2,4
32,1
51,0
Vyrai
0,7
1,8
34,9
50,4
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2,9
30,0
51,5
Vaikai, gimę neregistravusioms santuokos poroms
Visi respondentai
0,7
9,3
48,4
34,3
Vyrai
0,8
11,4
49,3
31,2

Labai
blogai
14,1
12,2
15,6
7,3
7,2
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3.6 pav.
Nesantuokinių vaikų gausėjimo vertinimas
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Galima teigti, kad šio reiškinio pripažinimo istorija yra dar labai trumpa, nes vyresnių kartų atstovų atsakymuose dominuoja šio reiškinio atmetimo nuostatos. Be to, teigiamai („gerai“ ar „labai gerai“) šį reiškinį
vertina tik labai maža respondentų dalis (nepriklausomai nuo amžiaus,
lyties ar išsilavinimo), o neigiamai – dauguma. Akivaizdu, kad mūsų visuomenė į tai tebežiūri gana skausmingai, ir dauguma dar išlaikę nuostatas, kad vaikas turi gimti pilnoje šeimoje, kurioje yra motina ir tėvas. Ir ne
tiek jau labai svarbu, ar ta santuoka yra registruota, ar neregistruota. Apie
tai liudija ir atsakymai į klausimą apie vaikų, gimstančių šeimoje, neįregistravusioje santuokos, gausėjimą. Neutraliai tokių (gimusių neregistruotoje santuokoje) vaikų gausėjimą vertina beveik pusė tiek vyrų, tiek ir
moterų (3.2 lentelė). Dešimtadalis respondentų tai vertina teigiamai ir
apie 40% – neigiamai. Vaikų, gimusių kohabituojančioms poroms, gausėjimą labiau neigiamai vertina moterys (moterys – 44%, vyrai – 38%).
Be to, šiuo klausimu akivaizdi nuomonių diferenciacija pagal amžių ir
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išsilavinimą. Liberaliausi yra jauniausių amžiaus grupių ir, žinoma, konservatyviausi – pagyvenę respondentai (3.7 priedas). 66% 18–34 metų
amžiaus ir 30% 60–69 metų amžiaus respondentų tai, kad daugėja vaikų,
gimusių santuokos neregistravusioms poroms, vertina neutraliai – „nei
gerai, nei blogai“ (nesantuokinius vaikus – atitinkamai 45 ir 20%). Be to,
kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo neutraliau žiūrima į šio reiškinio plitimą.
Akivaizdžiai ryškėja, kad visuomenė dar iki šiol gana sunkiai priima
nesantuokinių vaikų gausėjimą, bet vis liberaliau žiūri į tai, jei jie gimsta neregistravusioms santuokos poroms. Tai dar sykį patvirtina, kad
perspektyvoje neregistruotų santuokų gali gausėti, ir tokia šeima gali
tapti norma.
Nežiūrint gan konservatyvaus požiūrio į šių reiškinių plitimą, mūsų
visuomenė pasižymi didele tolerancija. Nors ji dar gana rezervuotai
žiūri į nesantuokinių vaikų gimimą, kiek mažiau rezervuotai – į vaikų
gimimą poroms, neregistravusioms santuokos, tačiau jei vieniša moteris vis dėlto nori turėti vaiką, visuomenė į tai žiūri labai tolerantiškai.
Atsakymuose vyrauja gaida: tai yra jos apsisprendimo teisė ir ji turėtų
turėti galimybę tai pasirinkti (84%). Skirtumų pagal lytį iš esmės nėra
(tokią nuomonę palaiko 85% vyrų ir 83% moterų). Kiek konservatyvesnių pažiūrų yra vyresni žemesnio išsilavinimo žmonės.
3.1.1.5. Nepilnos šeimos
Kaip parodė tyrimas, labiau rūpinamasi dėl to, kad daugėja vaikų, kurie gyvena nepilnoje šeimoje, t.y. vien su motina, kartais – vien su tėvu.
Šio reiškinio plitimą lemia ne tik nesantuokinių vaikų gausėjimas, bet ir
šeimų nestabilumo didėjimas, kai po skyrybų vaikai lieka su vienu iš tėvų. Beveik vienbalsiai teigiama, kad „tam, kad vaikas augtų laimingas,
jam reikalinga šeima su tėvu ir motina“ (95%). Tačiau ir dėl šių šeimos
pokyčių jauniausių kartų atstovai yra kiek liberalesni. Tam nepritaria beveik dešimtadalis (9%) pačių jauniausių respondentų (18–24 metų).
Vis dėlto tai, kad „daugėja vaikų, kurie dalį vaikystės gyvena nepilnoje šeimoje“, neigiamai vertina dauguma respondentų (88%, iš jų 29% –
„labai blogai“, 59% – „blogai“) ir tik apie dešimtadalis (12%) – neutraliai („nei gerai, nei blogai“) (3.1 priedas; 3.1 pav.). Labiausiai neigiamai
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tai vertina respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą (92%). Net ir amžius čia yra labai menkai diferencijuojantis veiksnys (3.8 priedas). Tik
patys jauniausi respondentai (18–34 metų amžiaus) tai vertina kiek neutraliau („nei gerai, nei blogai“ – 14%).
Galima būtų paminėti nemaža nepritarimo šiam reiškiniui priežasčių.
Kaip parodė tyrimo rezultatai, vienas iš jų yra tai, kad nepilnos šeimos
tarp kitų išsiskiria gerokai žemesniu pragyvenimo lygiu. Šeimos gyvenimo lygį vertinant pagal penkių balų skalę, dauguma šių šeimų save priskiria prie blogai ar labai blogai besiverčiančių (57%, iš jų net penktadalis save priskiria prie labai blogai besiverčiančių ir apie trečdalis – prie
blogai besiverčiančių). Tuo tarpu tarp visų tyrime dalyvavusių respondentų apie 40% save priskiria prie blogai ar labai blogai besiverčiančių
(10% – prie labai blogai, 31% – prie blogai besiverčiančių).
Taigi tyrimas parodė, kad nepilnų šeimų gausėjimą mūsų visuomenė priima labai skausmingai ir dėl to yra labai susirūpinusi. Akivaizdu,
kad tai – viena opiausių problemų. Be to, atsižvelgiant į tai, kad gausėjant šių šeimų gausėja ir vaikų, kurie patiria skurdą, šios problemos
sprendimas turi būti prioritetinis.
3.1.1.6. Gimstamumo mažėjimas
Tyrimas parodė, kad visuomenėje vyrauja labai didelis susirūpinimas
dėl gimstamumo mažėjimo. Per 90% (92,5%) respondentų mano, kad
tai yra neigiamas reiškinys (net trečdalis respondentų išsako nuomonę,
kad tai yra „labai blogai“) (3.1 priedas; 3.1 pav.). Kiek didesnį susirūpinimą dėl gimstamumo mažėjimo išsako moterys, bet skirtumas, palyginti su vyrais, yra nedidelis (atitinkamai 94% moterų ir 91% vyrų tai vertina „blogai“ ar „labai blogai“). Be to, nėra šios problemos vertinimo esminių skirtumų nei pagal amžių (3.9 priedas), nei pagal išsilavinimą, nei
pagal gyvenamąją vietovę.
Gerokai ramiau žiūrima į tai, kad ima vyrauti šeimos, auginančios
tik vieną vaiką. Ir vis dėlto dauguma respondentų (62%) nurodo,
kad tai irgi yra neigiamas reiškinys („blogai“ ar „labai blogai“). Nors
vienvaikių šeimų plitimą moterys vertina labiau neigiamai, tačiau
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skirtumas, palyginti su vyrais, nėra didelis (neigiamai tai vertina 60%
vyrų ir 63% moterų). Nerimą kelia tai, kad kuo jaunesnė karta, tuo
vienvaikių šeimų plitimą vertina vis neutraliau ir vis mažesnė jos dalis tai vertina neigiamai (3.10 priedas; 3.7 pav.). Tai, kad daugėja šeimų, auginančių tik vieną vaiką, neigiamai („blogai“ ar „labai blogai“)
vertina tik 40% 18–24 metų respondentų (3.8. priedas). Beveik pusė
(49%) šio amžiaus respondentų to nelaiko problema (tai vertina „nei
gerai nei blogai“) ir daugiau nei dešimtadalis (11%) šį reiškinį vertina
teigiamai. 25–34 metų amžiaus respondentų atsakymai užima tarpinę
padėtį tarp minėtos pačios jauniausios grupės ir vyresnių respondentų.
Akivaizdų susirūpinimą dėl tokių šeimų plitimo išsako tik vyresni nei
35 metų amžiaus respondentai („blogai“ ir „labai blogai“ – per 60%).
Taigi tik vyresnės kartos vienvaikystę vertina kaip problemą, o kuo
jaunesnė karta, tuo ją vertina vis neutraliau ir net palankiau. Tai gali
reikšti, kad vis labiau įsigali vienvaikės šeimos modelis.
3.7 pav.
Šeimų, auginančių tik vieną vaiką, daugėjimo vertinimas
pagal respondentų amžių (procentais)
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Lietuvoje, kaip ir daugelyje labiau išsivysčiusių šalių (Van de Kaa,
1987, 1997), pradėjo plisti ir savanoriška bevaikystė. Tai buvo paste55
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bėta jau tyrimo „Lietuvos šeima ir gimstamumas“ metu (1995 m.)
(Stankūnienė ir kt., 1999).
Šio tyrimo metu bandyta įvertinti, kaip į tai žiūri mūsų visuomenė.
Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma respondentų (per 3/4) neigiamai vertina tai, kad daugėja porų, kurios iš viso nenori turėti vaikų
(3.1 priedas; 3.1 pav.). Vyrai į tai žiūri neutraliau nei moterys. Nerimą
kelia tai, kad neutraliau į savanorišką bevaikystę žiūri jauniausių kartų
atstovai (3.11 priedas; 3.8 pav.).
3.8 pav.
Šeimų, nusprendusių likti bevaikėmis, vertinimas
pagal respondentų amžių
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Neigiamai šį reiškinį vertina 75% 18–24 metų jaunimo, neutraliai
(„nei gerai, nei blogai“) – 20% ir teigiamai – 5% (visi respondentai atitinkamai – 85, 13 ir 2%) (3.11 priedas). Gana panašūs yra ir 25–34 metų
respondentų atsakymai. Taigi apie penktadalis jauniausių kartų atstovų šį
reiškinį toleruoja. Tik vyresnių kartų atstovai savanorišką bevaikystę vertina beveik vienareikšmiai – tai neigiamas reiškinys.
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Tai rodo, kad šis reiškinys Lietuvoje taip pat palengva plinta. Ir tai
yra vienas iš šeimos transformacijos – perėjimo nuo tradicinės prie
modernios šeimos – indikatorių.
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3.1.1.7. Požiūrio į šeimos pokyčius poliarizacija:
kartų kontrastai
Aptarus pagrindinių šeimos transformacijos požymių vertinimų
skirtumus pagal įvairias sociodemografines grupes aiškėja, kad svarbiausias požiūrį į juos diferencijuojantis veiksnys yra amžius. Kuo jaunesnė karta, tuo vis tolerantiškiau ar net palankiau vertina daugumą
modernėjančios šeimos požymių. Šie kontrastai ypač gerai matyti iš
dviejų kraštutinių amžiaus grupių (18–34 metų ir 50 ir vyresnių) respondentų požiūrio į įvairius šeimos pokyčius (3.9 pav.).
Galima tvirtinti, kad vyresnioji karta pasižymi gana radikaliu konservatyvumu visų šeimos pokyčių atžvilgiu: dominuoja atsakymai „blogai“
ir „labai blogai“ (nuo 58% iki 93%). Tik dėl kai kurių šeimos transformacijos požymių šios kartos atstovai išsako kiek neutralesnį požiūrį (3.9
b pav. pažymėta balta spalva). Tuo tarpu jaunesnioji karta, vedybinio
amžiaus sulaukusi šalies ekonominės, socialinės, politinės transformacijos ir vertybių virsmo periodu, į daugumą šeimos pokyčių žiūri gerokai
liberaliau: gerokai rečiau juos vertina neigiamai ir gerokai dažniau –
neutraliai (3.9 a pav.). Tai karta, kurios jau nemažai daliai būdinga moderni matrimonialinė ir prokreacinė elgsena. Tačiau ir šios kartos respondentai iš esmės visų šeimos pokyčių atžvilgiu retai išsako pritariantį
(„gerai“ ar „labai gerai“) požiūrį. Tuo atžvilgiu galima įžiūrėti ir prieštaravimų. Tačiau turint omeny, kad šeimos pokyčių pradžioje dominavo
ekonominių sunkumų ir nestabilumo veiksniai (apie tai plačiau rašoma
pirmame monografijos skyriuje), vertę jaunimą priimti naujas matrimonialinės elgsenos formas, galima manyti, kad visuomenė tiesiog yra
įstumta į naujas sąlygas, o vertybinė-kultūrinė aplinka (3.5 pav.) tokiai
elgsenai dar nėra pribrendusi. Tad ir „susižavėjimo“ (kad tai yra „labai
gerai“) jauniausioji karta naujais šeimos bruožais neišsako.
Be to, jaunesnėms kartoms būdingas ryškus poslinkis vis liberalesnių vertinimų linkme yra gana skirtingas įvairių šeimos pokyčių atžvilgiu. Nors neregistruotų šeimų ir jose augančių vaikų gausėjimą jau gana
neutraliai (gerokai neutraliau nei kitus šeimos pokyčius) vertina ir vyresnioji karta (per 50 metų), tačiau poslinkis tolerancijos link tarp jauniausios kartos atstovų ypač ryškus.
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3.9 pav.
Šeimos pokyčių vertinimo skirtumai pagal respondentų amžių
a) 18–34 metų respondentai
Daugėja gyvenančių nesusituokus
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Mažėja gimimų
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b) 50 metų ir vyresni respondentai
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Jauniausioji karta pasižymi ne tik tolerancija šių reiškinių atžvilgiu
(„nei gerai, nei blogai“ vertina apie 60% 18–34 metų respondentų), bet ir
pritarimu jiems (tai, kad daugėja porų, gyvenančių nesusituokus, „gerai“
ir „labai gerai“ vertina 22% respondentų). O juk šie šeimos transformacijos požymiai priskiriami prie fundamentaliųjų (Lesthaeghe, Surkyn, 2002).
Panaši, tik kiek mažiau išreikšta, slinktis liberalesnio vertinimo
link būdinga ir nesantuokinių vaikų gausėjimo, vienvaikių šeimų įsigalėjimo, vedybų mažėjimo vertinimams. Pirmasis iš ką tik paminėtų
požymių taip pat priskiriamas prie svarbiausių šeimos transformacijos bruožų. Tad visų šių šeimos pokyčių atžvilgiu ryškus tolerancijos didėjimas tarp jauniausių kartų atstovų yra svarbus naujos
šeimos modelio įsigalėjimo patvirtinimas.
Kiti šeimos pokyčių požymiai tiek vyresnių, tiek ir jauniausių kartų vertinami gana nepalankiai, ir vertinimų skirtumai tarp kartų yra
nedideli (3.9 a ir b pav.).
3.1.1.8. Šeimos transformacija įsibėgėja
Apibendrinant galima teigti, kad tyrimo „Gyventojų politikos
vertinimas“ rezultatai atskleidė Lietuvoje vis labiau besireiškiančią
šeimos transformaciją. Kuo jaunesnė karta, tuo vis labiau pritaria
naujiems šeimos bruožams. Vis didesnio pritarimo susilaukia kohabituojančios poros, nesantuokinių vaikų gausėjimas, vis dažniau pasisakoma, kad šeima yra pasenęs socialinis institutas, gana neutraliai
žiūrima į tai, kad vis daugiau šeimų augina tik vieną vaiką (3.3 lentelė). Susidaro įspūdis, kad ne tik greitai modernėja šeima, bet ir visuomenė vis labiau ją toleruoją bei pritaria jai. Vis dėlto nepaisant
sparčiai didėjančios tolerancijos naujiems šeimos bruožams, vertinimai rodo, kad visuomenė gana jautriai reaguoja į kai kuriuos iš jų.
Akivaizdžiai dauguma visuomenės nepritaria tam, kad mažėja santuokų ir gimstamumas, daugėja vaikų, kurie dalį vaikystės praleidžia
su vienu iš tėvų (dažniausiai motina). Matome, kad požiūriui į modernėjantį šeimos institutą tebėra būdingi nemaži prieštaravimai: dar
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tebėra gajos nuostatos dėl tradicinės šeimos išsaugojimo, tačiau kelią
sau sparčiai skina moderni šeima.
3.3 lentelė
Šeimos pokyčiai ir jų vertinimas (sinopsis)
POKYČIAI
Daugėja porų,
gyvenančių
nesusituokus

VERTINIMAS
GANA TOLERANTIŠKAS  LIBERALĖJA:

(Gerai – 15, neutraliai – 46, blogai2 – 40%)
Kuo jaunesnė karta, tuo liberalesnis požiūris:
18–29 m.: G – 25; N – 55; B – 20%
60–64 m.: G – 8; N – 33; B – 59%
Tačiau pirmenybė atiduodama registruotai santuokai – 70%; neregistruotai santuokai, jei ketinama tuoktis – 14%, neregistruotai santuokai, jei neketinama tuoktis – 4%.

Daugėja vaikų,
gimusių neregistruotoje
santuokoje

GANA TOLERANTIŠKAS  LIBERALĖJA:

Daugėja ne
santuokoje
gimusių vaikų

MAŽIAU TOLERANTIŠKAS  GREITAI LIBERALĖJA:

Mažėja vedybų

Mažėja gimimų
Daugėja šeimų, nusprendusių likti
bevaikėmis
Daugėja šeimų, auginančių

(G – 10; N – 48; B – 41%
Kuo jaunesnė karta, tuo liberalesnis požiūris:
18–29 m.: G – 13; N – 63; B – 24%
60–64 m.: G – 9; N – 30; B – 61%
(G – 3; N – 32; B – 65% )
Kuo jaunesnė karta, tuo liberalesnis požiūris:
18–29 m.: G – 3; N – 44; B –53%
60–64 m.: G – 3; N – 14; B – 83%
Tačiau už tai, kad moteris, norinti turėti vaiką vieniša, turėtų turėti
galimybę taip pasirinkti, pasisako 84%.
NEIGIAMAS  LIBERALĖJA: (G – 3; N – 27; B – 70%)
Kuo jaunesnė karta, tuo požiūris vis neutralesnis:
18–29 m.: G – 4; N – 47; B – 51%
60–64 m.: G – 2; N – 7; B – 91%
LABAI NEIGIAMAS: ( G –1; N – 6; B – 94%)
18–29 m.: G – 1; N – 9; B – 91%
60–64 m.: G – 0; N – 2; B – 98%
LABAI NEIGIAMAS: (G – 2; N – 13; B – 85%)
Jaunesnių kartų požiūris kiek liberalesnis:
18–29 m.: G – 3; N –19; B – 78%
60–64 m.: G – 0; N – 4; B – 96%
NEIGIAMAS  LIBERALĖJA: (G – 6; N – 33; B – 62%)
Kuo jaunesnė karta, tuo požiūris vis neutralesnis:

Vertinimai: gerai (toliau G) – „labai gerai“ ir „gerai“; neutraliai (N) – „nei gerai, nei blogai“;
blogai (B) – „blogai“ ir „labai blogai“.
2
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18–29 m.: G – 11; N – 45; B – 44%
60–64 m.: G – 5; N – 19; B – 76%
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3.1.2. Vaikai: nuo kiekybinių dimensijų iki vaiko
kaip vertybės
Tyrimo metu buvo bandoma išsiaiškinti kiek šeimos norėtų ir kiek
ketina auginti vaikų, kokios yra nenoro turėti vaikų (turėti daugiau
vaikų, nei jau turima) priežastys bei kokia yra vaiko reikšmė individo
gyvenime. Taigi buvo siekiama išsiaiškinti kiekybines (vaikų skaičiaus)
ir kokybines (jų vertybinę reikšmę) vaikų poreikio dimensijas.
3.1.2.1. Norimas vaikų skaičius
Kaip jau buvo aptarta ankstesniame skyriuje, visuomenė yra labai susirūpinusi dėl gimstamumo mažėjimo ir dėl to, kad daugėja porų, nusprendusių likti bevaikėmis. Tačiau gerokai neutraliau, ir ypač jaunesnių
kartų atstovai, vertina tai, kad daugėja šeimų, turinčių tik vieną vaiką.
Tai galbūt jau įsitvirtina vienavaikė šeima ir ji tampa norma? Šį klausimą
iš dalies gali patvirtinti ar paneigti atsakymai į klausimą apie norimą vaikų skaičių („Kiek iš viso norėtumėte (norėjote) turėti vaikų?“).
Atsakymai į šį klausimą paneigia vienavaikės šeimos kaip norminio
modelio įsigalėjimą. Vieną vaiką norėtų (norėjo) turėti tik nedidelė
respondentų dalis – 7%. Pusė respondentų (51%) norėtų (norėjo) turėti du vaikus, 17% – tris vaikus, 5% – keturis ir daugiau. 6% respondentų norimo vaikų skaičiaus negalėjo tiksliai įvardyti ir nurodė, kad
norėtų turėti 1–2, 1–5, 2–3 arba 3–4 vaikus. Likusioji dalis (14%) yra
nežinantys, kiek norėtų (norėjo) turėti vaikų respondentai (3.4 lentelė).
Atsakymų skirtumai pagal lytį yra nedideli. Už du vaikus šeimoje pasisakė 49% vyrų ir 52% moterų. Taigi labiausiai norimas šeimos modelis yra dvivaikė šeima (3.4 lentelė): vidutinis norimas (norėtas) vaikų
skaičius lygus 2,3 (vyrų –2,35, moterų – 2,28. Matome, kad įvardijamas toks norimas vaikų skaičius, koks būtų optimalus tiek siekiant
šalies demografinės pusiausvyros atkūrimo, tiek labiausiai palankios
aplinkos vaiko raidai.
Tačiau žvelgiant į perspektyvą bei formuojant paramos šeimai politiką svarbu žinoti, kokį norimą vaikų skaičių įvardija apklausoje dalyvavę skirtingo amžiaus respondentai? Ar visų kartų atstovai turi analogišką orientaciją dėl norimo vaikų skaičiaus šeimoje, ar ji keičiasi
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kartoms jaunėjant? Be to, ar norimas vaikų skaičius siejasi su realiais
gimstamumo pokyčiais ir visuomenės pritarimu/nepritarimu prokreacinei elgsenai (apie gimstamumo ir prokreacinės elgsenos pokyčių vertinimus plačiau 1.1 ir 3.1.1 skyriuose)?
3.4 lentelė
Norimas vaikų skaičius pagal respondentų amžių (procentais)
(Atsakymai į klausimą „Kiek iš viso Jūs norėtumėte (norėjote) turėti vaikų?)

18–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60+

Vienas
Du
Trys
Keturi ir daugiau
Skaičių nurodė apytiksliai
Nežino
Vidutinis norimas vaikų
skaičius

Visi respondentai

Norimas vaikų skaičius

Amžiaus grupės

7,4
50,6
16,9
5,1
6,3
13,6

10,7
59,7
12,1
1,3
6,0
10,1

4,4
51,1
17,5
5,1
10,2
11,7

6,8
55,9
14,9
3,7
7,5
11,2

7,3
51,2
20,7
3,0
5,5
12,2

9,3
53,6
14,2
5,5
4,4
13,1

6,1
53,5
14,1
7,1
7,1
12,1

5,7
47,2
20,8
5,7
2,8
17,9

9,3
43,3
16,5
8,2
9,3
13,4

6,9
43,8
19,4
6,9
5,6
17,4

2,3

2,0

2,3

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,4

2,4

Pirmiausia palyginkime kraštutinių pagal amžių respondentų grupių
atsakymus: jauniausių, kurie yra matrimonialinio ir prokreacinio amžiaus
pradžioje (18–29 metų), ir vyriausių, kurie jau yra išėję iš prokreacinio
amžiaus (60 metų ir vyresni). Palyginę šių respondentų grupių, t.y. respondentų, kurie savo amžiumi skiriasi daugiau nei 30 metų, atsakymus
matome gana nedidelius orientacijos dėl norimo vaikų skaičiaus šeimoje
skirtumus. Jauniausios grupės respondentų vidutinis norimas vaikų
skaičius yra 2,2, vyriausios – 2,4 (skirtumas tik 0,2). Tiesa, pati jauniausia
grupė (18–24 metų), kuri dar tik pradeda savo prokreacinę karjerą, nurodė patį mažiausią norimą vaikų skaičių – 2,0 (3.4 lentelė). Tačiau
kitų reproduktyvaus amžiaus grupių respondentų vidutinis norimas
vaikų skaičius yra 2,2–2,3 vaiko (3.4 lentelė).
Matome, kad iš esmės visų amžiaus grupių atstovų vidutinis norimas vaikų skaičius yra artimas dviem. Tačiau vidurkiai slepia išsa64

Šeima ir visuomenė: transformacijų iššūkiai

komus kraštutinius variantus. Nors 18–24 metų respondentai tarp
kitų amžiaus grupių išsiskiria tuo, kad dažniausiai nurodo, jog norimas vaikų skaičius yra du (tai nurodė net 60% respondentų), tačiau
jie išsiskiria ir tuo, kad dažniausia nurodo vieną vaiką (11%) bei mažiausiai – tris ir daugiau vaikų (13%). Būtent šioje amžiaus grupėje
(tarp gimusių aštunto dešimtmečio pabaigoje–devinto dešimtmečio
pradžioje ir pilnametystės bei vedybinio amžiaus sulaukusių jau pertvarkų metu) atrodytų akivaizdžiai matomas poslinkis nuo norimų
dviejų ar dviejų trijų prie vieno dviejų vaikų. Vidurinėje respondentų
amžiaus grupėje (25–45 metų), nors ir vyrauja atsakymai, kad norimas vaikų skaičius yra du (tai nurodo apie 53% respondentų), tačiau
tarp jų gerokai dažniau pasisakoma už tris ir daugiau vaikų (daugiau
nei penktadalis respondentų) bei gerokai rečiau – už vieną (apie
7%). Tarp 50 metų ir vyresnių respondentų dar labiau jaučiamos
nuostatos dėl noro turėti du tris vaikus (du vaikus nurodo apie 45%,
tris ir daugiau – 25% respondentų).
Taigi atsakymai į klausimą apie norimą (norėtą) vaikų skaičių šeimoje neleidžia tvirtinti nei to, kad pastaruoju metu įvyko staigus kiekybinis prokreacinės orientacijos lūžis, nei to, kad įsivyrauja vienavaikė šeima. Visų tirtų amžiaus grupių vidutinis norimas vaikų skaičius
yra ne mažesnis kaip du, o vyriausių grupių – du trys. Pasiremdami šia
kiekybine vaikų skaičiaus dimensija galėtume teigti, kad per pastaruosius 40–50 metų vyko prokreacinės orientacijos slinktis nuo norimo
dviejų trijų prie dviejų ir net prie dviejų vieno vaiko modelio.
Tačiau šį bendrą (vyrų ir moterų kartu) vidutinį norimą vaikų skaičių
formuoja pagal lytį kiek besiskiriančios prokreacinės nuostatos. Vyrų
prokreacinės orientacijos yra didesnės. Vyrų vidutinis norimas vaikų
skaičius yra 2,4, moterų – 2,3 (3.5 lentelė; 3.12 priedas). Be to, vyrų vidutinis norimas vaikų skaičius pagal amžių kinta didesniu diapazonu
(nuo 2,0 jauniausiose amžiaus grupėse iki 2,6 vyriausiose) nei moterų
(atitinkamai nuo 2,1 iki 2,5) (3.5 lentelė). Susidaro įspūdis, kad moterys
yra nuoseklesnės ir prokreacines orientacijas išsako labiau motyvuotai.
Skirtumai dėl prokreacinių nuostatų pagal respondentų išsilavinimą
nėra dideli. Kiek išsiskiria žemesnį nei vidurinį išsilavinimą turinčių
respondentų atsakymai (3.6 lentelė).
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3.5 lentelė
Vidutinis norimas vaikų skaičius pagal respondentų
amžių ir lytį
Visi respondentai

18–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60+

Amžiaus grupės

Vyrai

2,4

2,0

2,4

2,3

2,3

2,5

2,5

2,6

2,4

2,4

Moterys

2,3

2,1

2,3

2,2

2,3

2,1

2,3

2,3

2,5

2,4

3.6 lentelė
Norimas vaikų skaičius pagal respondentų išsilavinimą
(procentais)
Norimas vaikų skaičius
1
2
3
4 ir daugiau
Skaičių nurodė apytiksliai
Nežino
Vidutinis norimas vaikų
skaičius

Išsilavinimas
Aukštesnysis
8,0
6,6
54,4
54,0
16,1
15,7
3,5
5,9
4,3
5,9
13,7
11,9

Žemesnis nei
vidurinis
8,3
38,5
17,9
7,5
7,9
19,8

Vidurinis

2,4

2,3

2,3

Aukštasis
7,3
50,7
19,2
4,0
7,9
10,9
2,3

Šio išsilavinimo respondentų grupėje dažniau nei aukštesnio išsilavinimo grupėse norima turėti daugiau nei du vaikus bei gerokai rečiau
nei kitose grupėse – du vaikus. Tad jų vidutinis norimas vaikų skaičius
irgi yra kiek didesnis (2,4). Tačiau norimo vaikų skaičiaus skirtumai pagal respondentų išsilavinimą nemažai įvairuoja įvairaus amžiaus grupėse.
Čia išryškėja poliarizacija: kuo jaunesni respondentai ir kuo aukštesnį
išsilavinimą jie turi, tuo santykinai didesnį nurodo norimą vaikų skaičių,
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ir atvirkščiai, kuo vyresni respondentai ir kuo mažesnį išsilavinimą turi,
tuo norimas vaikų skaičius yra didesnis (3.7 lentelė).
3.7 lentelė
Vidutinis norimas vaikų skaičius pagal respondentų
išsilavinimą ir amžių (procentais)

18–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60+

Aukštasis
Aukštesnysis
Vidurinis
Žemesnis nei vidurinis
Visi respondentai

Visi respondentai

Išsilavinimas

Amžiaus grupės

2,3
2,3
2,3
2,4
2,3

2,1
2,0
2,1
1,9
2,3

2,3
2,4
2,2
2,2
2,1

2,4
2,3
2,3
2,3
2.3

2,3
2,3
2,3
–
2,2

2,3
2,2
2,3
2,0
2,3

2,3
2,3
2,5
2,3
2,3

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

2,4
2,4
2,3
2,5
2,4

2,2
2,3
2,4
2,5
2,4

Tai lyg ir patvirtina jau pastebėtą reiškinį, kad kai gimstamumas
nukrinta iki kritiškai žemo lygio, kiek aukštesnėmis prokeacinėmis
nuostatomis išsiskiria turintys aukštesnį išsilavinimą žmonės. Tai skatina daryti išvadą, kad jaunesnių, labiau išsilavinusių grupių atstovų
prokreacinės nuostatos didėja. Tačiau vertėtų paminėti ir optimizmą
mažinantį faktą – pastebėtą priklausomybę tarp prokreacinių preferencijų ir jų realizavimo: turintieji aukštesnį išsilavinimą, ir ypač jaunesni, paprastai nurodo aukštesnes prokreacines nuostatas, bet vėliau
gyvenimo kelyje jas dažniau koreguoja mažinimo linkme (Peer, 2002).
Tuo tarpu vyresnių grupių atstovai įvardydami norimą vaikų skaičių iš
esmės deklaruoja jau turimus vaikus. Tad jų išsakytos prokreacinės
nuostatos iš esmės nesiskiria nuo turimų vaikų skaičiaus.
Prokreacinių nuostatų skirtumai pagal respondentų gyvenamąją
vietovę yra nemaži. Vidutinis norimas vaikų skaičius respondentų,
gyvenančių dideliuose ir vidutiniuose miestuose bei kaimuose, skiriasi
nedaug (lygus 2,3–2,4), tačiau respondentų, gyvenančių mažuose
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miestuose, prokreacinės nuostatos yra gerokai mažesnės (norimas vaikų skaičius – 2,1), ypač tarp jauno ir vidutinio amžiaus respondentų
(1,7–1,9), išskyrus 35–39 metų amžiaus grupę (3.8 lentelė).
3.8 lentelė
Vidutinis norimas vaikų skaičius pagal respondentų
gyvenamąją vietovę ir amžių

18–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60+

Didieji miestai
Vidutiniai miestai
Maži miestai
Kaimai
Visi respondentai

Visi respondentai

Gyvenamosios
vietovės tipas

Amžiaus grupės

2,3
2,3
2,1
2,4
2,3

2,1
1,9
1,7
2,1
2,1

2,4
2,3
1,9
2,4
2.3

2,2
2,2
1,9
2,3
2,2

2,2
2,2
2,2
2,4
2,3

2,2
2,3
1,9
2,4
2,3

2,1
2,4
1,7
2,8
2,4

2,5
2,2
2,3
2,5
2,4

2,5
2,5
2,3
2,3
2,4

2,3
2,6
2,3
2,5
2,4

Įvardytas norimas vaikų skaičius pagal jau turimų vaikų skaičių rodo, kad tiek vyrai, tiek moterys, neturintys nė vieno vaiko, dažniausiai
nori turėti du vaikus. Panaši nuostata dėl norimo vaikų skaičiaus vyrauja ir tarp tų respondentų, kurie jau turi vieną vaiką. Dauguma du
vaikus auginančių respondentų taip pat išreiškė norą turėti du vaikus.
Tris ir daugiau vaikų turinčių respondentų grupėje dauguma vyrų ir
moterų nori (norėjo) turėti tris ir daugiau vaikų. Čia, matyt, pasitvirtina hipotezė, kad ne tik norimas vaikų skaičius daro įtaką realiam vaikų
skaičiui šeimoje, bet ir jau turimas vaikų skaičius lemia išsakomas nuostatas dėl norimo (norėto) vaikų skaičiaus (Peer, 2002).
Atsižvelgiant į tai, kad norimas vaikų skaičius, kaip prokreacinės
orientacijos kiekybinė išraiška, yra gana glaudžiai susijęs su realia prokreacine elgsena, lyg ir galima būtų prognozuoti situacijos, bent jau
artimos demografinei pusiausvyrai sugrįžimą, tai yra tikėtis vaikų skaičiaus artimo dviem. Tačiau kitų šalių patyrimas mažina tokį optimizmą. Norimas ir realus vaikų skaičius labiausiai artimas (ir gana artimas)
ten, kur paramos šeimai politika įgyvendina poreikiams adekvačias
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priemones, ir pirmiausia tas, kurios gerina sąlygas, leidžiančias derinti
vaikų ugdymą ir užimtumą (Peer, 2002). O juk ši šeimos politikos sritis Lietuvoje yra viena silpniausių.
3.1.2.2. Ketinimai dėl prokreacinės elgsenos
Į klausimą, ar ketina ateityje turėti (daugiau turėti) vaikų, 59% respondentų atsakė neketinantys to daryti, o 20% nežino arba nėra dėl to
tikri. Teigiamai į pateiktą klausimą atsakė 20% respondentų – dauguma
šios grupės respondentų ateityje ketina susilaukti (įskaitant ir jau turimus) dviejų vaikų. Dauguma respondentų, kurie neturi nė vieno vaiko, ateityje ketina turėti du vaikus (72%), kurie jau turi vieną – dar
vieną vaiką. Tačiau iš jau turinčių du vaikus dar ketina turėti vaikų tik
dalis jaunesnio fertilaus amžiaus respondentų. Kuo vyresnio amžiaus
yra respondentai, ir ypač vyresni nei 34 metų, tuo dažniau jie ketina
apsiriboti jau esamu vaikų skaičiumi.
Įvardyti ketinimai dėl vaikų skaičiaus šeimoje (kiek vaikų ketinama
turėti) yra realistiškesnė ir tiksliau galimą realų vaikų skaičių šeimoje
vertinanti dimensija nei norimas vaikų skaičius. Šio rodiklio reikšmes
jau gerokai daugiau veikia realus gyvenimas ir labiau pasvertos prokreacinės intensijos.
Yra bandymų įvertinti prokreacinių ketinimų realizavimą. Kaip rodo
Norvegijoje atlikto tyrimo, turinčio longitiudinio metodo elementų, rezultatai, skirtumas tarp ketinamų turėti vaikų skaičiaus ir šių intensijų
realizavimo yra neigiamas ir sudaro nuo 0,3 iki 0,7 vaiko (Noack, Ostby,
2002). Tai dar labiau mažina optimizmą dėl galimybės artimiausioje perspektyvoje Lietuvoje artėti prie demografinę pusiausvyrą atkuriančios
prokreacinės elgsenos. Tyrimo rezultatai rodo, kad fertilaus amžiaus
(18–45 metų) respondentų vidutinis ketinamų turėti vaikų skaičius
(įskaitant ir jau turimą) yra 1,9 (3.9 lentelė). Reikia paminėti, kad mažiausiai vaikų ketina turėti pačio jauniausio amžiaus respondentai – 18–24
metų (1,7) (3.9 lentelė).
Jei vidutiniam ketinamų turėti vaikų skaičiui būtų pritaikyta minimaliausia nustatyta neįvykdytų ketinimų korektūra, atrodytų, kad gimstamumo lygis artimiausioje perspektyvoje Lietuvoje galėtų padidėti bent
jau iki 1,6 vaiko, t.y. padidėtų 0,3 vaiko, palyginti su esamu gimstamumo
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lygiu (tyrimo metu suminis gimstamumo rodiklis buvo artimas 1,3). Tačiau iš 3.9 lentelės akivaizdu, kad turintys du ir daugiau vaikų respondentai iš esmės apsiribos jau turimu vaikų skaičiumi (turintieji du vaikus
ketina turėti vidutiniškai 2,1 vaiko, turintys tris vaikus – 3). Be to, skaičiuojamam vidutiniam ketinamų turėti vaikų skaičiaus dydžiui, kuris yra
artimas dviem, nemažą įtaką daro jau turintys du ir daugiau vaikų. Vidutinis ketinamų turėti vaikų skaičius tų, kurie neturi vaikų, yra 1,3, turinčių vieną vaiką – 1,4. Iš esmės juk šie duomenys rodo gimstamumo lygį
artimiausioje perspektyvoje. Taigi vargu ar galima tikėtis gimstamumo
didėjimo. Nors, kaip rodo tyrimai, nukrypimai nuo ketinamų turėti vaikų skaičiaus galimi ir didėjimo linkme, kada pasikeitus aplinkybėms realus vaikų skaičius tampa didesnis už ketintą, tačiau šio pobūdžio nukrypimas paprastai yra mažas (Noack, Ostby, 2002).
3.9 lentelė
Vidutinis ketinamų (įskaitant jau turimą) turėti vaikų skaičius
šeimoje pagal amžių ir turimų vaikų skaičių
Amžius
18–24
25–29
30–34
35–39
40–45
Visi respondentai

Vidutinis
Turimų vaikų skaičius
ketinamų turėti
Keturi ir
vaikų skaičius Neturi Vienas Du Trys daugiau
1,7
1,7
1,6
2,3
–
–
1,9
1,7
1,7
2,3 3,0
–
1,9
0,9
1,4
2,1 3,0
–
2,0
0,4
1,2
2,1 3,0
–
1,9
–
1,1
2,0 3,0
–
1,9
1,3
1,4
2,1 3,0
4,6

3.1.2.3. Prokreacinę elgseną ribojančios priežastys
Vienas iš tyrimo klausimų buvo skirtas respondentams, kurie nurodė, jog neketina turėti (daugiau turėti) vaikų. Juo siekta išsiaiškinti,
kokios priežastys lemia tokį žmonių sprendimą. Būtina pabrėžti, kad
čia bus analizuojami atsakymai tik tos respondentų dalies, kurie neketina turėti (daugiau) vaikų arba nėra dėl to tikri.
Pateiktas priežastis pagal jų pobūdį galima suskirstyti į keletą grupių:
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1. Ekonominės („noriu išlaikyti dabartinį savo pragyvenimo lygį“;
„dar vienas vaikas per daug kainuotų“).
2. Tėviška atsakomybė („man didelį rūpestį kelia mano vaikų ateitis“).
3. Gyvenimo vertybės ir prioritetai (“negalėčiau džiaugtis gyvenimu, kaip iki šiol“; „mano darbas ir profesinė veikla to neleidžia“; „turėčiau atsisakyti laisvalaikio pomėgių“).
4. Demografinės (“jau turiu tiek vaikų, kiek norėjau turėti“; „gyvenu vienas(-a) ir neturiu nuolatinio(-ės) partnerio(-ės)“; „mano
sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) nenori turėti vaiko(-ų)“); „aš (mano
sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)) per senas(-a) turėti vaikų“; „mano
sveikata to neleidžia“).
Svarbiausia nenoro turėti (daugiau turėti) vaikų priežastis yra tėviškas susirūpinimas dėl savo vaikų ateities (3.10 pav.). Kad tai yra svarbu („labai svarbu“ ir „svarbu“) nurodė 71% respondentų (3.13 priedas). Jeigu iš analizės eliminuotume priežastį, kad jau turima tiek vaikų, kiek norėta, tai antra pagal svarbumą priežasčių grupė būtų ekonominiai motyvai: 41% respondentų teigia, jog „dar vienas vaikas per
daug kainuotų“ ir 36% – „noriu išlaikyti savo dabartinį pragyvenimo
lygį“. Rečiausiai nurodomos priežastys, kurios įvardija gyvenimo vertybių prioritetus, galinčius konkuruoti su vaikais. Pvz., tik 10% respondentų nurodo, kad svarbi („labai svarbi“ ir „svarbi“) atsisakymo
turėti (daugiau) vaikų priežastis yra nenoras atsisakyti laisvalaikio pomėgių, 14% respondentų nuomone, to jiems neleidžia jų darbas ir
profesinė veikla ir 17% nurodė atsakymą „negalėčiau džiaugtis gyvenimu kaip iki šiol“. Taigi iš tyrimo rezultatų galima daryti išvadą, kad
pagrindinės nenoro turėti (daugiau) vaikų priežastys yra susijusios su
socialine ekonomine aplinka Lietuvoje, kurios nestabilumas verčia tėvus nerimauti dėl savo vaikų ateities, ir dar vieno vaiko turėjimas pablogintų šeimos ekonominę padėtį.
Vyrų ir moterų nuomonės dauguma atvejų yra gana panašios (3.14
priedas). Paminėtina tik tai, kad moterų, nerimaujančių dėl vaikų ateities bei pateikiančių ekonomines nenoro turėti (daugiau) vaikų priežastis dalis, yra didesnė nei vyrų. Moterys taip pat dažniau nei vyrai
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nenori (daugiau) turėti vaikų dėl to, kad tai reikštų tam tikrų galimybių
(laisvalaikio pomėgių, profesinės veiklos ir pan.) atsisakymą.
Analizuojant nenoro turėti (daugiau) vaikų priežastis pagal respondentų amžių, vėlgi kaip pati svarbiausia iš jų išryškėja tėviška atsakomybė dėl savo vaikų ateities. Tačiau jaunesnio, 18–34 metų, amžiaus
respondentai dėl savo vaikų ateities susirūpinę kiek labiau negu vyresnio nei 35 metų amžiaus respondentai, ir didesnė jaunesniųjų dalis šią
priežastį nurodo kaip labai svarbią ir svarbią.
3.10 pav.
Priežastys, dėl kurių neketinama turėti (dar turėti) vaikų
EKONOMINĖS
Noriu išlaikyti savo dabartinį pragyvenimo
lygį
Dar vienas vaikas per daug kainuotų

TĖVIŠKA ATSAKOMYBĖ
Didelį rūpestį kelia vaikų ateitis

PRIORITETAI/VERTYBĖS
Negalėčiau džiaugtis gyvenimu kaip iki šiol
Neleidžia darbas ir profesinė veikla
Turėčiau atsisakyti laisvalaikio pomėgių

DEMOGRAFINĖS
Jau turiu tiek vaikų, kiek norėjau turėti
Mano sveikata to neleidžia
Aš (mano sutuoktinis(-ė)) per senas turėti
vaikų
Sutuoktinis(-ė) nenori turėti vaikų
Gyvenu vienas(-a)
0%

Labai svarbu
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Didelį rūpestį dėl savo vaikų ateities ypač jaučia 18–34 metų amžiaus moterys. Ši priežastis apsisprendžiant dėl (daugiau) vaikų turėjimo svarbi 83% šio amžiaus moterų, o tarp šio amžiaus vyrų tokią
nuomonę pateikė 79%. Kad jau turi tiek vaikų, kiek ketino turėti, nurodė dauguma 35 ir vyresnio amžiaus vyrų (64%) ir moterų (71%).
18–34 metų amžiaus grupėje daugiau nei pusė moterų (53%) taip pat
atsakė, kad jau turi planuotą vaikų skaičių, ir tuo paaiškina nenorą turėti daugiau vaikų. Tačiau dauguma šio amžiaus (18–34 metų) vyrų
mano, kad ši priežastis nėra svarbi, arba nurodo, jog tai „nei svarbu,
nei nesvarbu“. Jaunesnio amžiaus respondentų sprendimą turėti (daugiau) vaikų dažnu atveju varžo ekonominės priežastys: 51% vyrų ir
57% moterų teigia, kad „dar vienas vaikas per daug kainuotų“. Dauguma 18–34 metų amžiaus moterų (52%) nurodė ir kitą ekonominio
pobūdžio priežastį – „noriu išlaikyti dabartinį savo pragyvenimo lygį“.
Šio amžiaus vyrams ši priežastis nėra tokia svarbi kaip moterims, ją
nurodžiusių dalis sudaro tik 42%. Pagal amžių respondentų atsakymai
labiau diferencijuojasi ir vertinant su sveikatos problemomis susijusias
priežastis, lemiančias nenorą turėti (daugiau) vaikų. Ir tai natūralu. 35erių ir vyresni respondentai dažniau nei jaunesnio amžiaus respondentai savo nenorą turėti (daugiau) vaikų motyvuoja tuo, kad „aš (mano
sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė)) per senas(-a) turėti vaikų“ arba kad „mano sveikata to neleidžia“.
Susirūpinimas dėl savo vaikų ateities kaip svarbesnė sprendimo neturėti (daugiau) vaikų priežastis yra tiems respondentams, kurie jau
turi vaikų. Bevaikiai respondentai dažniau mini, jog vaikų nenori ar
negali turėti, nes to neleidžia sveikata, arba nurodo neturintys nuolatinio partnerio.
Analizuojant atsakymų pasiskirstymą pagal respondentų išsilavinimą, akivaizdžiai aiškėja, kad svarbiausia iš visų pateiktų galimų nenoro
turėti (daugiau) vaikų priežasčių yra nerimas dėl vaikų ateities. Labiausiai šį nerimą jaučia aukštesnįjį išsilavinimą turintys respondentai. Šią
priežastį kaip svarbų veiksnį, lemiantį jų sprendimą neturėti (daugiau)
vaikų, pateikė 80% šio išsilavinimo respondentų. Mažiausią šią priežastį nurodžiusiųjų dalį sudaro žemesnį nei vidurinis išsilavinimą turintys respondentai.
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3.1.2.4. Vaikai kaip vertybė
Per tyrimą „Gyventojų politikos vertinimas“ pateikiant įvairius teiginius, buvo mėginta išsiaiškinti, kokią reikšmę Lietuvos žmonių gyvenime turi vaikai. Rezultatai akivaizdžiai rodo, kad, nepaisant įvairių
pokyčių, pastaruoju dešimtmečiu įvykusių šeimos gyvenime, vaikai
išlieka labai svarbus asmeninės laimės elementas, svarbi emocinė socialinė vertybė (3.11 pav.).
3.11 pav.
Vaikų reikšmės tėvų gyvenime vertinimas
Turėti vaikų – tai pareiga visuomenei

Neturint vaikų negalima būti tikrai laimingam
Artimiausias ryšys, kokį tik su kuo nors galima
turėti, yra ryšys su savo vaiku
Dabartiniame pasaulyje vienintelė vieta, kur
galima jaustis visiškai laimingam ir saugiam, yra
savi namai su vaikais
Būdamas geru tėvu ar motina, jautiesi labai
patenkintas(-a) savo gyvenimu
Visada yra džiugu, kai vaikai yra šalia
Džiugu turėti vaikų, nes jiems tikrai esam
reikalingi
0%
Visiškai sutinku
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Absoliuti respondentų dauguma nurodė, kad vaikų buvimas šalia ir
galimybė jais rūpintis, buvimas geru tėvu ar motina („visada džiugu, kai
vaikai yra šalia“, „džiugu turėti vaikų, nes jiems tikrai esam reikalingi“,
„būdamas geru tėvu ar motina, jautiesi labai patenkintas(-a) savo gyvenimu“) teikia didelį džiaugsmą ir pasitenkinimą gyvenimu. Jaukūs namai ir vaikai daugumai asocijuojasi su laime ir saugumu („dabartiniame
pasaulyje vienintelė vieta, kur galima jaustis visiškai laimingam ir saugiam, yra savi namai su vaikais“). 69% respondentų mano, kad „artimiausias ryšys, kokį tik su kuo nors galima turėti, yra ryšys su savo vaiku“, ir daugiau nei pusė (54%) sutinka, kad „neturint vaikų negalima
būti tikrai laimingam“. Mažiausiai pritarta teiginiui, jog „turėti vaikų – tai
pareiga visuomenei“. Nors šiam teiginiui pritaria tik 53% apklausoje
dalyvavusių respondentų, tačiau tai rodo, kad Lietuvoje ši patriotiška
nuostata dar nėra išnykusi.
Vyrų ir moterų nuomonė, išsakyta visų šių teiginių apie vaikų reikšmę atžvilgiu, beveik nesiskiria – vaikai svarbų vaidmenį vaidina tiek vyrų, tiek moterų gyvenime (3.15 priedas). Vertėtų paminėti tik tai, kad
moterų, sutinkančių su visais pateiktais teiginiais apie vaikų reikšmę tėvų
gyvenime, procentas yra šiek tiek didesnis nei vyrų, išskyrus du teiginius:
„turėti vaikų – tai pareiga visuomenei“ ir „neturint vaikų negalima būti
tikrai laimingam“, su kuriais sutinkančių vyrų yra daugiau negu moterų.
Gan reikšmingai nuomonė įvairuoja respondentų amžiaus atžvilgiu.
Jauniausiose amžiaus grupėse, ypač 18–24 metų amžiaus grupėje, vaikams teikiama mažiau svarbos nei vyresnėse amžiaus grupėse. 18–24
metų amžiaus respondentai linkę nepritarti nuomonei, kad „neturint
vaikų negalima būti tikrai laimingam“, ir jiems nepriimtina nuostata,
jog „turėti vaikų – tai pareiga visuomenei“. Tiesa, dėmesį atkreipia
18–24 metų amžiaus vyrų ir moterų nuomonės skirtumai teiginio, kad
„būdamas geru tėvu ar motina, jautiesi labai patenkintas(-a) savo gyvenimu“, atžvilgiu – jam pritaria 89% moterų ir tik 66% vyrų. Be to,
nors su tuo, kad „artimiausias ryšys, kokį tik su kuo nors galima turėti,
yra su savo vaiku“, sutinka dauguma 18-24 metų amžiaus moterų
(58%), taip manančių šios amžiaus grupės vyrų yra tik 42%. Tai leidžia
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manyti, kad moters gyvenime motinystė yra svarbesnis reiškinys nei
tėvystė vyrų gyvenime.
Analizuojant atsakymų pasiskirstymą įvairų išsilavinimą turinčių
respondentų grupėse, taip pat pastebimi tam tikri požiūrių skirtumai:
aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai rečiau nei žemesnio išsilavinimo respondentai patvirtina vaikų svarbumą savo gyvenime. Labiausiai dėmesį patraukia aukštąjį išsilavinimą turinčių respondentų atsakymai į teiginį, kad „neturint vaikų negalima būti tikrai laimingam“
(3.10 lentelė). Jam pritarė tik 44% šio išsilavinimo vyrų ir 46% moterų, o likusioji dalis išsakė arba neigiamą nuomonę, arba neišreiškė jokios, atsakę „nei sutinku, nei nesutinku“.
3.10 lentelė
Vaikų reikšmės tėvų gyvenime vertinimas pagal
respondentų išsilavinimą. Atsakymai į teiginį: „neturint vaikų negalima būti tikrai laimingam“ (procentais)
Žemesnis
nei vidurinis

Išsilavinimas
Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis

Vyrai
Pritaria1
Nepritaria2
Neutralus vertinimas3

62,5
14,3
23,2

54,1
18,8
27,1

57,2
21,2
21,6

43,8
24,1
32,1

Moterys
Pritaria
Nepritaria
Neutralus vertinimas

64,3
15,0
20,7

53,6
28,6
17,7

50,6
24,3
25,1

46,3
28,9
24,7

1Pritaria

= „visiškai sutinku“ + „sutinku“.
= „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.
3Neutralus vertinimas = „nei sutinku, nei nesutinku“.

2Nepritaria

Be abejo, skiriasi tėvų ir bevaikių žmonių požiūris. Tėvai dažniau
nei respondentai, neturintys nė vieno vaiko, nurodo, kad vaikai jiems
labai svarbūs gyvenime. Be to, vaikų neturintys respondentai nelinkę
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sutikti, kad „neturint vaikų negalima būti tikrai laimingam“. Šiam teiginiui pritariančių yra mažiau nei nepritariančių. Turinčių ir neturinčių
vaikų respondentų nuomonės išsiskiria ir kalbant apie vaikų turėjimą
kaip pareigą visuomenei bei apie ryšio su savo vaiku ypatingumą („artimiausias ryšys, kokį tik su kuo nors galima turėti, yra su savo vaiku“).
Dauguma bevaikių respondentų arba nepritarė tam, arba, pasirinkę
neutralią poziciją, į klausimą atsakė „nei sutinku, nei nesutinku“.
***
Apibendrinant galima teigti, kad netgi šeimos transformacijos kontekste (silpnėjant šeimų formalizacijai, keičiantis šeimų formoms, daugėjant neregistruotų šeimų, didėjant santuokų nestabilumui, mažėjant
šeimos dydžiui, kintant šeimos narių vaidmenims ir jos pačios kaip
socialinio instituto funkcijoms) vaikai išlieka labai svarbi gyvenimo
vertybė ir svarbus asmeninės laimės veiksnys. Tik nereikia tos vertybės suprasti vien kiekybine prasme. Vaikų norima turėti dėl pačių vaikų, dėl jų besąlygiškos priklausomybės ir prisirišimo prie tėvų, ir tėvystės poreikiams patenkinti dažnai užtenka vieno ar dviejų vaikų.
Iš tyrimo metu gautų duomenų galima spęsti, kad vaikų turėjimas
nėra tik viena iš galimų alternatyvių gyvenimo vertybių (darbo, profesinės karjeros, laisvalaikio ir pan.), bet yra vertybė pati savaime. Rūpinimasis savo vaikais, kurių gerovė yra jų vienų, suaugusiųjų, rankose, buvimas geru tėvu ar motina, žmonėms teikia didžiulį pasitenkinimą gyvenimu. Vaikai apsaugo nuo vienatvės ir apsupa savo meile bei džiugesiu.
Nenutraukiamas ryšys, visam laikui sujungiantis tėvus ir vaikus, į gyvenimą įneša ypatingą intymumo, saugumo ir šeimyninės laimės jausmą.
Tačiau tuo pat metu, kai vaikai laikomi tokia didelė vertybe, gimstamumas Lietuvoje dramatiškai mažėja. Suminis gimstamumo rodiklis
(vidutinis vaikų skaičius, kuriuos moteris pagimdo per savo gyvenimą)
sumažėjo nuo 2,02 1990 m. iki 1,24 2002 m. Tuo tarpu atlikto tyrimo
rezultatai rodo, kad bendras vidutinis norimas vaikų skaičius lygus 2,3,
o intensyviausio gimstamumo, 18-34 metų, amžiaus grupėje – 2,2.
Vadinasi, gyventojų prokreacinės aspiracijos yra daug didesnės, tik jos
nėra realizuojamos.
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Tyrimo metu respondentai nurodė, kad prokreacinius ketinimus varžo išorinės sąlygos. Nenorą turėti (daugiau) vaikų respondentai dažniausiai motyvuoja dideliu susirūpinimu, kurį jiems kelia jų vaikų ateitis, ypač
išsilavinimo galimybės, bei ekonominio pobūdžio priežastimis. Šių
gimstamumą mažinančių priežasčių padarinius šalinant tikslinės, pagrįstos ir koordinuotos paramos šeimai politikos priemonių sistemos įgyvendinimu galima būtų tikėtis, kad gimstamumo lygis artės prie vaikų
skaičiaus, išsakomo nurodant prokreacinės elgsenos ketinimus.
3.1.3. Šeima kaip vertybė
Šioje knygoje bei kitose publikacijose apie šeimą pateikiami faktai,
besiremiantys demografinių, sociologinių ir kitų duomenų analizės
rezultatais, byloja apie pastaraisiais metais Lietuvoje vykstančius ženklius šeimos gyvenimo pokyčius.
Ekonomiškai stipriausiose Vakarų šalyse nuo septinto dešimtmečio
vidurio, o Lietuvoje nuo praėjusio dešimtmečio pradėjo aiškiai reikštis
šeimos transformacijos požymiai (plačiau apie tai šios knygos 1.1.3 ir
3.1.1 skyriuose), rodantys, kad mažėja santuokų, santuokos „senėja“
(pirmą kartą tuokiamasi vis vyresniame amžiuje), daugėja neregistruotų
santuokų, mažėja gimstamumas ir jis „senėja“ (pirmų vaikų gimimas
atidedamas vyresniam amžiui), įsivyrauja mažavaikės šeimos, didėja nesantuokinių vaikų dalis ir plinta savanoriška bevaikystė. Kitaip tariant,
Lietuvoje vis labiau ryškėja vadinamojo antrojo demografinio perėjimo (Van de Kaa, 1987, 1998) bruožai. Tokią šeimos transformaciją
Lietuvoje patvirtina demografiniai bei sociologiniai tyrimai (Stankūnienė, 1997b, 1999, 2001, 2002) ir atitinkami statistikos duomenys
(Demografijos, 2001).
Aptariamų šeimos elgsenos pokyčių konstatavimas rodo tik vieną
vykstančių procesų aspektą. Kyla klausimas, kiek tie pokyčiai yra interiorizuoti subjektų, kiek šie nauji veiksniai yra įgiję vertybinį pripažinimą,
t.y. kyla būtinybė pažvelgti į kitą tų procesų aspektą. Tie abu šeimos elgsenos pokyčių aspektai yra neatsiejamai susiję: esama elgsena veikia vertinimus, o proteguojami vertinimai – elgseną. Šeimos gyvenimo reiškinių vertinimas, t.y. subjektyvi nuostata vienokių ar kitokių šeimos verty78
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bių arba jos prasmių atžvilgiu, paprasčiau tariant, reiškiasi tarp dviejų
polių, kurių vienas – visiškas tų vertybių interiorizavimas, o kitas – jų
paneigimas bei atmetimas. Interiorizavimo sąlygomis tos vertybės ne tik
pripažįstamos, priimamos kaip subjektų elgsenos normos, bet gali tapti
(jei tų procesų nepaveikia kokios nors svarbios subjektui aplinkybės) ir
tolesnės adekvačios elgsenos stimuliatoriais. Kitaip tariant, vertybės bei
jų realizavimasis per žmonių gyvenimo normas atlieka labai svarbų vaidmenį, o jų pokyčiai vienaip ar kitaip veikia gyvenimo tėkmę, taip pat – ir
šeimos elgseną. Van de Kaa (1987, 1998) nuomone, šeimos transformacija, priskiriama antrajam demografiniam perėjimui, kaip tik visų
pirma ir sąlygojo vertybių sistemos pokyčiai.
Šeimos gyvenimo vertybių bei nuostatų tyrimai rodo, kad vis daugiau
Lietuvos gyventojų pritaria vykstantiems šeimos transformacijos reiškiniams (Stankūnienė ir kt., 2003; Mitrikas, 2000b, 2001).
Tokia yra šeimos gyvenime besireiškiančios faktinės elgsenos bei
jos vertinimo bendriausioji būklė. Tačiau tai nereiškia, kad nėra tokios
būklės vertinimų skirtumų. Todėl toliau pabandysime aptarti tam tikrų
šeimos gyvenimo aspektų vertinimo skirtumus, remdamiesi tyrimo
„Gyventojų politikos vertinimas“, atlikto 2001 m., bei Europos vertybių
tyrimo, atlikto 1990 ir 1999 m., medžiaga. Apžvelgsime šeimos žmonių
gyvenimo, šeimos kūrimo būdų bei vaikų turėjimo vertinimus.
3.1.3.1. Šeima žmonių gyvenime
Tam tikrų šeimos gyvenimo aspektų vertinimo skirtumus galima pastebėti paanalizavus žmonių nuomones apie tai, kas jų gyvenime svarbu.
Respondentų buvo prašoma įvertinti teiginius, kurių vieni tiesiogiai siejasi su šeimos gyvenimu, o kiti labiau atspindi individualistinį požiūrį
(visas teiginių sąrašas pateiktas 3.12 pav.). Prie pirmųjų priskirtini tokie
teiginiai, kaip antai: „gyventi su savo santuokiniu(-e) (partneriu(-e)) santarvėje ir harmonijoje“, „teikti saugumą artimiems žmonėms“, „kad
abu, tiek vyras, tiek žmona, užsidirbtų sau pajamas“, o iš antrųjų labiausiai tipiški šie: „turėti pakankamai laiko savo draugams“, „siekti saviraiškos“, „turėti pakankamai laiko sau ir savo interesams“, „būti vertinamam ir gerbiamam už šeimos ribų“. Vertinimų pagal svarbumą pasi79
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skirstymas (3.12 pav.) rodo, kad su šeima tiesiogiai susiję gyvenimo dalykai vertinami aukščiau negu tie, kurie apibūdinami kaip individualistiniai.
Tiesa, pirmą vietą pagal svarbumą žmonių gyvenime užėmė poreikis „turėti pakankamai pajamų/pinigų“, taip pat aukšta vieta skiriama
pasitenkinimui savo darbu. Šios vertybės reikšmingos abiem išskirtiems gyvenimo dalykams, arba atitinkamoms vertybėms.
Tokie vertinimai atspindi visų respondentų nuomonę, kuri atskirose žmonių grupėse (suskirstytose pagal lytį, amžių bei kitas charakteristikas) gali skirtis. Tam, kad būtų galima sužinoti tam tikrų žmonių
grupių, susidarančių atsižvelgiant į visų aptariamų teiginių vertinimą
kartu paėmus, nuomonių skirtumus, naudojama klasterinė analizė,
leidžianti nustatyti tokias grupes, kurios susidarytų pagal panašiausią
pritarimą pateiktiems teiginiams bei labiausiai skirtųsi pagal to pritarimo skirtingumą.
3.12 pav.
Kas svarbu žmonių gyvenime (procentais)
Turėti pakankamai laiko savo
draugams
Siekti saviraiškos
Gyventi gražiame, erdviame name
Kad abu, tiek vyras, tiek žmona,
užsidirbtų sau pajamas
Turėti pakankamai laiko sau
Būti vertinamam ir gerbiamam už
šeimos ribų
Teikti saugumą artimiems žmonėms
Turėti atostogas bent kartą per metus
Būti patenkintam(-a) savo darbu
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Gyventi su sutuoktiniu(-e)
(partneriu(-e)) harmonijoje
Turėti pakankamai pajamų/pinigų
0
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20
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Pritaria iš viso = „svarbu“+ „labai svarbu“.

3.11 lentelėje pateikiamas kaip tik tokių grupių, arba klasterių, vertinimų, kas svarbiausia gyvenime, pasiskirstymo apibūdinimas. Matome
keturias pagal aptariamus vertinimus tarpusavyje besiskiriančias grupes.
Kokie vertinimų skirtumai būdingi kiekvienai tų grupių?
3.11 lentelė
Vertinimų, kas svarbu gyvenime, pasiskirstymas
pagal klasterius*(procentais)
Teiginiai
Turėti pakankamai laiko sau ir savo
interesams
Gyventi su savo sutuoktiniu(-e) (partneriu(-e)) santarvėje ir harmonijoje
Teikti saugumą artimiems žmonėms
Būti vertinamam ir gerbiamam už
šeimos ribų
Turėti pakankamai laiko savo draugams
Turėti pakankamai pajamų/pinigų
Turėti atostogas bent kartą per metus
Gyventi gražiame, erdviame name
Siekti saviraiškos
Kad abu, tie vyras, tiek žmona, uždirbtų sau pajamas
Būti patenkintam(-a) savo darbu

Klasteriai
Vidutiniškai visų
I
II
III
IV
N=463 N=169 N=393 N=375 N=1400
10

2

63

13

25

30

27

89

80

60

12

17

75

47

39

7

8

67

23

28

5

1

31

-

11

42
19
9
4

35
3
5
-

95
87
70
47

76
58
26
4

65
47
30
15

5

1

60

23

25

16

12

87

58

47

Pirmiausia reikėtų išskirti III klasterį, arba grupę, kurios atstovų
vertinimai neselektyvūs ta prasme, kad visi teiginiai vertinami ženkliai
aukščiau už visų respondentų vertinimo vidurkį. Kad ir kaip atrodytų
keista, tokia grupė pagal vertinimą, kas svarbiausia žmonių gyvenime,
vis dėlto egzistuoja „realiai“ (ir yra antra pagal jos atstovų skaičių), ir ją
sudaro santykinai jaunesni bei aukštesniojo išsilavinimo žmonės.

*

Pagal ANOVA F testą klasterių išskyrimas yra patikimas
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Kaip neselektyvi priešinga prasme grupė sudaro II klasterį, kuriam
būdingas visų teiginių žemesnis vertinimas negu vidutinis visų respondentų vertinimas. Be to, jo atstovai reiškia didžiausią nepritarimą,
palyginti su kitomis grupėmis daugeliui aptariamų teiginių, pavyzdžiui,
net 51% jų mano, kad gyvenime yra nesvarbu (ir visai nesvarbu) „siekti saviraiškos“, 37% – „turėti pakankamai laiko savo draugams“, 35%
– „gyventi gražiame, erdviame name“ ir pan.
I klasterio atstovai, kurių yra daugiausia, taip pat nepasižymi ryškiu
kurių nors svarbiausių dalykų žmonių gyvenime išskyrimu (jų vertinimai taip pat žemesni už vidutinius, tačiau ne tiek, kiek II klasteryje).
Santykinai didžiausias prioritetas teikiamas pajamoms (pinigams), antroje vietoje – santarvei ir harmonijai šeimoje.
Šeimos vertybės labiausiai iš visų akcentuojamos IV klasterio atstovų (kurių lyginamasis svoris sudaro 27% visų respondentų). Jie į
pirmą vietą, smarkiai viršydami visų vidurkį, iškelia kaip tik santarvę ir
harmoniją šeimoje, toliau – pajamas (pinigus), pasitenkinimą darbu,
atostogas bei saugumo teikimą artimiems žmonėms. Pajamų, pasitenkinimo darbu ir atostogų turėjimo sureikšminimas ne tik neprieštarauja, bet ir papildo šeimos vertybių prioritetus. Kad šio klasterio atstovams, arba žmonių grupei, artimiausios yra šeimos gyvenimo vertybės,
patvirtina ir jų socialinės bei kitos charakteristikos (3.12 lentelė). Apie
tai byloja jau vien tas faktas, kad tarp jų yra santykinai daugiausia ištekėjusių ar vedusių respondentų (70%), ir, kad ir kaip vertintume, su
šeimos gyvenimu susijusios vertybės labiausiai yra pripažįstamos apklausos dalyvių, turinčių šeimas. Iš kitų to klasterio atstovų charakteristikų reikėtų išskirti tai, kad tarp jų santykinai daugiau miestiečių,
moterų ir respondentų, turinčių vaikų. Tuo tarpu II klasteriui (apie
12% visų respondentų), kuriam būdingas pesimistinis požiūris į daugelį gyvenimo aspektų, atstovauja santykinai daugiausia vyresnio amžiaus žmonės, vyrai, respondentai, turintys žemesnį išslavinimą, gyvenantys kaimo vietovėse, nedirbantys, našliai.
Kad ir kaip „surikiuotume“ žmogui svarbiausius dalykus gyvenime,
jų tarpusavio palyginimas leidžia teigti, kad šeima kaip vertybė nėra praradusi savo reikšmės. Tai patvirtina ir Europos vertybių tyrimo (EVT),
atlikto 1990 ir 1999 m. daugelyje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje,
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duomenys. Jie leidžia susidaryti bendriausią vaizdą apie šeimą kaip vertybę, lyginant ją su kitomis žmonių gyvenime išsiskiriančiomis vertybėmis, kaip antai: darbu, draugais, laisvalaikiu, politika bei religija, ir kaip
padėtis pasikeitė praėjus beveik dešimčiai metų (Mitrikas, 2000b, 2001).
3.12 lentelė
Respondentų charakteristikų paskirstymas
pagal klasterius (procentais)
Charakteristikos
Lytis
Vyrai
Moterys
Amžius
18–34 m.
35–49 m.
50 m. ir daugiau
Išsilavinimas
Žemesnis nei vidurinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Gyvenamoji vieta
Kaimo vietovės
Maži miesteliai
Vidutinio dydžio miestai
Dideli miestai
Vedybinis statusas
Nebuvo vedęs (ištekėjusi)
Vedęs (ištekėjusi)
Našlys(-ė)
Išsiskyręs (-usi)
Neturi vaikų
Nedirba

I

Klasteriai
II
III

IV

Vidutiniškai visų

45
55

54
46

40
60

41
59

44
56

32
31
37

25
29
46

40
30
30

27
35
38

32
32
36

20
29
30
21

28
21
34
17

11
24
40
25

18
28
32
22

18
27
34
21

30
9
23
38

43
2
18
37

33
6
20
41

26
4
26
44

31
6
22
40

18
58
13
9
23
49

18
53
16
11
23
60

19
60
10
10
20
39

8
70
13
8
11
47

15
61
12
9
19
47
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1999, kaip ir 1990 m., šeima pagal jai teikiamą svarbumą tame sąraše išliko pirmoje vietoje, tuo tarpu labiausiai pakito darbo (padidėjo),
politikos (sumažėjo) ir religijos (nuomonių, kad ji „labai svarbi“ gyvenime, kiek sumažėjo, tačiau paėmus kartu „labai svarbu“ ir „svarbu“ –
padidėjo) vertinimas (3.13 lentelė).
3.13 lentelė
Vertybių svarba Jūsų gyvenime (procentais)
Vertybės
Darbas
Šeima
Draugai, pažįstami
Laisvalaikis
Politika
Religija

Labai svarbu
1990
1999
42
60
65
67
19
18
17
15
13
6
16
12

Svarbu
1990
1999
48
31
29
30
53
69
53
63
38
40
28
45

Nesvarbu
1990
1999
10
9
6
3
28
13
30
22
49
54
56
43

Šaltinis: EVT duomenys.

Žymesnių pokyčių neįvyko ir šeimą vertinant pagal lytį. Kaip ir
anksčiau, moterys šeimai kaip vertybei teikia didesnę svarbą negu vyrai. Kad šeima gyvenime labai svarbu, 1990 m. teigė 57% vyrų ir 72%
moterų, o 1999 – 58% vyrų ir 74% moterų, o kad „svarbu“ 1990 m. –
35% vyrų ir 24% moterų ir 1999 m. – atitinkamai 37% ir 22%.
Praėjęs dešimtmetis neatnešė žymesnių bendriausio šeimos vertinimo permainų, kurias galėtume pastebėti vertindami jas ir kitais aspektais. Pavyzdžiui, palyginę įvairių galimų visuomenės pokyčių vertinimą, pastebime, kad tiek 1990, tiek ir 1999 m. teiginys, kad „daugiau
dėmesio bus skiriama šeimai“ susilaukė 96% respondentų, pažymėjusių tai, teigiamo vertinimo.
Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, pagal svarbumą gyvenime
šeimai yra skiriama aukščiausia vieta. Tačiau, nors mūsų šalyje šeima iš
išvardytų vertybių sąrašo užima pirmą vietą, pagal lyginamąjį svorį,
išreikštą vertinimu „labai svarbu“, tarp 32 Europos šalių Lietuva yra
paskutinė (Mitrikas, 2001:165).
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Taigi galima teigti, kad šeima išliko tuo institutu, kuris, palyginti su
kitomis gyvenimo sferomis, patyrė mažiausius vertinimo pokyčius.
Tačiau, kita vertus, pačiame šeimos gyvenime, žvelgiant į jį kitais vertinimo aspektais, žymesnių pokyčių nebuvo išvengta. Vieni iš žymesnių
vertinimo pokyčių yra šeimos sukūrimas ir jos stabilumo išlaikymas.
3.1.3.2. Šeimos gyvenimo vertinimas
Šeimos formavimas tradiciškai siejamas su santuoka. Nors, kaip
matėme iš EVT duomenų, šeimos kaip vertybės traktavimas bendriausia prasme beveik nepakito, tačiau santuokos institutas, ne tik
faktinės jo elgsenos (neregistruotų santuokų plitimas, skyrybų daugėjimas ir kt.), bet ir jo vertinimų atžvilgiu patyrė gana ženklių pokyčių.
Antai 1990 m. tik 9% respondentų manė, kad santuoka jau atgyvenusi,
o 1999 m. taip teigiančių jau sudarė apie 21%. Iš jų beveik vienodomis
santykinėmis dalimis (apie 10%) padaugėjo tiek vyrų, tiek moterų.
Nuomonė, kad santuoka – atgyvena, labiausiai buvo paplitusi tarp
jaunesnio amžiaus žmonių.
2001 m. tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenys leidžia
padaryti tam tikras išvadas apie šeimos bei jos formavimo prioritetus.
Tuo tikslu paanalizuokime teiginių, pateiktų 3.13 pav., vertinimus.
Kaip matome, šių teiginių vyrų ir moterų vertinimai nedaug skiriasi, o apskritai mažiausiai pritariama nuomonėms, kad „santuoka (registruota) yra pasenęs dalykas“ bei „geriau būti nesėkmingai vedusiam/ištekėjusiai nei likti vienišam(-ai)“.
Kadangi iš atskirai paimtų aptariamų teiginių vertinimų sunku susidaryti visą vaizdą, be to, kai kurių tų teiginių vertinimai iš pirmo
žvilgsnio atrodo prieštaraujantys (teiginiui „žmonės, kurie nori turėti
vaikų, privalo susituokti“ pritaria 56%, teiginiui „jei moteris, neturinti
pastovių ryšių su vyru, nori turėti vaikų vieniša, ji turėtų turėti galimybę tai pasirinkti“ – 84%, o „tam, kad vaikas augtų laimingas, jam reikalinga šeima su tėvu ir motina“ – net 95% respondentų), pabandy-
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kime paanalizuoti tų vertinimų sąryšius taikydami faktorinę analizę,
kurios rezultatai (visų respondentų) pateikiami 3.14 lentelėje.
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3.13 pav.
Šeimos gyvenimo prioritetai (procentais)

Santuoka – tai vienintelis priimtinas būdas
vyrui ir moteriai gyventi kartu
Geriau būti nesėkmingai vedusiam (ištekėjusiai), nei likti vienišam(-ai)
Yra visiškai normalu, jei pora gyvena kartu
neketindama kada nors susituokti
Vieniša motina ar tėvas gali taip pat gerai
išauklėti vaiką, kaip ir abu tėvai
Žmonės, kurie nori turėti vaikų, privalo
susituokti
Susituokę žmonės paprastai yra laimingesni
už nesusituokusius
Kad vaikas augtų laimingas, jam reikalinga
šeima su tėvu ir motina
Būtų labai gerai, jei ateityje šeimai būtų skiriama daugiau dėmesio
Jei moteris, neturinti pastovių ryšių su vyru,
nori turėti vaiką vieniša, ji turėtų turėti galimybę tai pasirinkti
Santuoka (registruota)yra pasenęs dalykas

0
Vyrai

50
Visi

100
Moterys
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3.14 lentelė
Šeimos gyvenimo vertinimų faktorinė analizė
(po koordinačių sistemos pasukimo)∗
Teiginiai
Santuoka (registruota) yra pasenęs dalykas
Jei moteris, neturinti pastovių ryšių su vyru, nori turėti vaiką vieniša, ji turėtų turėti galimybę tai pasirinkti
Būtų labai gerai, jei ateityje šeimai būtų skiriama daugiau dėmesio
Kad vaikas augtų laimingas, jam reikalinga šeima su tėvu ir motina
Susituokę žmonės paprastai yra laimingesni už nesusituokusius
Žmonės, kurie nori turėti vaikų, privalo susituokti
Vieniša motina (ar tėvas) gali taip pat gerai išauklėti vaiką, kaip ir
abu tėvai
Yra visiškai normalu, jei pora gyvena kartu neketindama kada
nors susituokti
Geriau būti nesėkmingai vedusiam/ištekėjusiai nei likti vienišam(-ai)
Santuoka – tai vienintelis priimtinas būdas vyrui ir moteriai gyventi kartu
Bendrosios koreliacinės matricos dispersijos dalis (%)

Faktorių svoriai
I
II III
-0,33
0,62
-0,48
0,75
0,66
0,60
0,77
-0,50
-0,67
0,74
0,74
27

13

10

Aptariamų teiginių vertinimų faktorinė analizė rodo, kad išsiskyrė
trys faktoriai, kurie kartu paaiškina 50% bendrosios koreliacinės matricos dispersijas. I faktorių, paaiškinantį didžiausią procentą (27%)
bendrosios kintamųjų dispersijos, galima būtų pavadinti tradicinio
šeimos organizavimo faktoriumi (jis atstovauja tokiems, gavusiems
didžiausią pritarimą, teiginiams kaip antai: „žmonės, kurie nori turėti
vaikų, privalo susituokti“, „santuoka – tai vienintelis priimtinas būdas
vyrui ir moteriai gyventi kartu“ bei „susituokę žmonės paprastai yra
laimingesni už nesusituokusius“, o labiausiai nesutinka su teiginiais:
„yra visiškai normalu, jei pora gyvena kartu neketindama kada nors
susituokti“ bei „vieniša motina (ar tėvas) gali taip pat gerai išauklėti
vaiką, kaip ir abu tėvai“.Kaip tradicinės šeimos palaikymo galėtume
įvardyti II faktorių, kuriam būdingas didžiausias pritarimas tokiems
∗

Lentelėje pateikiami reikšmingiausi faktorių svoriai, kurių reikšmė didesnė negu ±0,30.
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teiginiams, kaip: „būtų labai gerai, jei ateityje šeimai būtų skiriama
daugiau dėmesio“ bei „tam, kad vaikas augtų laimingas, jam reikalinga
šeima su tėvu ir motina“. III faktorius siejasi su pritarimu netradiciniam šeimos formavimui – „santuoka (registruota) yra pasenęs dalykas“, tačiau kartu pabrėžiama, kad „geriau būti nesėkmingai vedusiam/ištekėjusiai nei likti vienišam (-ai)“.
Palyginus tų teiginių vyrų ir moterų vertinimų skirtumus (kurių
faktorinės analizės rezultatai atskirai nepateikiami), paaiškėja, kad visuma teiginių, atstovaujančių tradiciniam šeimos formavimui, tarp
moterų randa didesnį pritarimą.
Pritariančių ir nepritariančių tradiciniam šeimos formavimui respondentų grupės aiškiai išsiskiria, atlikus tų pačių teiginių klasterinę
analizę. 3.15 lentelėje, kurioje pateikiamas aptariamų teiginių pasiskirstymas pagal klasterius, pritariančiųjų grupė (gausiausia, atstovaujama
671 respondento) įvardijama II klasteriu, o tradicinio šeimos sudarymo priešininkus jungia III klasteris.
Kas tiems klasteriams atstovauja, kokie tų atstovų charakteristikų
skirtumai (kuriuos galima užfiksuoti pagal tyrime gautą informaciją)?
3.16 lentelėje pateikiamos labiausiai besiskiriančios klasterių atstovų
charakteristikos. Kai kurios iš jų pagal klasterius skyrėsi neženkliai, pavyzdžiui, visus tris klasterius sudariusią vyrų ir moterų santykis buvo
beveik vienodas (nors iš viso, kaip jau pastebėjome, moterys labiau palaiko tradicinį šeimos kūrimą santuokos pagrindu).
Tradiciniam šeimos formavimui (II klasteris), skaičiuojant santykiniais rodikliais, labiausiai pritaria vyresni, žemesnio išsilavinimo,
vedę (ištekėjusios) respondentai bei našliai(-ės), turintys daugiau vaikų
ir nebedirbantys pajamas duodančio darbą žmonės. Priešingai, tarp
„naujoviškai“ žiūrinčių į šeimos kūrimą (III klasteris) daugiau yra jaunesnių, nevedusių (neištekėjusių), išsiskyrusių ir neturinčių vaikų respondentų. Pažymėtinas ir tas faktas, kad teikiantys prioritetą tradicinei
šeimai ir santuokai yra labiau tikintys, teigiantys, kad religija jų gyvenime vaidina svarbų vaidmenį respondentai (net 67% jų teigia, kad
religija jų gyvenime vaidina svarbų arba labai svarbų vaidmenį, o tarp
III klasterio atstovų tokių yra tik 37%).
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3.15 lentelė
Nuomonių apie šeimos formavimą pasiskirstymas
pagal klasterius (procentais)
Klasteriai

Teiginiai
Santuoka (registruota) yra pasenęs dalykas
Jei moteris, neturinti pastovių ryšių su vyru,
nori turėti vaiką vieniša, ji turėtų turėti galimybę tai pasirinkti
Būtų labai gerai, jei ateityje šeimai būtų skiriama daugiau dėmesio
Tam, kad vaikas augtų laimingas, jam reikalinga
šeima su tėvu ir motina
Susituokę žmonės paprastai yra laimingesni už
nesusituokusius
Žmonės, kurie nori turėti vaikų, privalo susituokti
Vieniša motina (ar tėvas) gali taip pat gerai
išauklėti vaiką, kaip ir abu tėvai
Yra visiškai normalu, jei pora gyvena kartu
neketindama kada nors susituokti
Geriau būti nesėkmingai vedusiam /ištekėjusiai
nei likti vienam(-ai)
Santuoka – tai vienintelis priimtinas būdas vyrui ir moteriai gyventi kartu

Vidutiniškai
I
II
III
visų
N=496 N=671 N=232
N=1399
4
6
61
14
93

74

93

84

99

99

96

99

98

99

80

95

49

88

8

61

27

95

4

56

68

48

89

62

85

19

68

51

11

31

18

22

12

91

15

51

Disponuojamų duomenų apie šeimos gyvenimą bei jo organizavimą analizė rodo, kad šiandienos sąlygomis Lietuvoje egzistuoja dvi
aiškiai besiskiriančios nuomonės (ir jas atitinkantys veiksmai realiame gyvenime): viena, palaikanti tradicinį šeimos kūrimą santuokos
pagrindu, ir kita – teigianti, kad registruota santuoka yra atgyvenusi.
Šias kraštutines nuomones palaikantys respondentai labiausiai tarpusavyje skiriasi pagal amžių (jaunesni labiau mano, kad santuoka –
atgyvena), vedybinį statusą (jau sukūrę šeimas labiau palaiko tradicinę šeimos formą), išsilavinimą (įgiję aukštesnį išsilavinimą yra dau90
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giau nusiteikę prieš santuoką; čia reiškiasi ir amžiaus įtaka, nes jaunesni yra ir labiau išsilavinę) ir pagal lytį (moterys kiek daugiau palaiko tradicinę šeimos formą).
3.16 lentelė
Respondentų charakteristikų pasiskirstymas pagal klasterius
(procentais)
Charakteristikos
Amžius
18-34 m.
35–49 m.
50 m. ir daugiau
Išsimokslinimas
Žemesnis nei vidurinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Gyvenamoji vieta
Kaimo vietovės
Maži miesteliai
Vidutinio dydžio miestai
Dideli miestai
Vedybinis statusas
Nebuvo vedęs (ištekėjusi)
Vedęs (ištekėjusi)
Našlys(-ė)
Išsiskyręs (-usi)
Neturi vaikų
Nedirba

I

Klasteriai
II

III

Vidutiniškai visų

46
35
19

17
29
54

45
31
24

32
32
36

10
28
36
26

26
26
31
17

12
27
38
23

18
27
34
22

31
6
19
44

30
8
24
38

35
3
25
37

31
6
22
40

23
57
7
11
26
40

7
68
18
5
12
53

24
49
9
17
26
43

16
61
12
9
19
47

Analizuodami aptariamus duomenis pagal laiko perspektyvą (ypač
EVT, leidžiantį palyginti 1990 ir 1999 m. vertinimus) pastebime, kad
tradicinės šeimos formos šalininkų Lietuvoje mažėja (Mitrikas, 2000b),
o bendras šeimos kūrimo vertinimo vaizdas daugmaž atitinka Europos šalių vidurkį (Mitrikas, 2001), tačiau nuomonės, kad santuoka –
atgyvena, formavimosi tempai Lietuvoje buvo didžiausi Europoje.
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3.1.3.3. Vaikai žmonių gyvenime
Nuo amžių šeimos kūrimas siejamas su vaikų turėjimu. Tačiau laikui
bėgant vaikų reikšmė žmonių gyvenime kinta. Ypač pokyčiai pradėjo
reikštis pastaraisiais dešimtmečiais. Kaip rodo EVT 1990 ir 1999 m.
duomenų palyginimas, Lietuvoje įvyko ženklūs požiūrio į vaikų turėjimą pokyčiai, rodantys, kad sumažėjo vaikų reikšmės vertinimas. Teiginiui, kad „moters gyvenimas visavertis, jei ji turi vaikų“, 1990 m.
pritarė 89%, o 1999 – tik 67% respondentų (Mitrikas, 2000b: 316).
1999 m. EVT duomenimis, Lietuvos respondentai labiau pritaria tam
teiginiui negu vidutiniškai Europoje (56%), tačiau tarp kitų iš 31 Europos šalies (kuriose buvo atliktas minėtas tyrimas) Lietuva yra tik 13-a
(Mitrikas, 2001: 178).
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenys leidžia daryti
tam tikras išvadas apie vaikų reikšmę žmonių gyvenime dabartinėje
Lietuvoje (tyrimas buvo atliktas 2001 m. rudenį).
Paanalizavus teiginių, besisiejančių su vaikų reikšme žmonių gyvenime, vertinimus (kurie pateikti 3.14 pav.), galima tvirtinti, kad tiek
vyrai, tiek moterys (jų nuomonės panašios ir lentelėje atskirai nepateikiamos) įsitikinę, kad jų gyvenime vaikai vaidina svarbų vaidmenį. Tačiau tai bendriausia respondentų nuomonė.
Panagrinėjus detaliau tos nuomonės pasiskirstymą pagal įvairias
respondentų grupes paaiškėja, kad yra tam tikrų skirtumų. Geriausiai
tai rodo aptariamų teiginių klasterinė analizė, kurios rezultatai pateikiami 3.17 lentelėje, patvirtinantys, kad išsiskyrė keturi nuomonės apie
vaikų reikšmę tipai.
Pirmąjį tipą, atitinkantį I klasterį (N=382), galima būtų įvardyti
kaip ypatingo vaikų sureikšminimo nuomonės tipą. Jam būdingas
daug didesnis pritarimas visiems teiginiams, palyginti su vidutiniškai
visų ir net likusių kitų tipų vertinimu.
Nuosaikesnį požiūrį į vaikų svarbumą reiškia II, pačio gausiausio
(N=453) klasterio atstovai, o jų pritarimo teiginiams lygis, kiek išskyrus
teiginius „neturint vaikų, negalima būti tikrai laimingam“ bei „turėti vaikų – tai pareiga visuomenei“, lygiuojasi į vidutinį visų.
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3.14 pav.
Vaikų reikšmė tėvų gyvenime (procentais)

Turėti vaikų – tai pareiga visuomenei

Neturint vaikų, negalima būti tikrai
laimingam
Artimiausias ryšys, kokį tik su kuo nors
galima turėti, yra ryšys su savo vaiku
Dabartiniame pasaulyje vienintelė vieta,
kur galima jaustis visiškai laimingam ir
saugiam, yra savi namai su vaikais
Būdamas geras tėvas ar motina, jautiesi
patenkintas(-a) savo gyvenimu

Visuomet yra džiugu, kai vaikai yra šalia

Džiugu turėti vaikų, nes jiems tikrai
esame reikalingi
0
Sutinka

20

Visiškai sutinka

40

60

80

100

Pritaria iš viso

Pritaria iš viso = „visiškai sutinku“ + „sutinku“
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3.17 lentelė
Vaikų reikšmės gyvenime vertinimų pasiskirstymas
pagal klasterius* (procentais)
Klasteriai
Vidutiniškai visų
I
II
III
IV
N=382 N=453 N=296 N=269 N=1400
Dabartiniame pasaulyje vienintelė Pritaria1
98
82
98
50
84
vieta, kur galima jaustis visiškai
Nepritaria2
2
12
3
laimingam ir saugiam, yra savi
Neutralus3
2
16
2
38
13
namai su vaikais
Pritaria
99
93
99
59
90
Visuomet yra džiugu, kai vaikai yra
Nepritaria
7
1
šalia
Neutralus
1
7
1
34
9
Būdamas geras tėvas ar motina,
Pritaria
99
91
97
54
87
jautiesi patenkintas(-a) savo gyve- Nepritaria
1
7
2
nimu
Neutralus
1
8
3
39
11
Pritaria
100
94
99
61
91
Džiugu turėti vaikų, nes jiems
Nepritaria
1
5
1
tikrai esame reikalingi
Neutralus
5
1
34
8
Pritaria
88
69
26
8
53
Turėti vaikų – tai pareiga visuomeNepritaria
2
6
43
53
22
nei
Neutralus
10
25
31
39
25
Pritaria
92
77
12
7
54
Neturint vaikų negalima būti tikrai
Nepritaria
1
50
61
22
laimingam
Neutralus
7
23
38
32
24
95
79
71
14
69
Artimiausias ryšys, kokį tik su kuo Pritaria
nors galima turėti, yra ryšys su savo Nepritaria
1
4
10
34
10
vaiku
Neutralus
4
17
19
52
21
Teiginiai

Vertinimas

Ženkliu lygiu, pralenkiančiu vidutinį, vaikus sureikšmina trečios
nuomonės atstovai (N=296), tačiau jie, priešingai pirmai bei antrai
nuomonei, nepritaria teiginiams, kad „neturint vaikų negalima būti
tikrai laimingam“ ir kad „turėti vaikų – tai pareiga visuomenei“.
Mažiausiai respondentų (N=269) atstovauja ketvirtai nuomonei,
kurios pritarimo visiems teiginiams lygis žemesnis už vidutinį ir ypač
*

Pagal ANOVA F testą klasterių išskyrimas yra patikimas.
Pritaria = „visiškai sutinku“ + „sutinku“.
Nepritaria = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.
3 Neutralus vertinimas = „nei sutinku, nei nesutinku“.
1
2
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teiginiams „neturint vaikų negalima būti tikrai laimingam“, „turėti vaikų – tai pareiga visuomenei“ bei „artimiausias ryšys, kokį tik su kuo
nors galima turėti, yra ryšys su savo vaiku“. Tai mažiausiai vertinančios vaikų reikšmę žmonių gyvenime nuomonės tipas.
Kuo gi tarp savęs skiriasi tų keturių nuomonių reiškėjai? Atsakymą
bendriausiais bruožais rodo 3.18 lentelė. Pirmąją, ypač sureikšminančią vaikų turėjimą, nuomonę palaiko, skaičiuojant jų dalį tarp visų respondentų santykiniais dydžiais, vyriausi pagal amžių, žemesnio išsilavinimo, vedę/ištekėjusios, našliai, nedirbantys pajamas duodančio
darbo respondentai.
3.18 lentelė
Respondentų charakteristikų pasiskirstymas
pagal klasterius (procentais)
Charakteristikos
Lytis
Vyrai
Moterys
Amžius
18–34 m.
35–49 m.
50 m. ir daugiau
Išsimokslinimas
Žemesnis nei vidurinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Gyvenamoji vieta
Kaimo vietovės
Maži miesteliai
Vidutinio dydžio miestai
Dideli miestai
Vedybinis statusas
Nebuvo vedęs (ištekėjusi)
Vedęs (ištekėjusi)
Našlys(-ė)
Išsiskyręs (-usi)
Neturi vaikų

I

Klasteriai
II
III

IV

Vidutiniškai
visų

42
58

49
51

34
66

48
52

44
56

23
31
46

25
33
42

39
33
28

48
30
22

32
32
36

20
28
34
18

22
24
34
20

16
27
35
22

10
28
33
29

18
27
34
21

33
7
23
37

31
7
27
35

32
5
21
41

27
4
16
53

31
6
22
40

8
65
17
8
8

11
66
12
10
15

13
63
11
11
15

37
47
7
9
46

15
61
12
9
19
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Nedirba

53

49

45

37

47

Antros ir trečios nuomonės atstovų charakteristikos artimesnės vidutiniškai visų, tačiau trečias klasteris jungia santykinai daugiau jaunesnių moterų (atsiminkime, kad trečios nuomonės atstovai labiausiai
nesieja vaikų turėjimo su laime ir pareiga visuomenei). Pastarąjį aspektą (ir apskritai iš viso nesureikšminantį vaikų turėjimą) akcentuoja ketvirtos nuomonės reiškėjai, kurie iš visų jauniausi, turintys aukščiausią
išsilavinimą, gyvena dideliuose miestuose, nevedę/neištekėjusios. Pastebėtina tai, kad vaikų sureikšminimą gyvenime labiausiai sąlygoja
amžius – jaunesni vaikų turėjimui teikia mažiau reikšmės.
Vaikų turėjimo vertinimas susijęs su ketinimais turėti (daugiau) vaikų. Toliau aptariamos priežastys, kurias nurodė respondentai, neketinę
turėti (daugiau) vaikų arba nesą dėl to tikri (iš 1400 respondentų tokių
buvo 862).
Tarp visų priežasčių, dėl ko nenorima turėti (daugiau) vaikų, labiausiai išsiskyrė susirūpinimas vaikų ateitimi, kurią nurodė 71% respondentų. Antrą vietą (61%) užėmė pripažinimas, kad jau turima vaikų tiek, kiek norėta jų turėti. Kitos priežastys, kurias nurodė mažesnioji respondentų dalis, siejasi su įvairiais motyvais.
Norėdami susidaryti išsamesnį vaizdą, susidarantį atsižvelgiant į visų priežasčių pasiskirstymą bei nustatant atitinkamų priežasčių kompleksams atstovaujančių respondentų grupes, pasinaudokime klasterinės analizės teikiamomis galimybėmis. Atlikus priežasčių, dėl kurių
nenorima turėti (daugiau) vaikų, klasterinę analizę išsiskyrė keturi skirtingi jų klasteriai (3.19 lentelė). I klasteriui būdinga viena svarbiausia
priežastis – jau turimą vaikų tiek, kiek norėta jų turėti. Ir iš tiesų to
klasterio atstovų charakteristikos rodo (3.20 lentelė), kad jie tarp kitų
klasterių atstovų yra santykinai seniausi; iš kitų jų charakteristikų pažymėtina, kad tarp jų daugiau vyrų, gyvenančių dideliuose miestuose,
įsigijusių aukštąjį išsilavinimą.
Kito, II klasterio atstovai nurodo daugiau svarbių priežasčių, tarp kurių dominuoja „rūpestis dėl vaikų ateities“ (91%), taip pat tai, kad jie
„turi vaikų tiek, kiek norėjo turėti“ (89%), kad „jų sveikata to neleidžia“
(72%), kad „sutuoktinis(-ė) nenori turėti“ (68%), kad „per senas(-a) tu96
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rėti vaikų“ (67%) ir kitos. To klasterio atstovams taip pat būdingas vyresnis amžius, vienas iš didesnių turimų vaikų skaičius.
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3.19 lentelė
Priežasčių, dėl kurių nenorima turėti daugiau vaikų,
pasiskirstymas pagal klasterius (procentais)∗
Teiginiai

Vertinimas

Svarbu1
Jau turiu vaikų tiek, kiek norėjau
Nesvarbu2
jų turėti
Neutralus3
Svarbu
Mano sveikata to neleidžia
Nesvarbu
Neutralus
Gyvenu vienas(-a) ir neturiu nuo- Svarbu
Nesvarbu
latinio(-ės) partnerio(-ės)
Neutralus
Mano darbas ir profesinė veikla Svarbu
Nesvarbu
to neleidžia
Neutralus
Svarbu
Turėčiau atsisakyti laisvalaikio
Nesvarbu
pomėgių
Neutralus
Svarbu
Noriu išlaikyti savo dabartinį
Nesvarbu
pragyvenimo lygį
Neutralus
Dar vienas vaikas per daug kai- Svarbu
Nesvarbu
nuotų
Neutralus
Svarbu
Man didelį rūpestį kelia mano
Nesvarbu
vaikų ateitis
Neutralus
Negalėčiau džiaugtis gyvenimu, Svarbu
Nesvarbu
kaip iki šiol
Neutralus
Aš (mano sutuoktinis(-ė)/
Svarbu
partneris(-ė)) per senas(-a) turėti Nesvarbu
vaikų
Neutralus
Mano sutuoktinis(-ė)/ partneris(ė) Svarbu
Nesvarbu
nenori turėti vaiko(-ų)
Neutralus
∗
1
2
3

Klasteriai
Vidutiniškai visų
I
II
III
IV
N=173 N=251 N=247 N=191 N=862
65
89
63
25
62
26
3
18
28
18
9
8
19
47
20
23
72
12
35
36
68
8
76
23
44
9
20
12
42
20
8
49
1
43
25
88
28
95
43
18
4
23
4
14
57
33
8
9
14
100
29
81
44
61
38
11
47
25
19
9
8
9
100
46
76
46
66
35
15
46
25
55
53
18
36
97
15
35
36
41
3
30
12
46
23
66
67
12
41
99
13
19
48
40
1
21
14
40
19
28
91
96
51
71
66
1
2
11
17
6
8
2
38
12
4
25
17
17
17
95
35
61
38
55
1
40
22
45
28
36
67
5
13
31
55
10
90
41
49
9
23
5
46
20
16
68
17
16
32
78
10
72
36
47
6
22
11
48
21

Pagal ANOVA F testą klasterių išskyrimas yra patikimas
Svarbu = „labai svarbu“ + „svarbu“
Nesvarbu = „nesvarbu“ + „visiškai nesvarbu“
Neutralus = „nei svarbu, nei nesvarbu“
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3.19 lentelė
Respondentų charakteristikų pasiskirstymas
pagal klasterius (procentais)
Charakteristikos
Lytis
Vyrai
Moterys
Amžius
18–34 m.
35 m. ir daugiau
Išsilavinimas
Žemesnis nei vidurinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Gyvenamoji vieta
Kaimo vietovė
Mažas miestelis
Vidutinio dydžio miestas
Didelis miestas
Vedybinis statusas
Nebuvo vedęs (ištekėjusi)
Vedęs (ištekėjusi)
Našlys(-ė)
Išsiskyręs (-usi)
Vaikai
Neturi vaikų
Turi vieną
Turi du
Turi tris ir daugiau
Nedirba

I

Klasteriai
II
III

IV

Vidutiniškai
visų

65
35

55
45

45
55

56
44

54
46

14
86

18
82

46
54

29
71

28
72

14
31
26
29

12
26
40
22

8
30
45
17

18
27
37
18

13
28
38
21

32
4
22
42

34
9
24
33

38
4
24
34

38
7
25
30

35
7
24
34

8
79
6
6

4
78
5
11

4
83
2
11

23
42
12
18

9
72
6
11

13
20
49
18
40

6
24
56
14
40

2
28
50
20
36

26
24
33
17
44

11
24
48
17
40

Kitokių priežasčių, dėl kurių nenorima turėti (daugiau) vaikų,
kompleksu išsiskiria III klasteris. Jo atstovai nurodo ekonomines priežastis – dar vienas vaikas per daug kainuotų (67%), norima išlaikyti
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savo dabartinį pragyvenimo lygį (53%). Tiesa, to klasterio atstovai
(kaip ir kitų, išskyrus I klasterio) reiškia susirūpinimą dėl vaikų ateities
(turbūt galima manyti, kad ir čia esama ekonominio aspekto), mano
(63%), kad turi vaikų tiek, kiek jų norėjo. Būdingiausios į tą klasterį
patenkančių respondentų charakteristikos – jie tarp kitų jauniausi, tarp
jų santykinai daugiausia moterų, didžiausia vedusių/ištekėjusių bei
turinčių vaikų dalis.
IV klasterio atstovai nepasižymi kokiu nors ženklesniu, vertinamu
aukščiau už vidutinį visų, vaikų nenorėjimo priežasčių įvardijimu, išskyrus tai, kad gyvena vienas(-a) ir neturi partnerio(-ės). Tokią jų
nuomonę, atrodo, logiškai patvirtina ir tas faktas, kad tarp to klasterio
atstovų didesnė dalis yra vyresnio amžiaus žmonių; tarp jų santykinai
daugiau nevedusių/neištekėjusių, išsiskyrusių ir našlių, taip pat neturinčių vaikų respondentų.
Kaip matome, nenorą turėti vaikų (daugiau vaikų), viena vertus, lemia visai suprantamas dalykas – senumas, prasta sveikata, partnerio(-ės)
nebuvimas, taip pat jau pakankamas (jų nuomone) turimų vaikų skaičiaus, kita vertus, beveik visi nuomonių apie vaikų nenorėjimą priežasčių tipai (išskyrus I klasterį) akcentuoja susirūpinimą dėl vaikų ateities, o
III klasterio atstovai išskiria ekonomines sąlygas.
***
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenys leido nustatyti
žmonių nuomonę apie tai, kas svarbu gyvenime, taip pat ir su šeima
susijusių dalykų klausimais. Nuomonių apie tai, kas svarbu gyvenime,
pasiskirstymas rodo, kad su šeima tiesiogiai susiję gyvenimo dalykai,
tokie kaip: „gyventi su savo santuokiniu(-e) /partneriu(-e) santarvėje ir
harmonijoje“, „teikti saugumą artimiems žmonėms“ ir pan. yra vertinami aukščiau negu tokie, kaip antai: „turėti pakankamai laiko savo
draugams“, „siekti saviraiškos“, „turėti pakankamai laiko sau ir savo
interesams“ ir pan., kuriuos būtų galima apibūdinti kaip labiau individualistinius.
Išsiskyrė dvi skirtingos nuomonės, kurių viena pabrėžtinai akcentuoja šeimos vertybes, kita teigia neigiamą požiūrį į daugelį gyvenimo
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aspektų, tarp jų ir šeimos. Pirmųjų nuomonę santykinai labiau proteguoja ištekėjusios, turinčios vaikų moterys, antrąją – vyresnio amžiaus,
žemesnio išsilavinimo, gyvenantys kaimo vietovėse, vyrai.
Atsižvelgiant į šeimos vertinimą atskirais laikotarpiais, galima teigti,
kad šeima kaip vertybė nėra praradusi savo reikšmės. Tai patvirtina ir
Europos vertybių tyrimo (EVT), atlikto 1990 ir 1999 m. daugelyje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje, duomenys. 1999, kaip ir 1990 m.,
šeima pagal jai teikiamą svarbumą tarp kitų žmonių gyvenime išsiskiriančių vertybių, kaip antai: darbas, draugai, laisvalaikis, politika bei
religija, išliko pirmoje vietoje. Kaip ir anksčiau, moterys šeimai teikia
didesnę reikšmę negu vyrai. Apskritai šeima, palyginti su kitais gyvenimo dalykais, patyrė mažiausius vertinimo pokyčius. Šeimyninis gyvenimas, nežiūrint įvairių jo formų, daugumos žmonių sąmonėje išlieka užsifiksavęs kaip natūralus gyvenimo būdas (ir, matyt, taip bus ateityje). Tuo tarpu įvairūs šeimyninio gyvenimo aspektai yra vertinami
skirtingai, ir vertinimų tendencijos aiškiai išsiskiria.
Pirmiausia tai pasakytina apie santuokos institutą. Įvairūs duomenų
analizės metodai (faktorinė, klasterinė ir kt. analizė) vienareikšmiškai
rodo, kad santuokos atžvilgiu išsiskiria dvi skirtingos nuomonės: viena –
palaikanti tradicinę santuokos formą ir kita – teigianti, kad registruota
santuoka yra atgyvenusi. Tradiciniam šeimos formavimui (registruota
santuoka) kiek daugiau pritaria moterys. Tokiai nuomonei labiau pritaria
vyresnio amžiaus, vedę (ištekėjusios) bei našliai(-ės), turintys(-čios) daugiau vaikų ir nedirbantys(-čios) pajamas duodančio darbo respondentai. Be to, šią nuomonę labiau palaiko tikintieji, pripažįstantys, kad religija jų gyvenime vaidina svarbų vaidmenį. Priešingai, tarp kitos nuomonės, kad registruota santuoka yra pasenęs dalykas, šalininkų yra
daugiau tarp jaunesnių, nevedusių (neištekėjusių), išsiskyrusių ir neturinčių vaikų žmonių.
Laiko atžvilgiu, ką rodo EVT 1990 ir 1999 m. duomenų palyginimas, antroji nuomonė randa vis daugiau pritarėjų. Registruota santuoka Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, ne tik faktine padėtimi
(neregistruotų santuokų plitimas, skyrybų daugėjimas ir kt.), bet ir pritarimu jai užleidžia pozicijas kitoms šeimos kūrimo bei šeimyninio
gyvenimo formoms.
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EVT 1990 ir 1999 m. duomenų palyginimas rodo, kad sumažėjo vaikų svarbumo žmonių gyvenime vertinimas, nors daugumai žmonių vaikai išlieka labai svarbi vertybė. Kartu vis labiau pastebimas nuomonių,
išreiškiančių antrojo demografinio perėjimo dvasią (vaikų turėjimo vertinimo sumažėjimas, abortų pateisinimas ir kt.), plitimas.
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenys taip pat rodo,
jog dauguma vyrų ir moterų įsitikinę, kad jų gyvenime vaikai vaidina
svarbų vaidmenį. Tačiau vaikų turėjimo atžvilgiu pastebimos ir skirtingos nuomonės. Ypač sureikšmina vaikų turėjimą vyriausi pagal amžių,
žemesnio išsilavinimo, vedę/ištekėjusios, našliai(-ės), nedirbantys pajamas duodančio darbo respondentai. Priešingą kraštutinę nuomonę, labiausiai nevertinančių vaikų turėjimo, palaiko jauniausi, pasiekę aukščiausią išsilavinimą, gyvenantys dideliuose miestuose, nevedę/neištekėjusios (skaičiuojant jų dalį tarp visų respondentų santykiniais dydžiais). Labiausiai nuomones skiriantis faktorius yra amžius – jauniausi
vaikų turėjimui teikia mažiau reikšmės.
Gimstamumo mažėjimas, savanoriškos bevaikystės plitimas, vieno
vaiko šeimų gausėjimas bei kiti su šeimos transformacija susiję reiškiniai verčia atidžiau apmąstyti galimą prokreacinę elgseną bent netolimoje ateityje. Tam tikras orientyras tuo klausimu yra būsimos prokreacinės elgsenos vertinimas, nustatytas tyrimu „Gyventojų politikos
vertinimas“. Jei neatsižvelgtume į tokius visai suprantamus dalykus,
dėl kurių nenorima turėti vaikų (daugiau vaikų) – senumo, blogos
sveikatos, partnerio(-ės) nebuvimo, taip pat jau pakankamo (jų nuomone) turimo vaikų skaičiaus, iš visų kitų priežasčių labiausiai išsiskiria susirūpinimas dėl vaikų ateities. Tai atspindi beveik visi nuomonių
apie nenorėjimą turėti vaikų tipai. Tarp jų išsiskiria viena nuomonė,
pagal kurią nenorą turėti vaikų (daugiau vaikų) lemia ekonominės sąlygos (“dar vienas vaikas per daug kainuotų“, „noriu išlaikyti savo dabartinį pragyvenimo lygį“ ir kt.). Šiai nuomonei labiausiai pritaria respondentai, tarp kurių santykinai daugiausia jauniausių, moterų, vedusių/ištekėjusių bei turinčių vaikų respondentų. Tai kelia mintį, kad
būtinybė atsižvelgti į ekonomines sąlygas bei jų diferenciaciją yra vienas iš prioritetinių dalykų, sąlygojančių paramos šeimai politiką, taip
pat siekiant, kad realizuotųsi ketinama prokreacinė elgsena.
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3.2. ŠEIMA: VYRO IR MOTERS VAIDMENYS
3.2.1. Moteris ir vyras: šeima, vaikai, darbas, lyčių
vaidmenys
Šeimos pokyčiai, Lietuvoje ėmę ryškėti praėjusio šimtmečio paskutinio dešimtmečio pradžioje, vyksta labai sparčiai. Šiuos pokyčius inspiravusius ir tolesnį jų vyksmą lemiančius veiksnius įvertinti gana sudėtinga,
tačiau akivaizdu, kad jie glaudžiai susiję su politinių, ekonominių ir socialinių struktūrų transformacija, palietusia visas visuomeninio gyvenimo sferas, taip pat ir šeimą. Pastebimai vyksta žmonių vertybių, požiūrių bei elgsenos permainos. Tradicinius šeimos formavimo ir gyvenimo
būdo bruožus keičia šiuolaikinis šeimos modelis, pasižymintis kintančia
santuokos, o kartu ir šeimos instituto samprata. Keičiasi šeimos kūrimo
laikas, motyvacija, lūkesčiai, kinta tarpasmeninių santykių kontekstas.
Tačiau nepaisant vykstančių pokyčių, šeima išlieka viena svarbiausių
vertybių tiek Lietuvos moterų, tiek vyrų vertybinių orientacijų skalėje
(Mitrikas, 2000a, 2000b; Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001). Tai vienas
fundamentaliausių socialinių institutų ir svarbiausių visuomenę integruojančių struktūrų. Būdama pirminė savo narių emocinės paramos ir
globos teikimo sistema, šeima visų pirma suvokiama ir vertinama kaip
prieglobstis nuo vienatvės ir gyvenimo negandų, tenkinantis žmogišką
meilės, supratimo ir palaikymo poreikį.
Kita ne mažiau svarbi žmogaus gyvenimo vertybė ir veiklos sritis
yra darbas. Laikui bėgant jo reikšmė Lietuvos žmonių gyvenime akivaizdžiai didėja (Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001). Tai neatskiriamas
šeimos gyvenimo aspektas. Darbas – ne tik pagrindinis šeimos pajamų
šaltinis, bet ir aplinka, kurioje realizuojami svarbūs psichologiniai bei
socialiniai (bendravimo, saviraiškos ir t.t.) asmens poreikiai.
Taigi šeima ir darbas yra esminės tiek Lietuvos vyrų, tiek moterų
gyvenimo vertybės. Tačiau kokia iš tikrųjų yra vyrų ir moterų darbinio
bei šeimyninio gyvenimo realybė? Kokius vaidmenis ir prioritetus
kiekviena iš šių gyvenimo sričių diktuoja vyrams ir kokius – moterims?
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Lyčių lygiateisiškumo klausimo sprendimas Lietuvoje, kaip ir kitose
pokomunistinėse šalyse, yra sudėtinė demokratizacijos proceso dalis.
Šalyje aktyviai diskutuojama lyčių lygybės tema, kuriami įstatymų pagrindai, kuriais siekiama užtikrinti lygias vyrų ir moterų teises ir galimybes. Tačiau oficialūs struktūriniai pakeitimai ne taip lengvai persikelia į tarpasmeninių santykių lygmenį, ypač į privatų šeimyninį gyvenimą. Lyčių vaidmenų konstravimas ir rekonstravimas atveria platų
socialinių procesų, formuojančių lūkesčius ir reikalavimus, susijusius
su moters ir vyro tapatumu, spektrą. Lyties tapatumo turinys nėra atsitiktinis, po juo slepiasi socialinės, kultūrinės ir ekonominės aplinkybės,
kuriomis vyrai ir moterys gyvena.
Posovietiniame kontekste dėl jau patirto gyvenimo „lyčių lygybės“
sąlygomis šios sąvokos interpretacija įgyja specifinį atspalvį. Priešingai
negu demokratinėse šalyse, kur lyčių lygybės diskusijos buvo nukreiptos į lygiavertį moterų ir vyrų dalyvavimą tiek apmokamame darbe,
tiek atliekant pareigas šeimoje, Sovietų Sąjungoje lyčių lygybės samprata apsiribojo tik lygiu vyrų ir moterų dalyvavimu darbo rinkoje.
Moterų emancipacija buvo apgaulinga, netgi priverstinė. Reikalavimai,
keliami moterims kaip darbuotojoms ir kaip motinoms, lėmė jų profesinių ir šeimyninių vaidmenų prieštaringumą ir dvigubą darbų naštą
(Stankūnienė, Kanopienė, 1994; Kanopienė, 1998).
Prasidėjusį Tautinį atgimimą, o vėliau ir pirmuosius perėjimo prie
demokratiškos ir rinkos principais besivadovaujančios valstybės proceso metus lydėjo ikikarinės nepriklausomos Lietuvos idealizavimas,
retradicionalizacija ir visų sovietinio periodo vertybių ir pasiekimų atmetimas. Moterys buvo skatinamos sugrįžti į šeimą, akcentuojant jų
pirminę žmonos ir motinos pareigą (Juozeliūnienė, Kanopienė, 1995).
Tačiau tai truko neilgai ir didžiąja dalimi dėl objektyvių priežasčių – tik
iš abiejų sutuoktinių uždirbamų pajamų šeimos sugebėdavo sudurti
galą su galu.
Lietuvos istorinė patirtis lėmė, kad šiandien vyrauja gana prieštaringas požiūris į moters ir vyro vietą bei vaidmenis visuomenėje ir šeimoje. Tai atskleidžia ir tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“, kurio
viena iš dalių skirta gyventojų nuomonės apie vyro ir moters vaidmenis Lietuvoje išsiaiškinimui, rezultatai. Nepaisant struktūrinių pokyčių
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ir sparčiai plintančių vakarietiškų vertybių ir normų, patriarchalinės
nuostatos dar gana gajos. Neretai naujosios, liberalios pažiūros, pabrėžiančios egalitarinius santykius tarp lyčių šeimoje ir visuomenėje,
susipina su konservatyvumu, išsakomu tradicinį šeimos modelį palaikančiomis nuostatomis.
3.2.1.1. Dirbanti moteris: modernių ir tradicinių požiūrių
konfliktas
Viena iš įtakingiausių teorijų apie lyčių vaidmenis iškilo iš struktūrinio funkcionalizmo idėjų, kurio klestėjimas pirmiausia sietinas su
amerikiečio T.Parsonso darbais. Idealia industrinėms visuomenėms
šeimos struktūra Parsonsas laikė nuklearią (arba branduolinę) šeimą.
Šeimos funkcionalumas visuomenėje, jo įsitikinimu, yra garantuojamas
tik abiem iš sutuoktinių atliekant skirtingus specializuotus vaidmenis:
vienam – instrumentinį, kitam – ekspresyvų. Instrumentinis vaidmuo
apima vadovavimą ir atsakomybę už sprendimų darymą ir yra tradiciškai
atliekamas sutuoktinio, kuris materialiai aprūpina šeimą, t.y. vyro ir tėvo.
Žmonai ir motinai atitenka ekspresyvus vaidmuo šeimoje. Ji tvarko namus, rūpinasi vaikais ir stengiasi, kad būtų patenkinti emociniai šeimos
narių poreikiai (Parsons, 1955).
Tokia vaidmenų diferenciacija, kai vyras atlieka instrumentinį vaidmenį, o žmona – ekspresyvų, charakterizuoja šeimą, kuri socialiniuose
moksluose neretai vadinama tradicine (Benokraitis, 1999). Tačiau šiandien toks viešojo ir privačiojo gyvenimo padalijimas, ribojantis individualių poreikių ir interesų įgyvendinimą, pripažįstamas atgyvenusiu.
Besikeičiančiame visuomeninio gyvenimo kontekste ryškėja būtinybė
keisti patriarchalinį vyro ir moters vaidmenų suvokimą ir gerinti abiejų
lyčių gyvenimo kokybę.
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai rodo, jog didelė dalis moterų nepritaria tradiciniam moters veiklos apibrėžimui. Beveik pusė apklausoje dalyvavusių moterų (46%) teigia nesutinkančios
su nuomone, kad „namų šeimininkės statusas leidžia pajusti tokią pat
pilnatvę, kaip ir apmokamas darbas“ (tarp vyrų šiai nuomonei paprieštaravo trečdalis apklaustųjų (31%)) (3.15 pav.). Iš dirbančių moterų
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taip manančių yra net daugiau nei pusė (3.21 lentelė). Vadinasi, vien
šeimos moters saviraiškai patenkinti nepakanka. Darbinis aktyvumas
taip pat labai svarbus ir atveria platesnę savirealizacijos galimybių erdvę. Dirbdamos moterys ne tik realizuoja save, bet ir užsitikrina asmeninį savarankiškumą. Teiginiui, jog „darbas yra geriausias būdas moteriai tapti nepriklausoma“, pritaria 71% moterų ir 65% vyrų (3.15 pav.).
3.15 pav.
Požiūrio į namų šeimininkės statusą ir darbo vaidmenį
moters gyvenime vertinimas pagal respondentų lytį
(procentais)
Namų šeimininkės statusas
leidžia pajusti tokią pat pilnatvę, kaip ir apmokamas
darbas
Darbas yra geriausias būdas
moteriai tapti nepriklausoma

Vyrai

30

Moterys

30

24

46

25

71

Darbe moterys yra mažiau
Vyrai
ambicingos negu vyrai (joms
karjera darbe yra mažiau
Moterys
svarbi)

25

10

18

43
38

10

32
31

31

Vyrai

38

43

20

Moterys

40

41

20

60%

80% 100%

0%
Sutinka*

31

65

Vyrai
Moterys

Dirbančios moterys yra labai
gerbiamos

39

20%

40%

Nei sutinka, nei nesutinka

Nesutinka*

* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.
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3.21 lentelė
Požiūrio į namų šeimininkės statusą ir darbo vaidmenį
moters gyvenime vertinimas pagal respondentų lytį
ir užimtumą (procentais)
Dirba visą dieną Dirba dalį darbo
Nedirba
laiko
Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys
Namų šeimininkės statusas leidžia pajusti tokią pat pilnatvę, kaip ir apmokamas darbas
Sutinka*
26,8
24,5
21,6
25,9
36,0
34,6
Nei sutinka, nei nesutinka
37,8
22,6
45,9
17,2
38,9
26,5
Nesutinka*
35,4
53,0
32,4
56,9
25,1
39,0
Darbas yra geriausias būdas moteriai tapti nepriklausoma
Sutinka
70,4
70,0
67,6
75,9
58,1
71,3
Nei sutinka, nei nesutinka
21,6
20,6
27,0
5,2
28,6
18,6
Nesutinka
7,9
9,4
5,4
19,0
13,3
10,0
Darbe moterys yra mažiau ambicingos negu vyrai
(joms karjera darbe yra mažiau svarbi)
Sutinka
24,4
36,2
13,5
36,2
28,6
38,8
Nei sutinka, nei nesutinka
38,7
27,4
37,8
27,6
49,6
34,9
Nesutinka
36,9
36,5
48,6
36,2
21,8
26,3
Dirbančios moterys labai gerbiamos
Sutinka
38,7
28,8
35,1
43,1
36,4
47,5
Nei sutinka, nei nesutinka
41,8
46,3
45,9
36,2
43,3
36,8
Nesutinka
19,5
25,0
18,9
20,7
20,2
15,7
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.

Žvelgiant į namų šeimininkės statuso vertinimų pasiskirstymą pagal
respondentų amžių, matyti, jog galimybę būnant namų šeimininke pajusti tokią pat pilnatvę, kaip ir dirbant apmokamą darbą, skeptiškiausiai vertina profesine prasme darbingiausios gyventojų amžiaus grupės, t.y. 35-54 metų (53% atsakė „nesutinku“ ir „visiškai nesutinku“),
o palankiausiai – 55 metų ir vyresnio amžiaus moterys (analogišką atsakymą pateikė kiek daugiau nei trečdalis – 36%). Vyrai savo nuomonę išsako gana atsargiai ir dažniausiai linkę atsakyti „nei sutinku, nei
nesutinku“. Tačiau galima pastebėti nežymią tendenciją, kad vyrų, pa107
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sižyminčių moderniomis nuostatomis moters vaidmens požiūriu ir
nesutinkančių su tvirtinimu apie namų šeimininkės statuso lygiavertiškumą apmokamam darbui, dalis tuo didesnė, kuo jaunesnė karta (3.16
priedas).
Požiūris į namų šeimininkės statusą skiriasi pagal respondentų išsilavinimą: kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo skeptiškiau vertinama nuostata, jog „namų šeimininkės statusas leidžia pajusti tokią pat pilnatvę,
kaip ir apmokamas darbas“. Liberaliausios savo nuostatomis yra aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys – su šiuo teiginiu nesutinka net 58%
(3.17 priedas).
Nuomonė, kad „darbas yra geriausias būdas moteriai tapti nepriklausoma“ yra vyraujanti tarp visų amžiaus grupių moterų. Tačiau
tarp atstovaujančių jauniausiai kartai (1967–1983 m. gimimo) moterų
šiai nuostatai pritariančių dalis, palyginti su vyresnių kartų respondentėmis, yra mažiausia. Panašiai nuomonės pagal amžių pasiskirto ir tarp
vyrų. Čia minėtąją nuostatą taip pat dažniau palaiko vidurinės (gimę
1947–1966 m.) ir vyresniosios (gimę 1925–1946 m.) kartos respondentai (3.16 priedas). Jau atlikus ankstesnius tyrimus (pvz., tyrimą „Lietuvos
šeima ir gimstamumas“3) buvo pastebėta, kad jaunesnėse šeimose moterų vaidmuo neretai yra pasyvesnis nei vyresnėse šeimose. Čia daugiau
namų šeimininkių, kurios spręsdamos dilemą tarp vaikų ir darbo, dažnai
pasirenka rūpinimąsi vaikais (Tureikytė, 1997; Kanopienė, 1997; Kanopienė, 2000).
Iš atsakymų pasiskirstymo pagal respondentų išsilavinimą matyti,
kad nuomonė, jog „darbas yra geriausias būdas moteriai tapti nepriklausoma“, labiausiai paplitusi tarp aukštojo išsilavinimo vyrų ir
vidurinio išsilavinimo moterų (3.17 priedas).
Siekiant atskleisti nuomonę apie moterų profesinį ambicingumą lyginant su vyrais, respondentų buvo prašoma išsakyti, kaip jie vertina
teiginį, jog „darbe moterys yra mažiau ambicingos negu vyrai (joms
3 Tyrimas „Lietuvos šeima ir gimstamumas“ yra tarptautinio projekto „Gimstamumas ir šeima
Europos ekonominės komisijos regiono šalyse“ (Fertility and Family Surveys in the Countries of
ECE Region) dalis. Lietuvoje tyrimas buvo atliktas 1994–1995 m., respondentai: 5000 18–49
metų vyrų ir moterų.
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karjera darbe yra mažiau svarbi)“. Atsakymus interpretuoti gana sudėtinga, nes tiek tarp moterų, tiek tarp vyrų respondentų požiūris nėra
aiškiai išreikštas. Įdomu, jog moterų, pritarančių nuomonei, kad joms
profesinė karjera yra mažiau svarbi negu vyrams, yra 12% daugiau negu šią nuomonę išsakiusių vyrų (atitinkamai 26% ir 38%) (3.15 pav.).
Vyrai ir moterys neretai vertina skirtingus profesinės veiklos aspektus.
Moterims ji svarbesnė dėl socialinių ryšių ir įvairių moralinių motyvų
(pvz., galimybės padėti kitiems), tuo tarpu vyrams svarbiau uždirbamų
pajamų dydis, profesinė karjera ir kvalifikacijos kėlimo galimybės (Kanopienė, 1997). Net ir tarp dirbančių moterų vienodai pasiskirto tiek
manančios, kad moterims profesinė karjera yra mažiau svarbi negu
vyrams, tiek su tuo nesutinkančios (3.21 lentelė).
Tačiau vertinant atsakymus pagal respondentų amžių, akivaizdžiai
išryškėja požiūrių skirtumai tarp vyriausios (55 metų ir vyresnio amžiaus) bei jaunesnių amžiaus grupių, ypač moterų atveju. Didžioji dalis
(57%) 55 metų ir vyresnio amžiaus moterų teigia, jog darbe moterys
yra mažiau ambicingos negu vyrai ir karjera joms nėra tokia svarbi.
Tuo tarpu iš 18–34 ir 35–54 metų amžiaus grupių tokios nuomonės
laikosi tik trečdalis moterų. Tarp vyrų moterų profesinės karjeros poreikį taip pat menkiau vertina 55 metų ir vyresni respondentai. Kad
moterys darbe mažiau ambicingos, sutiko 36% šios amžiaus grupės
vyrų. Iš 18–34 ir 35–54 metų amžiaus vyrų grupių taip mano tik penktadalis (3.16 priedas). Tikėtina, kad visuomenėje išliekant stiprėjančioms individualizacijos bei asmeninės autonomijos akcentavimo tendencijoms, moters profesinės aspiracijos ir nepriklausomybės nuo vyro svarba ir toliau didės.
Su tvirtinimu, kad darbe moterų ambicingumas yra mažesnis negu
vyrų, dažniau nesutinka aukštąjį išsilavinimą turintys vyrai ir moterys
(3.17 priedas).
Kartu su aptartuoju kyla kitas klausimas: ar užsiimdama profesine
veikla moteris užsitarnauja pagarbą visuomenėje? Čia vyrų ir moterų
nuomonė labai panaši. Dažniausias atsakymas į klausimą, ar „dirbančios moterys yra labai gerbiamos“, buvo „nei sutinku, nei nesutinku“
(tokį atsakymą pateikė 41% moterų ir 43% vyrų) (3.15 pav.). Ar taip
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išsakoma abejonė dėl moters profesinio aktyvumo palaikymo visuomenėje ir daroma užuomina apie didesnį moters, kaip motinos ir namų
šeimininkės, pripažinimą? O galbūt priežasčių reikėtų ieškoti kitur?
Tvirtinimui, jog „dirbančios moterys yra labai gerbiamos“, labiausiai linkę pritarti 55 metų ir vyresni respondentai. Tarp šio amžiaus moterų taip galvojančių yra daugiau nei pusė (57%) (3.16 priedas). Didesniąją dalį šios kartos (1925–1946 m. gimimo) respondentų
(ypač moterų) sudaro nebedirbantys žmonės, pensininkai, kurių didžioji darbinio gyvenimo dalis siejasi su sovietinio laikotarpio patirtimi. Jaunesnių kartų atstovai susiduria su šių dienų situacija ir didelės
konkurencijos sąlygomis, kur lytis yra svarbus veiksnys, lemiantis moterų įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybes (Kanopienė, 1999).
Todėl skirtinga patirtis šiuo atveju gali būti viena iš požiūrių skirtumus
paaiškinančių priežasčių.
Pažymėtina, kad kuo išsilavinimas aukštesnis, tuo respondentų dalis, manančių, kad „dirbančios moterys yra labai gerbiamos“, yra mažesnė. Ši tendencija būdinga tiek vyrų, tiek moterų atsakymams (3.17
priedas).
3.2.1.2. Moteris ir vyras: darbo ir šeimos vieta gyvenime
Šeima ir darbas, kaip rodo ir vertybių tyrimai, užima svarbią vietą tiek
Lietuvos vyrų, tiek moterų gyvenime (Mitrikas, 2000a, 2000b; Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001). Tačiau ar vyrų ir moterų pastangos ir galimybės dalyvauti kiekvienoje iš šių gyvenimo sferų yra vienodos?
Patriarchalinėje santykių tarp lyčių organizacijoje ekonominis aktyvumas yra nurodomas kaip vyro veiklos sfera. Moters veikla apribojama namais: buities tvarkymu ir šeimos narių globa. Sovietinė lygybės
politika, suteikusi moteriai teisę dirbti, ne tik nepakeitė patriarchalinės
šeimyninių pareigų pagal lytį segregacijos, bet ir lėmė moters „dvigubo
užimtumo“ efektą.
Šiandien šeimos institutas išgyvena transformacijos laikotarpį, ir
svarbi analitinė dimensija, į kurią būtina atsižvelgti tyrinėjant šeimos
pokyčius, yra santykių tarp lyčių kaita. Stiprėjant lyčių lygių teisių ir
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galimybių užtikrinimo iniciatyvai, vis dažniau prabylama apie vyro ir
moters socialinių vaidmenų subalansavimo poreikį. Todėl neatsitiktinai vienas iš tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ uždavinių buvo
išsiaiškinti Lietuvos žmonių požiūrį į kintančius vyro ir moters vaidmenis, atskleisti, kokios vyrauja nuostatos, susijusios su vyro ir moters
pareigomis visuomenėje ir šeimoje.
Teorijos apie moterų dalyvavimą darbo rinkoje teigia, jog moterų
užimtumas ne tik įprasmina lyčių vaidmenų lygybę, saviaktualizacijos
ir nepriklausomybės galimybę, bet ir yra susijęs su ekonominiais šeimos poreikiais (Haller ir Hoellinger, 1994; cituota Paluckienė, 1997).
Kaip matyti iš tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ metu gautų
duomenų, pastarasis veiksnys (ekonominė būtinybė) yra labai svarbus
motyvas, kodėl dauguma moterų Lietuvoje dirba mokamą darbą. 95%
apklausoje dalyvavusių moterų ir 89% vyrų sutinka, kad „dauguma
moterų šiais laikais turi dirbti, kad prisidėtų prie šeimos išlaikymo“
(3.16 pav.). Žinant sunkią šiandieninę daugelio šeimų ekonominę padėtį, toks atsakymas nestebina. Nestebina ir tai, kad ši nuomonė dažniau išsakoma vyresnio amžiaus ir žemesnį nei vidurinis išsilavinimą
turinčių respondentų, kuriems adaptuotis prie sparčiai kintančios aplinkos ir rinkos ekonomikos diktuojamų gyvenimo sąlygų sunkiausia
(3.18 ir 3.19 priedai).
Tačiau abiejų sutuoktinių ekonominis aktyvumas bei bendras namų
ūkio išlaikymas yra ir vienas iš egalitarinės šeimos bruožų. O tokį lyčių
santykių modelį palaiko dauguma tyrime dalyvavusių respondentų.
83% vyrų ir 85% moterų galvoja, kad „tiek vyras, tiek moteris turėtų
įnešti savo indėlį į namų ūkio biudžetą“ (3.16 pav.).
Pastarieji rezultatai iš tiesų leistų tikėtis, kad Lietuvos gyventojai labiau linkę rinktis šiuolaikinį simetrinį šeimos modelį, jei ne tam akivaizdžiai prieštaraujantys teiginio „vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o
moters – rūpintis namais ir šeima“ vertinimai. Už tradicinį šeimos
modelį, kai vyras atlieka instrumentinį, šeimos maitintojo, vaidmenį, o
moteris – ekspresyvų, šeimos aptarnavimo ir globos, vaidmenį, pasisako beveik pusė apklaustų moterų (48%) ir daugiau nei pusė vyrų
(55%) (3.16 pav.).
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Tradiciniai vertybiniai lūkesčiai atsiskleidžia ir respondentų atsakymuose vertinant teiginį „darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko
iš tikrųjų labiausiai nori moteris“. Atsakymą „visiškai sutinku“ arba „sutinku“ pažymėjo 59% vyrų ir 62% moterų (3.16 pav.).
3.16 pav.
Požiūrio į darbo ir šeimos vietą moters ir vyro gyvenime
vertinimas pagal respondentų lytį (procentais)
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Dauguma moterų šiais laikais
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kad vyrai per daug dėmesio
Moterys
skiria savo darbui
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27

Vyrai

Moterys

1

85

49

Moterys

Vyrai

2

4

83

55

Darbas yra gerai, bet namai ir
Vyrai
vaikai yra tai, ko iš tikrųjų
Moterys
labiausiai nori moteris
Bet kuriuo atveju šeima nukenčia, kai moteris dirba visą
darbo dieną

9

95

15
22

50%

Nei sutinka, nei nesutinka

11

100%

Nesutinka*

* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.

Kad šeima suvokiama kaip svarbiausias moters pašaukimas, patvirtina ir daugumos pritarimas teiginiui, jog „bet kuriuo atveju šeima nukenčia, kai moteris dirba visą darbo dieną“. Šis požiūris būdingas 73%
moterų ir 67% vyrų (3.16 pav.).
Nuomonę, kad abu sutuoktiniai turėtų įnešti savo indėlį į namų
ūkio biudžetą, dažniausiai išreiškia vyresniosios kartos (ypač 1925–
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1946 m. gimimo; gimę 1947–1966 kiek rečiau) respondentai, taip pat
respondentai, turintys žemesnį nei vidurinis išsilavinimą (3.18 ir 3.19
priedai). Sudėtinga spręsti, kokios būtent priežastys skatino tokius atsakymus. Vienas iš veiksnių vėlgi galėtų būti ekonominiai sunkumai,
su kuriais šiandien susiduria šios socialinės grupės. Tačiau atsakymų
pasiskirstymą vertinant amžiaus požiūriu, svarbus veiksnys galėtų būti
ir skirtingas gyvenimo patyrimas. Sovietiniu laikotarpiu tiek dėl vykdytos visuotinio užimtumo politikos, tiek dėl mažo darbo užmokesčio
abu sutuoktiniai dirbo mokamą darbą ir kartu materialiai aprūpindavo
šeimą. Namų šeimininkių tuo metu nebuvo ir negalėjo būti. Tuo tarpu
jaunesniosios kartos (gimusių 1967–1983 m.) gyvenimo patirtis visai
kitokia. Jų vertybinės nuostatos formavosi socialiniame kontekste,
pasižyminčiame gyvenimo būdo pasirinkimo įvairove.
Patriarchalinį šeimos modelį, pagal kurį vyras išlaiko šeimą, o moteris rūpinasi namais ir vaikais, nepalankiausiai vertina jauniausiajai kartai atstovaujantys respondentai, ir visų pirma moterys. Tarp 18–34 metų
amžiaus moterų su teiginiu, jog „vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o
moters – rūpintis namais ir šeima“, sutiko tik trečdalis – 34%. Tuo tarpu taip galvojančių šio amžiaus vyrų yra net 49% (3.18 priedas).
Iš jauniausios amžiaus grupės respondentų taip pat daug mažesnė dalis negu tarp vyresniųjų kartų atstovų pritaria nuostatai, jog „darbas yra
gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko iš tikrųjų labiausiai nori moteris“. Antai 18–34 metų amžiaus grupėje šį požiūrį palaiko mažiau nei pusė vyrų ir
moterų, o 55 metų ir vyresnio amžiaus grupėje taip mano per 60%.
Tai, kad jaunosios kartos atstovų nuomonę vis labiau veikia naujų
gyvenimo sąlygų formuojamos vertybės, normos ir gyvenimo būdo
ypatumai, rodo ir teiginio „bet kuriuo atveju šeima nukenčia, kai moteris dirba visą darbo dieną“ vertinimai. Iš 18–34 metų amžiaus grupės tokios nuomonės besilaikančių tiek vyrų, tiek moterų dalis yra
mažiausia.
Labiausiai egalitarinį požiūrį rodo aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą
turinčių vyrų bei aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų atsakymai (3.19
priedas).
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Beje, labai svarbus diferencijuojantis veiksnys yra turimų vaikų
skaičius. Kuo didesnis turimų vaikų skaičius, tuo dažniau pasisakoma
už patriarchalinį šeimos modelį ir akcentuojama moters atsidavimo
vaikams ir šeimai svarba (3.22 lentelė).
3.22 lentelė
Požiūrio į darbo ir šeimos vietą moters ir vyro gyvenime
vertinimas pagal respondentų lytį ir turimų vaikų skaičių
(procentais)
Neturi vaikų
1–2 vaikai
3 ir daugiau vaikų
Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys
Vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima
Sutinka*
47,1
33,9
53,8
49,1
69,7
60,3
Nei sutinka, nei nesutinka
34,3
27,6
28,5
28,2
21,3
22,9
Nesutinka*
18,6
38,6
17,8
22,7
9,0
16,8

Darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko iš tikrųjų labiausiai nori moteris
Sutinka
37,1
48,0
64,8
61,4
67,4
77,9
Nei sutinka, nei nesutinka
47,9
19,7
24,5
21,0
25,8
13,7
Nesutinka
15,0
32,3
10,7
17,6
6,7
8,4
Bet kuriuo atveju šeima nukenčia, kai moteris dirba visą darbo dieną
Sutinka
46,4
63,8
73,2
72,9
74,2
Nei sutinka, nei nesutinka
34,3
20,5
18,5
14,0
14,6
Nesutinka
19,3
15,7
8,3
13,1
11,2

81,7
8,4
9,9

Vyrui darbas turėtų būti svarbiau negu šeima
Sutinka
5,0
7,1
Nei sutinka, nei nesutinka
25,7
17,3
Nesutinka
69,3
75,6

5,3
12,2
82,4

10,7
20,6
68,8

8,0
14,0
78,0

13,5
16,9
69,7

Dažnai šeima nukenčia dėl to, kad vyrai per daug dėmesio skiria savo darbui
Sutinka
48,6
65,4
56,3
67,2
64,0
69,5
Nei sutinka, nei nesutinka
37,9
19,7
28,1
22,9
21,3
18,3
Nesutinka
13,6
15,0
15,6
9,8
14,6
12,2
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.

Moterys visada buvo labiau orientuotos į šeimą negu vyrai (Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001). Tai atsispindi dažnesnis negu vyrų pritarimas, jog „darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko iš tikrųjų
labiausiai nori moteris“. Jos dažniau negu vyrai pripažįsta, jog šeima
nukenčia, kai moteris visą dieną skiria darbui. Tačiau svarbu pažymėti,
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kad tokio pat požiūrio į šeimą jos tikisi ir iš savo sutuoktinių. Tvirtinimui, jog „vyrui darbas turėtų būti svarbiau negu šeima“ nepritaria
78% moterų, tuo tarpu tokią nuomonę išsakiusių vyrų yra beveik 10%
mažiau (69%). Vyrai taip pat rečiau linkę sutikti, jog „dažnai šeima
nukenčia dėl to, kad vyrai per daug dėmesio skiria savo darbui“ – taip
manančių moterų yra 67%, o vyrų – 56% (3.16 pav.).
Daugiausia vyrų, nesutinkančių, kad vyrai prioritetą turėtų teikti
darbui, o ne šeimai, yra 18–34 metų amžiaus ir turi žemesnį nei vidurinis išsilavinimą (3.18 ir 3.19 priedai). Tarp moterų nuomonė pagal
amžių pasiskirto gana panašiai. Tačiau žvelgiant pagal išsilavinimą,
priešingai negu vyrų atveju, su teiginiu, jog „vyrui darbas turėtų būti
svarbiau negu šeima“, dažniausiai nesutinka aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys (3.18 ir 3.19 priedai).
Taigi aptarti rezultatai tarytum reikštų, jog jaunesniosios kartos vyrams būdinga didesnė orientacija į šeimą – jiems šeima svarbesnė negu
vyresniųjų kartų atstovams. Tačiau teiginio „dažnai šeima nukenčia dėl
to, kad vyrai per daug dėmesio skiria savo darbui“ vertinimai verčia
manyti kitaip. Mažiausia dalis vyrų, galvojančių, jog dėl per didelio
vyrų dėmesio darbinei veiklai kenčia šeima, yra būtent tarp jauniausios, 1967–1983 m. gimimo, kartos atstovų (3.18 priedas). Ar tai reiškia, kad vyro vaidmens šeimoje suvokimas pakito labai menkai ir kad
vyras vis dar visų pirma suprantamas kaip šeimos maitintojas? Įdomiausia, kad tarp moterų šią nuomonę taip pat rečiau išreiškia šio amžiaus respondentės (3.18 priedas).
Kad šeima nukenčia, vyrui per daug dėmesio skiriant darbui, dažniausiai pritaria aukštąjį išsilavinimą turintys vyrai. Tarp moterų atsakymai pagal išsilavinimą pasiskirsto gana vienodai, ir išsilavinimas šiuo
atveju nėra reikšmingas veiksnys (3.19 priedas).
O kokią įtaką vyrų požiūriui į šeimą daro turimų vaikų skaičius?
Pasirodo, jog kuo daugiau vaikų turima, tuo dažniau vyrai linkę sutikti,
kad „vyrui darbas turėtų būti svarbiau negu šeima“. Tačiau kartu dažniau pripažįstama ir tai, kad „dažnai šeima nukenčia dėl to, kad vyrai
per daug dėmesio skiria savo darbui“ (3.22 lentelė).
3.2.1.3. Namų ruošos darbų pasidalijimas šeimoje
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Respondentų atsakymai į klausimus apie namų ruošos darbų pasidalijimą tarp vyro ir moters rodo, jog šiuo požiūriu Lietuvos gyventojams labiau būdingos egalitarinės, o ne patriarchalinės nuostatos. Akivaizdžiai dominuoja nuomonė, jog namų ūkio tvarkymas nėra vien
moters atsakomybė – vyrai sugeba ir turėtų įsitraukti į namų ruošos
darbus. Nepritarimą teiginiui, jog „vyrai nesugeba dirbti namų ruošos
darbų“, išreiškė absoliuti vyrų ir moterų dauguma (3.17 pav.).
3.17 pav.
Atsakymai į klausimą „Ar vyrai turėtų įsitraukti
į namų ruošos darbus“? (procentais)
Taip, bet kuriuo atveju

Vyrai
Moterys

Taip, jei moteris dirba

Vyrai
Moterys

Taip, jei vyras yra bedarbis
arba jei jo darbas nėra toks
svarbus kaip moters

Vyrai
Moterys

Ne, tai nėra vyro pareiga

Vyrai
Moterys

Ne, vyrai nesugeba dirbti namų ruošos darbų
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Moterys
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Taip jau istoriškai susiklostė, kad ilgą laiką su namų ūkiu susijusi
ruoša buvo laikoma „ne vyro darbu“. Visuomenės gyvenimo normoms modernėjant, šios nuostatos blėsta. Tyrimo metu paaiškėjo, jog
Lietuvoje dauguma vyrų ir moterų nesutinka, kad namų ruošos darbai
„nėra vyro pareiga“ (atitinkamai 85% ir 92%) (3.17 pav.). Vyrams, tie117
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sa, tai pripažinti sunkiau, tačiau dominuojanti pozicija tiek tarp moterų, tiek tarp vyrų labai aiški.
Per tyrimą respondentų klausiant, ar vyrai turėtų įsijungti į namų
ruošos darbus, buvo pateiktos kelios situacijos. Vienas iš šių variantų
formuluojamas, jog „bet kuriuo atveju“ vyrai turėtų įsitraukti į namų
ruošos darbus. Iš gautų rezultatų matyti, kad taip galvojančių vyrų yra
10 procentinių punktų mažiau negu moterų (sutiko 78% vyrų ir 89%
moterų) (3.17 pav.). Vadinasi, vyrai įžvelgia tam tikras išlygas, atleidžiančias juos nuo šių rūpesčių. Kaip galima spėti iš kitų atsakymų,
viena iš priežasčių, kodėl vyras gali neprisidėti prie namų ruošos, yra
nedirbanti, namie liekanti moteris arba jei moters darbas yra mažiau
svarbus nei vyro. Mat tais atvejais, kai „moteris dirba“ ir kai „vyras yra
bedarbis arba jo darbas nėra toks svarbus kaip moters“, vyrų ir moterų nuomonė vienareikšmė – vyrai turėtų įsitraukti į namų ruošos darbus (3.17 pav.).
Žvelgiant į atsakymų pasiskirstymą pagal amžių ir išsilavinimą žymių skirtumų nėra. Tarp visų kartų ir įvairų išsilavinimą turinčių respondentų vyrauja nuomonė, jog vyrai sugeba ir turėtų dalyvauti tvarkant namų ūkį (3.20 ir 3.21 priedai).
Apibendrinant galima būtų sakyti, jog Lietuvoje vyrauja liberalus
požiūris į namų ruošos darbų pasidalijimą tarp lyčių. Tikima, kad vyro
ir moters vaidmenų namų ūkyje pasidalijimas turi būti paremtas partneryste. Tačiau ar šį požiūrį atspindi reali elgsena? Ar vyrai iš tikrųjų
dalijasi su partnere namų ūkio darbais, kaip jie teigia, kad turėtų būti?
Apklausos metu respondentų, gyvenančių su sutuoktiniu arba
partneriu, buvo prašoma atsakyti, kas paprastai namie atlieka namų
ruošos darbus. 59% moterų teigia, jog būtent jos paprastai dirba šiuos
darbus (3.18 pav.). Šį faktą, t.y. kad namų ruoša šeimoje paprastai tenka moterims, pripažįsta ir pusė apklaustų vyrų (50,2%). Kitas dažniausiai nurodomas yra simetriškas buities darbų pasidalijimo tarp partnerių modelis. Tačiau vertėtų pastebėti, kad vyrai teigia dalijąsi namų
ruošos darbus su savo žmona ar partnere po lygiai dažniau negu moterys (tokį atsakymą pateikė 45% vyrų, moterų – 37%). Peršasi dvejopa išvada: arba vyrai linkę neobjektyviai sureikšminti savo indėlį tvarkant buitį, arba moterys nepakankamai vertina jų paramą.
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Labai retai, kaip rodo tyrimo duomenys, namų ruošą atlieka „kiti
šeimos nariai“ arba kiti „asmenys, kurie nėra šeimos nariai“ (3.18
pav.). Taigi buitimi paprastai rūpinasi sutuoktiniai (partneriai), o tiksliau vienas iš jų – moteris. Toks darbų pasidalijimas namų ūkyje susiklosto netgi tada, jei moteris dirba visą darbo dieną (3.23 lentelė).
Tenka pripažinti, kad realus šeimos gyvenimas gana nutolęs nuo deklaruojamų nuostatų apie egalitarinį šeimos modelį.
3.18 pav.
Atsakymai į klausimą „Kas paprastai atlieka
namų ruošos darbus“? (procentais)
3,1

Paprastai aš

59,2
50,2

Dažniausiai mano sutuoktinis (partneris)

2,5
45,1

Paprastai dalijamės po lygiai

37,0
1,1

Dažniausiai kiti šeimos nariai

1,1
0,4

Dažniausiai asmenys, kurie nėra mūsų
šeimos nariai

0,2
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3.23 lentelė
Namų ruošos darbų organizavimas
pagal respondentų lytį ir užimtumą (procentais)
Atsakymų variantai
Paprastai aš
Dažniausiai mano sutuoktinis
(partneris)
Paprastai dalijamės po lygiai
Dažniausiai kiti šeimos nariai
Dažniausiai asmenys, kurie
nėra mūsų šeimos nariai

Dirba visą dar- Dirba dalį darNedirba
bo dieną
bo laiko
Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys
2,2
58,2
–
44,4
5,1
62,7
55,4

2,3

52,2

–

41,0

3,2

40,8
1,1

37,7
1,4

47,8
–

55,6
–

51,9
1,3

33,2
0,9

0,4

0,5

–

–

0,6

–

Yra nemažai teorijų, kuriomis bandoma paaiškinti tradicinį darbo
pasidalijimą tarp lyčių. Viena grupė teorijų yra instrumentinės, paremtos turimų išteklių ir racionalių sprendimų principu. Jos teigia, kad
darbai tarp šeimos narių paskirstomi taip, kad būtų gaunama maksimali nauda (pvz., Gary Becker, 1991). Tačiau ne mažiau svarbi yra
socialinė aplinka ir visuomenėje vyraujančios nuomonės apie priimtinus lyčių vaidmenis įtaka.
Normos gyvuoja ilgiau negu jų susiformavimą lėmusios sąlygos, ir
stereotipų turinio atnaujinimas vyksta daug lėčiau negu faktų, kurių
pagrindu jie atsiranda, kaita (Smith, 1979; cituota Ferber, 1997). Todėl
nepaisant radikalių socialinės ir ekonominės aplinkos permainų, tradicinė lyčių vaidmenų ideologija atkakliai stabdo naujos elgsenos reiškimąsi. Dauguma žmonių paprastai elgiasi konformistiškai visuomenėje
vyraujančios koncepcijos apie tai, koks elgesys yra normalus, atžvilgiu
ir stengiasi atsakyti į visuomenės lūkesčius.
Pasipriešinimas pokyčiams egzistuoja ir dėl to, kad vyrai yra suinteresuoti išsaugoti status quo šeimoje. Moterų dalyvavimas darbo rinkoje
ir papildomos šeimos pajamos jiems labai parankūs, o jie nieko neišlošia prisiimdami didesnę nei anksčiau namų ruošos pareigų dalį. Dauguma namų ruošos darbų, nors ir svarbūs šeimos gerovei, yra nuobodi
rutina – jie reguliariai kartojasi ir duoda trumpalaikį rezultatą (dulkių
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valymas, valgio gaminimas, skalbimas ir t.t.). Tačiau pamažu kai kurie
vyrai pradeda įžvelgti ir pozityvių namų ruošos aspektų, pavyzdžiui,
pagelbstint namų ruošoje galima įsiteikti savo partnerei. Laikui bėgant
nukrypstančių nuo tradicinių normų randasi daugiau, o kartu ir kitiems jais sekti tampa lengviau (Ferber, 1997).
Taigi nuostatų pokyčiai nėra tolygūs elgsenos pokyčiams, tačiau ateityje galima tikėtis, kad normos ims keistis, taip palengvinsiančios ir
tolesnius elgsenos pokyčius. Vyrai vis mažiau priešinsis didesniam įsijungimui į namų ūkio tvarkymo rūpesčius.
Labiausiai iš kitų amžiaus grupių namų ruošos darbų pasiskirstymu
savo šeimoje išsiskiria vyriausios kartos gyventojai. Didžiausia dalis
respondentų, kurie su savo sutuoktiniu (partneriu) namų ruošos darbais dalijasi po lygiai, yra 55 metų ir vyresnio amžiaus grupėje (3.22
priedas). Be to, šio amžiaus moterys daug dažniau negu jaunesnės nurodo, jog namų ruošos darbus dažniausiai atlieka jų sutuoktinis (partneris). Dauguma šios amžiaus grupės žmonių yra pensininkai, todėl
vyrai randa daugiau laiko ir progų padėti savo sutuoktinėms (partnerėms) kasdienėje ruošoje. Tyrimai rodo, kad išėję į pensiją vyrai labiau
įsitraukia į buities darbus (tiek „vyriškus“, tiek laikomus „moteriškais“), ir namų ūkio darbų pasidalijimas tarp partnerių, kai vyras pensininkas, yra mažiau segreguotas (Dorfman, Heckert, 1988; Keith,
Schafer, 1986; Vinick, Ekerdt, 1992; cituota Szinovacz, 2000). Be abejo, ir pačioms šio amžiaus moterims vyrų parama neretai būna labai
reikalinga.
Iš atsakymų pasiskirstymo pagal respondentų išsilavinimą matyti, jog
nepaisant išsilavinimo dauguma moterų teigia, kad būtent jos paprastai
nudirba namų ruošos darbus šeimoje (3.23 priedas). Tačiau žemesnį nei
vidurinis ir aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys tokį atsakymą pateikia
rečiau nei kitų išsilavinimo grupių respondentės. Šio išsilavinimo moterys taip pat dažniau teigia, jog darbus namų ūkyje dalijasi po lygiai su
sutuoktiniu (partneriu). Tarp vyrų irgi išsiskiria šių išsilavinimo grupių
respondentų atsakymai. Tik žemesnį nei vidurinis ir aukštąjį išsilavinimą
turinčių vyrų grupėse dominuoja atsakymas, kad namų ruošos darbus jie
dalijasi su sutuoktine (partnere) po lygiai (atitinkamai 54% ir 51%) (3.23
priedas).
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3.2.1.4. Vaikų priežiūra: vyro ir moters pareigos
Vienas aktualiausių lyčių vaidmenų visuomeninėje sferoje ir šeimoje subalansavimo problemos aspektų yra vaikų priežiūra. Lietuvoje
moterys jau daugiau nei penkiasdešimt metų aktyviai dalyvauja darbo
rinkoje. Vyras ir moteris dalijasi „šeimos maitintojo“ pareigas – kartu
dirba šeimos labui, pelno pinigus pragyvenimui. Tačiau simetriška (arba egalitarinė) šeima yra tokia, kurioje abu sutuoktiniai (partneriai) ne
tik rūpinasi materialine šeimos gerove, bet ir dalijasi pareigas namuose, įskaitant ir vaikų priežiūros rūpesčius. Todėl tyrimo „Gyventojų
politikos vertinimas“ viena iš užduočių buvo įvertinti gyventojų požiūrį į tėvystės ir motinystės pareigas, koks vaidmuo prižiūrint ir auklėjant vaiką yra skiriamas vyrui ir koks moteriai.
Nors didelė dalis tyrimo metu apklaustų respondentų (80% vyrų ir
82% moterų) nurodo, jog „niekas negali taip gerai pasirūpinti vaiku,
kaip jo motina“, daugiau vis dėlto yra manančių, jog šias, tradiciškai
motinos atsakomybei priskiriamas, pareigas sėkmingai gali atlikti ir
tėvas. Su teiginiu „tiek tėvas, tiek motina gali puikiai prižiūrėti savo
vaikus“ sutiko 86% vyrų ir 92% apklausoje dalyvavusių moterų (3.19
pav.). Amžiaus atžvilgiu labai ryškios diferenciacijos nėra, nors galima
pastebėti, kad nuostata, jog abu tėvai gali puikiausiai pasirūpinti savo
vaikais, tarp jaunesnio amžiaus respondentų yra dažnesnė (3.24 priedas). Žiūrint pagal išsilavinimą, panašu, jog vaikų priežiūros perspektyva mažiausiai gąsdina vidurinį išsilavinimą turinčius vyrus, ir jie mažiausiai abejoja, jog ir vyrai gali gerai prižiūrėti vaikus. Tuo tarpu tarp
moterų tokį atsakymą dažniau nurodo aukštesnįjį išsilavinimą turinčios respondentės (3.25 priedas).
Remiantis šiais rezultatais, galima būtų teigti, kad visuomenėje
trūksta tik paskatinimo ir palankių sąlygų, kad simetriškasis šeimos
modelis, pagal kurį tiek tėvas, tiek motina kartu rūpinasi vaikų priežiūra, būtų įgyvendinamas. Kol kas toks atsakomybės pasidalijimas tarp
vaiko tėvo ir motinos yra tik konceptualaus lygmens. Kaip rodo tyrimų „Moteris Lietuvos visuomenėje“, atliktų 1994 ir 2000 metais, rezultatai, daugumą vaikų priežiūros darbų ir toliau Lietuvoje atlieka
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moterys. Tuo tarpu daugiau nei pusė vyrų dažniausiai atlieka tik vieną
„darbą“ – žaidžia su vaikais (Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001).
3.19 pav.
Vyro ir moters vaidmens prižiūrint vaikus vertinimas
pagal respondentų lytį (procentais)
Vyrai
Moteris neturėtų dėl vaikų
aukoti savo profesinės karjeros Moterys

34

38

41

Dirbanti moteris gali turėti
Vyrai
tokius pat šiltus ir tvirtus ryšius
Moterys
su vaikais, kaip ir nedirbanti
Ikimokyklinio amžiaus vaikas,
matyt, nukenčia, jeigu jo motina dirba

28

29

30

67

15

18

67

13

20

64

Vyrai

22

69

Moterys

Vyrai
Niekas negali taip gerai pasirūMoterys
pinti vaiku, kaip jo motina

14

17

14

80

13

7

82

10

9

86

Vyrai
Moterys

Tai nėra gerai, jei vyras lieka
namuose ir prižiūri vaikus, o
moteris eina į darbą

Moterys

Auklės ir vaikų priežiūros
įstaigų darbuotojai gali puikiai
prižiūrėti mažamečius vaikus

Vyrai

33

38

29

Moterys

34

36

29

92

Vyrai

47

0%
Sutinka*

7

30

42

Vyrai
Be tėvų, vaikus puikiausiai gali
Moterys
prižiūrėti ir giminės

3

11

Tiek tėvas, tiek motina gali
puikiai prižiūrėti savo vaikus

29

24
29

30

36

34

31

34

36

50%

Nei sutinka, nei nesutinka

2

100%
Nesutinka*

* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.
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Nors nuostatos į vyro vaidmenį šeimoje modernėja, vaikų priežiūra
išlieka pirmaeilė motinos priedermė, ir visų pirma moterys, o ne vyrai
susiduria su vaiko auginimo ir profesinės veiklos suderinimo problema.
Tyrimo metu buvo bandoma išsiaiškinti, ar moteris turėtų dėl vaikų atsisakyti profesinės karjeros. Rezultatų analizė parodė, jog moterų,
pritariančių teiginiui, kad „moteris neturėtų dėl vaikų aukoti savo profesinės karjeros“, yra 7% daugiau negu vyrų (atitinkamai 34% ir 40%)
(3.19 pav.). Beje, turimų vaikų skaičius tokiai moterų nuomonei įtakos
neturi (3.24 lentelė).
3.24 lentelė
Vyro ir moters vaidmens prižiūrint vaikus vertinimas
pagal respondentų lytį ir turimų vaikų skaičių (procentais)
Neturi

2–3 vaikai

3 ir daugiau
vaikų
Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys
Moteris neturėtų dėl vaikų aukoti savo profesinės karjeros
Sutinka*
32,9
40,9
35,7
40,2
28,1
Nei sutinka, nei nesutinka 40,7
29,9
37,8
30,7
32,6
Nesutinka*
26,4
29,1
26,6
29,2
39,3

42,0
22,9
35,1

Dirbanti moteris gali turėti tokius pat šiltus ir tvirtus ryšius su vaikais,
kaip ir nedirbanti
Sutinka
70,0
73,2
66,1
65,7
65,2
67,2
Nei sutinka, nei nesutinka 18,6
13,4
13,8
12,3
12,4
12,2
Nesutinka
11,4
13,4
20,1
22,0
22,5
20,6
Ikimokyklinio amžiaus vaikas, matyt, nukenčia, jeigu jo motina dirba
Sutinka
42,4
58,3
67,2
69,3
80,9
78,6
Nei sutinka, nei nesutinka 35,3
26,8
19,5
15,9
13,5
13,0
Nesutinka
22,3
15,0
13,3
14,8
5,6
8,4
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“.

Žvelgiant pagal kartas, didesni nuomonių skirtumai išryškėja tik
tarp moterų. Čia konservatyviausios yra jauniausios kartos (1967–1983
m. gimimo) atstovės; iš jų pritarančių tam, kad moteris dėl vaikų netu124
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rėtų aukoti karjeros, yra mažiausiai (3.24 priedas). Analizuojant gyventojų nuostatas pagal išsilavinimą matyti, kad tarp vyrų konservatyviausi yra aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai, o tarp moterų atvirkščiai – šį išsilavinimą turinčios respondentės pasižymi liberaliausiu
požiūriu (3.25 priedas).
Nuostatų prieštaringumą ir darbo bei pareigų šeimai suderinamumo kvestionavimą rodo ir kiti respondentų atsakymai. Pavyzdžiui,
nors didžioji dalis (67% vyrų ir 67% moterų) respondentų mano, kad
„dirbanti moteris gali turėti tokius pat šiltus ir tvirtus ryšius su vaikais,
kaip ir nedirbanti“, dauguma taip pat sutinka su tuo, kad „ikimokyklinio amžiaus vaikas, matyt, nukenčia, jeigu jo motina dirba“ (tokią
nuomonę išsakė 64% vyrų ir 69% moterų) (3.19 pav.). Daugiausia
manančių, kad vaikams, kurių motina dirba, stinga jos dėmesio, yra
tarp respondentų, turinčių 3 ir daugiau vaikų (3.24 lentelė).
Tikėjimas, kad dirbančios motinos santykiai su vaikais gali būti tokie pat artimi, kaip ir nedirbančios, ir kad įmanomas šeimos ir darbo
sričių suderinamumas, dažniau išreiškiamas tarp jauniausios amžiaus
grupės (18–34 metų) respondentų vyrų ir moterų (3.24 priedas). Pažymėtina ir tai, kad šiuolaikinė moteris, dirbanti ir turinti vaikų, labiausiai suprantama tarp aukštąjį išsilavinimą įgijusių moterų. Tarp šios grupės respondenčių dažniausiai buvo išsakoma, jog „dirbanti moteris gali
turėti tokius pat šiltus ir tvirtus ryšius su vaikais, kaip ir nedirbanti“, ir
mažiausia dalis, palyginti su žemesnį išsilavinimą turinčių moterų grupėmis, sutiko, jog „ikimokyklinio amžiaus vaikas, matyt, nukenčia, jeigu
jo motina dirba“ (3.25 priedas).
Tai, kad Lietuvoje dar gajus patriarchalinis supratimas apie priimtinus vyro ir moters vaidmenis, patvirtina apklausoje dalyvavusių respondentų išreikštas požiūris į namuose liekantį ir vaikus prižiūrintį
tėvą. Teiginiui, kad „tai nėra gerai, jei vyras lieka namuose ir prižiūri
vaikus, o moteris eina į darbą“ pritaria beveik pusė (47%) apklaustų
vyrų ir tik kiek mažiau moterų (42%) (3.19 pav.). Tačiau nuostatos
liberalėja, ir kiekviena karta vis pozityviau žiūri į vyrą, atliekantį vadinamuosius „moteriškus“ darbus – tvarkantį namų ūkį ir prižiūrintį
mažamečius vaikus (3.24 priedas). Palankiausiai į pastaruoju metu ryš125
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kėjantį griežto vyro bei moters veiklos sferų atskyrimo atsisakymą žiūri aukštąjį išsilavinimą įgijusios moterys, o konservatyviausios – žemesnio nei vidurinis išsilavinimo. Vyrų nuostatoms išsilavinimas turi
menkesnę įtaką, tačiau pakankamai akivaizdu, kad patys konservatyviausi šiuo požiūriu taip pat yra žemesnio nei vidurinis išsilavinimo
respondentai (3.25 priedas).
Kiti variantai, kam galima būtų patikėti vaikų priežiūrą (auklės, giminės ir pan.), pasirodė kur kas mažiau populiarūs. Kad „auklės ir
vaikų priežiūros įstaigų darbuotojai gali puikiai prižiūrėti mažamečius
vaikus“, sutiko tik trečdalis respondentų (33% vyrų ir 34% moterų), o
tam, kad „be tėvų vaikus puikiausiai gali prižiūrėti ir giminės“, pritarė
dar mažesnė dalis (30% vyrų ir 30% moterų) (3.19 pav.). Tarp vyrų
giminių, auklių ir vaikų priežiūros įstaigų sugebėjimu tinkamai prižiūrėti vaikus labiau linkę tikėti jauniausios kartos (1967–1983 m. gimimo) atstovai bei vidurinį ir žemesnį išsilavinimą turintys respondentai.
Tarp moterų auklių ir vaikų priežiūros įstaigų paslaugas teigiamai taip
pat dažniau vertina jauniausios kartos atstovės ir respondentės, turinčios vidurinį ir žemesnį nei vidurinis išsilavinimą. Tačiau kiek kitaip
nei vyrų pasiskirto jų nuomonė dėl giminių pagalbos prižiūrint vaikus.
Nuomonė, kad „be tėvų vaikus puikiausiai gali prižiūrėti ir giminės“,
dažnesnė tarp 55 metų ir vyresnių (1925–1946 m. gimimo) respondenčių (3.24 ir 3.25 priedai).
***
Šiandien Lietuvoje pastebimai keičiasi visuomenės vertybinės
orientacijos, keičiasi gyvenimo prioritetų tvarka, formuojasi nauji
elgsenos modeliai. Žmonių mąstymą ir gyvenseną veikia vakarietiškos gyvenimo ir tarpusavio santykių sampratos įtaka, pasireiškianti
stiprėjančiu individo atsakomybės už save ir savo pasiekimus akcentavimu, didėjančia laisve darant asmeninius pasirinkimus bei tolerancija didėjančiai gyvenimo būdo įvairovei. Tačiau greta naujųjų
vertybinių gairių galios nepraranda ir tradicinės vertybės bei normos.
Todėl ir nuostatos dėl vyro ir moters vaidmens visuomenėje ir šeimoje gana prieštaringos, derinančios modernumo ir konservatyvumo samplaiką. Egalitarizmas, pabrėžiantis lyčių lygybės ir vaidmenų
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simetriškumo svarbą, susipina su patriarchalizmu, nenoru atsisakyti
tradicinių nuostatų bei elgsenos modelių.
Viena vertus, gyventojai nesutinka su tradiciniu lyčių vaidmenų
apibrėžimu ir pripažįsta, jog moters veikla neturėtų apsiriboti rūpinimusi namais bei vaikų auginimu. Profesinė saviraiška moterims ne
mažiau svarbi, ir apmokamas darbas yra geriausias būdas tapti nepriklausomomis. Be to, manoma, kad abu sutuoktiniai (partneriai) turėtų
prisidėti prie namų ūkio išlaikymo bei dalytis atsakomybe už šeimos
materialinę gerovę. Tai modernus požiūris į moters vaidmenį ir jos
poreikius.
Kita vertus, dar labai populiari nuomonė, kad „vyro pareiga yra
uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima“. Tvirtinama, kad
namai ir vaikai yra tai, ko iš tiesų nori moteris, o jai dirbant visą darbo
dieną, kenčia šeima. Tokios nuostatos rodo, kad daugelio svarbiausia
moters veiklos sfera tebelaikoma šeima.
Daugumoje šeimų namų ruošos darbai vis dar gula tik ant moters
pečių, net jei ji dirba visą darbo dieną. Vaikų auginimas ir priežiūra išlieka moters pareiga. Nors tikima, kad abu tėvai gali puikiai prižiūrėti vaikus, toks pareigų tarp tėvų pasiskirstymas, kai vyras lieka su vaikais namuose, o moteris dirba, nėra vertinamas visiškai palankiai.
Tačiau iš tyrimo rezultatų matyti, kad nuostatos kinta pagal amžių.
Jaunoji karta pasižymi liberalesniu ir labiau egalitariniu požiūriu į šeimą
bei partnerių santykius joje negu vyresniosios kartos atstovai. Tiesa, realus elgesys neretai prasilenkia su išsakoma nuomone, ir čia skirtumai
tarp kartų daug menkesni. Belieka tikėtis, kad laikui bėgant egalitarinės
nuostatos bus dažniau realizuojamos kasdieniniame gyvenime.
3.2.2. Pora, santuoka, lytis: tarpasmeninių santykių
perspektyva
Tarpasmeniniai žmonių santykiai yra simbolinis barjeras, sugeriantis socialinio gyvenimo įtampą ir apsaugantis socialinį veikėją nuo neigiamų viešosios sferos įtakų. Socialinės teorijos ir kasdienis supratimas
šiems santykiams priskiria tėvų ir vaikų santykius, giminystės ryšius,
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draugystę, tačiau vieni reikšmingiausių suaugusio žmogaus gyvenime
yra sutuoktinių ar sugyventinių (partnerių) tarpusavio santykiai. Šie
santykiai pajėgūs apsaugoti individą nuo psichosocialinio streso, patiriamo profesiniame, visuomeniniame gyvenime; jie laiduoja socialiniam veikėjui susietumo su kitais jausmą, koreguoja individo tapatumo savivokos koncepciją (Schütz, 1974; Steil, 1997).
Dėl šių priežasčių tarpasmeniniai santykiai itin reikšmingi transformacijų visuomenėms. Jau daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje kintanti ir
naujai besiformuojanti socialinė tvarka žmogaus gyvenimą daro itin pažeidžiamą, socialiai ir psichologiškai nesaugų. Visuomeninė anomija ir
silpni bendruomeniniai saitai dažnai įvardijami kaip socialinių patologijų – alkoholizmo, savižudybių – priežastys (Gailienė, 1998).
Kita vertus, tarpasmeniniais lyčių santykiais kuriamos bei reprodukuojamos ir socialinės lyties (gender) kultūrinės reikšmės, todėl per
šiuos santykius tvirtinami ir perkuriami moteriškumo bei vyriškumo
modeliai yra reikšmingi lyčių lygiavertiškumo diskursui demokratėjančioje Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai vertėtų atidžiau panagrinėti, kaip
Lietuvoje vertinami sutuoktinių ar sugyventinių tarpusavio santykiai,
taip pat aptarti šių vertinimų ir socialinės lyties normų sąsajas.
3.2.2.1. Lyčių tarpasmeninių santykių tyrimo socialiniuose
moksluose problema
Prieš pradedant įgyvendinti iškeltą užduotį būtų tikslinga išsakyti
keletą metodologinių bei teorinių pastabų. Pirma, tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“, kurio pagrindu rengiama ši monografija,
nebuvo tikslingai orientuotas į nuodugnias sutuoktinių ar sugyventinių tarpasmeninių santykių studijas, juo nebuvo siekiama išsiaiškinti
tarpasmeninių santykių diskursyvinių reikšmių, šių santykių kasdienės praktikos reikšmių ir jų paplitimo visuomenėje. Tačiau tyrimo
instrumentas suteikia galimybių analizuoti kai kuriuos lyčių tarpasmeninių santykių kultūros Lietuvos visuomenėje aspektus.
Antra pastaba, kurią dera išsakyti, yra susijusi su tarpasmeninių santykių sociologinių studijų legitimumo problema. Pagal tradicinę sociali128
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nių disciplinų atskirtį tarpusavio santykių studijos ilgą laiką buvo priskiriamos psichologijai. Sociologija, nors ir pripažindama šių santykių egzistavimą ir svarbą visuomenei, neįtraukdavo tarpusavio santykių studijų
į savo domės lauką4. Šio svarbaus socialinės tikrovės segmento studijos sociologų buvo aukojamos ant disciplinos purizmo laužo, o reti
bandymai įtraukti į sociologinę analizę tarpasmeninių santykių temas
jų autoriams užtraukdavo psichologizmo nuodėmę5.
Sunku būtų prieštarauti nuomonei, jog klostantis tarpasmeniniams
santykiams vyksta psichologiniai procesai. Meilė, rūpestis, atjauta, įsipareigojimas, neapykanta, nusivylimas ir pan. yra per šiuos santykius
pasireiškiančios emocijos. Tačiau žengiant žingsnį toliau, būtina pabrėžti, kad visos emocijos yra socialiai sukonstruotos (Harré, 1986;
Hochshield, 1984). Visuomenė socialiniams veikėjams teikia diskursyvinius išteklius, kuriais naudodamiesi individai interpretuoja, patiria ir
kuria tarpusavio santykius. Tai reiškia, jog kiekvienoje visuomenėje
egzistuoja bendrakultūriniai artimų santykių idealai ir šiuos santykius
kasdienybėje valdančios socialinės normos, kontroliuojančios socialinius veiksmus. Tad žengus šį teorinį žingsnį tampa įmanomas ir sociologinis lyčių tarpusavio santykių tyrimas, kaip visuomenėje egzistuojančių ir šiems santykiams priskiriamų diskursyvinių reikšmių analizė.
Šiame skyriuje aptarsime keletą lyčių tarpusavio santykių kultūros
Lietuvoje problemų. Pirmiausia nagrinėsime, kokią reikšmę žmonės
teikia sutuoktinių ar sugyventinių tarpasmeniniams santykiams. Vėliau –
susitelksime ties norminiais socialinės lyties modeliais bei aptarsime jų
įtaką žmonių požiūriui į sutuoktinių ar sugyventinių tarpasmeniniams
santykiams.
4 Norint tuo įsitikinti reikėtų peržvelgti bent keletą klasikinių ir plačiai naudojamų sociologijos
įvado vadovėlių ir juose pateiktą šeimos analizę. Šeima juose pristatoma per funkcinę struktūrinę analizę, pirmiausia nagrinėjant šeimos narių praktinius vaidmenis, jų pasiskirstymo modelius, vaikų socializaciją.
5 Toks likimas ištiko vieną iš sociologijos klasikų vokiečių sociologą G. Simmelį. Dar 1922 m.
savo veikale „Soziologie. Über die Formen der Vergesellscahftung“ jis pateikė intymumo,
kaip esminio tarpasmeninių santykių komponento analizę, nagrinėjo meilės temas. Socialinės
teorijos legitimatorių jis buvo apkaltintas psichologizmu. Plačiau apie tai: Scaff L. A., Veržiantis iš geležinio narvo. Vilnius: Pradai, 1995.
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3.2.2.2. Sutuoktinių ir sugyventinių tarpusavio santykiai
gyvenimo vertybių kontekste
Kiekviena visuomenė nubrėžia specifinį vertybinį horizontą, formuojantį žmogaus gyvenimo tikslų, idealų erdvę. Šios vertybinės erdvės kinta istorijos laike, vienus vertybinius žmogaus kasdienos orientyrus nustumdamos į periferiją ir iškeldamos kitus. Kultūrinė transformacija dialektiškai susijusi su socialinės institucinės sandaros kaita:
kintant socialinei struktūrai transformuojasi kultūra ir vice versa. Tad
akivaizdu, kad praėjusio dešimtmečio socialinė struktūrinė Lietuvos
visuomenės transformacija keitė žmonių kokybiško, sėkmingo gyvenimo lūkesčius. Tačiau prieš pradėdami nagrinėti, kaip kitų gyvenimo
vertybių kontekste žmonės vertina sutuoktinių ar sugyventinių tarpusavio santykius, trumpai stabtelėkime ties platesniais sociologiniais
lyginamaisiais klausimais. O būtent aptarkime, kokią vietą moterų ir
vyrų tarpasmeniniai santykiai užima vakarietiškose visuomenėse ir
kaip tai susiję su socialine struktūrine bei kultūrine modernybės raida.
Kokybiški partnerių tarpusavio santykiai vėlyvosios modernybės6
visuomenėse yra bene svarbiausias veiksnys, lemiantis subjektyvų socialinio veikėjo gyvenimo kokybės vertinimą. Tyrimais nustatyta, kad
patenkinti šiais santykiais dažniausia būna patenkinti ir gyvenimu apskritai (Reis, 1994; Perlman, Fehr, 1987). Tokia centrinė šių santykių
vieta šiuolaikinio žmogaus gyvenime susijusi su sociologinėmis modernybės determinantėmis, paveikusiomis privačiąją sferą – jos formavimąsi ir raidą.
Plačiai žinomas sociologinis argumentas, jog modernybė perskelia
asmens socialinę kasdienybę į privačiąją ir viešąją gyvenimo erdves. Pagal
šią atskirtį „viešoji“ tapatintina su individualistine etika, racionalumu, kalkuliacija, konkurencingumu; „privačioji“ – su solidarumu, emocijomis,
asmens subjektyvumo sklaida. Socialinės istorijos tyrimai rodo, kad priVėlyvoji modernybė (late modernity) – britų sociologo A.Giddenso įvestas terminas, žymintis
šiuolaikinės išsivysčiusios visuomenės būklę (Giddens, 2000). Šis terminas vartojamas kaip
opozicija paplitusiam postmodernybės terminui. Anot Giddenso, Vakarų šalys tebegyvena
pasaulyje, kuriam būdingos modernybės struktūros ir kultūriniai principai.

6
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vačiosios sferos emociniai idealai (meilės, šeimos kaip emocinės bendruomenės, motinystės ir tėvystės modeliai bei kt.) kai kuriuose socialiniuose sluoksniuose Vakarų Europoje pradėjo sklisti dar iki kapitalistinio
ūkio ir modernios visuomeninės struktūros įsigalėjimo (Ariés, 1962;
Macfarlane, 1987). Tačiau dauguma autorių emocinių idealų įsigalėjimą
privačioje sferoje ir privatumo formavimąsi sieja su kapitalistine ekonomika (Stone, 1977; Luhmann, 1984).
Tad modernybės sąlygomis privačioji sfera, kaip aštuntame XX a.
dešimtmetyje rašė amerikiečių sociologas Ch.Lashas, tampa „paskutiniu
meilės ir padorumo užutekiu“, „rojumi negailestingame pasaulyje arba
atsvara kalkuliacijos paženklintam viešajam gyvenimui“ (Lash, 1977).
Privačiajame pasaulyje individas patenkina daugelį socialinių psichologinių poreikių: gali išreikšti save ir tikėtis būti suprastas, gauti emocinę
paramą, būti išklausytas arba, kaip rašė B.Berger ir P.L.Bergeris, nurodydami į asmens tapatumą, tiesiogine ta žodžio prasme gauti vardą, kuris beveik negirdimas anonimiškų socialinių makrostruktūrų pasaulyje
(Berger, Berger, 1984).
Privačiosios sferos reikšmę šiuolaikinio žmogaus gyvenime sąlygoja
ne tik struktūrinė diferenciacija, bet ir kultūrinis pliuralumas. Stabilūs,
visuomenės individui teikiami kultūriniai tapatumo scenarijai vėlyvosios modernybės sąlygomis praranda socialinio veikėjo savipratą formuojančią galią, tad norėdamas suprasti save, atsakyti į klausimą „kas
aš esu?“ socialinis veikėjas atsigręžia į subjektyvumo lauką. Ir būtent
tarpasmeniniai santykiai, privačioji sfera tampa veidrodžiu, atspindinčiu, leidžiančiu koreguoti subjektyvius individo savasties tapatumo
projektus (Giddens, 2000).
Suprantama, kad Lietuvos visuomenė modernėjo skirtingai negu
Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos visuomenės. Galime pagrįstai
kalbėti apie vėlyvą privačiosios ir viešosios sferų atsiskyrimą, vėlyvą
emocinių idealų įsitvirtinimą privačiojoje sferoje (Marcinkevičienė,
1999; Stankūnienė, 1995), apie tik paskutinį dešimtmetį pagreitį įgaunantį kultūrinį pliuralumą visuomenėje. Nepaisant to, o gal ir tuo labiau, tikslinga panagrinėti tarpusavio santykių vietą Lietuvos visuomenės bendrųjų gyvenimo vertybių erdvėje. Kitaip tariant, panagrinė131
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ti, ar Lietuvos kultūroje sutuoktinių bei sugyventinių tarpusavio santykiai vertinami kaip „meilės ir padorumo užutekis“?
Bendriausias atsakymas į pastarąjį klausimą būtų teigiamas. Dauguma
Lietuvoje atliktų sociologinių studijų fiksuoja centrinę šeimos, kaip vieno pagrindinių privačiosios sferos institutų, reikšmę žmonių gyvenime
(Matulionis, Juknevičius, Mitrikas, 2001; Purvaneckienė, Purvaneckas,
2001). Panašų atsakymą į užduotąjį klausimą diktuoja ir tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenų analizė, suteikianti galimybę panagrinėti, kaip Lietuvos gyventojai vertina kokybiškus sutuoktinių ar sugyventinių tarpusavio santykius.
Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos kultūroje kokybiškiems partnerių
tarpusavio santykiams tenka išskirtinė vieta. Absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų nurodė, kad harmonija ir santarvė su sutuoktiniu ar
partneriu jiems yra „svarbi“ arba „labai svarbi“ (kartu paėmus tai sudaro 96% respondentų atsakymų) (3.25 lentelė)7. Būtina pažymėti, jog
net 60% vertindami pasirinko kraštutinai pozityvią kategoriją „labai
svarbu“ ir taip nurodė, jog kokybiški tarpusavio santykiai yra vienas
reikšmingiausių dalykų gyvenime.
Panašiai buvo įvertinta tik finansinė gerovė, o daug mažiau žmonių
„labai svarbiais“ laiko pasitenkinimą darbu, vartotojiška gyvenimo
orientaciją (atostogas, laisvalaikį, saviraišką, gražius namus, bendravimą su draugais). Tad neabejodami galime teigti, jog kultūrinis norminis sėkmingo gyvenimo modelis Lietuvos visuomenėje remiasi į du
pagrindinius „stulpus“: finansinį apsirūpinimą ir pasitenkinimą partnerių tarpusavio santykiais.
Įprasta manyti, jog tarpusavio santykiai reikšmingesni moterims. Tokią
poziciją savaime diktuoja tradicinė socialinės lyties struktūra ir jos suponuoti moterų ir vyrų socializacijos ypatumai (Chodorow, 1978).
Pagal šią socialinių lyčių struktūrą norminis moteriškos biografijos
scenarijus tapatintinas su privačiąja sfera, t.y. pora, santuoka ir šeima.
Kaip priešybė jam konstruojamas vyriškas biografinis scenarijus, orientuotas į viešąją sferą. Tad moterys per socializaciją išsiugdo gebėjimus
7 Lentelėje pateikti gyvenimo vertybių subjektyvūs vertinimai tik pagal kategorijas „labai svarbu“ ir „svarbu“. Pasiskirstymas pagal visas kategorijas („labai svarbu“, „svarbu“, „nei svarbu,
nei nesvarbu“, „nesvarbu“, „visai nesvarbu“) pateiktas 3.26 priede.
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formuoti ir valdyti emocinius ryšius, tarpusavio santykius, todėl jie yra
kur kas reikšmingesni moterų savivokai. Vyrai, kurių socializacija orientuota į socialinį statusą, pasiekimus, konkurenciją, racionalumą, mažiau
įsitraukia į tarpasmeninius ryšius ir šie turi silpnesnę formuojančią įtaką
jų savivokai.
3.25 lentelė
Gyvenimo vertybių vertinimai pagal respondentų lytį
(procentais)
Iš viso
Vyrai
Moterys
Turėti pakankamai pajamų (pinigų)
Labai svarbu
65,3
65,3
65,2
Svarbu
32,8
32,6
32,9
Gyventi su savo sutuoktiniu(-e)(partneriu (-e)) santarvėje ir harmonijoje
Labai svarbu
59,5
56,3
62
Svarbu
36,9
39,8
34,6
Bent kartą per metus turėti atostogas
Labai svarbu
46,6
42,1
50,1
Svarbu
45,1
48,3
42,7
Būti patenkintam (-ai) savo darbu
Labai svarbu
46,6
43,7
48,8
Svarbu
48,6
51,1
46,8
Teikti saugumą artimiems žmonėms
Labai svarbu
39,5
36,9
41,6
Svarbu
56
57,6
54,8
Gyventi gražiame erdviame name
Labai svarbu
30,1
31
29,4
Svarbu
45,9
44,5
47
Būti vertinamam ir gerbiamam už šeimos ribų
Labai svarbu
28,1
26,4
29,5
svarbu
61,1
62,3
60,2
Turėti pakankamai laiko sau ir savo interesams
Labai svarbu
25
21,7
27,6
Svarbu
60,6
61
60,2
Kad abu, tiek vyras, tiek žmona, užsidirbtų sau pajamų
Labai svarbu
24,9
20,6
28,2
Svarbu
55,7
56,5
55
Siekti saviraiškos
Labai svarbu
15,5
13,6
17,1
Svarbu
50,6
48,4
52,4
Turėti pakankamai laiko savo draugams
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Labai svarbu
Svarbu

10,7
45,1

12,1
46,4

9,9
44,1

Vyriško tapatumo modelį gana taikliai apibūdino britų sociologė
M.Ingham, vyrų vidinį gyvenimą pavadinusi „emociniu celibatu“, taip
pažymėjusi vyrų nesugebėjimą dalytis ir analizuoti vidinę patirtį, emocines būsenas ir kurti emocinius ryšius (Ingham, 1984).
Vis dėlto kai kurie Vakarų sociologai ragina nedaryti skubotų išvadų apie privačiosios sferos tarpusavio santykių svarbą moterų ir vyrų
gyvenime (Cancian, 1987). Juk skirtingi ir socializacijos nulemti lyčių
dalyvavimo palaikant emocinius ryšius modeliai dar nereiškia, kad šie
ryšiai moterims yra svarbesni nei vyrams. Skirtinga partnerių raiška
klostantis tarpusavio santykiams dar neimplikuoja to, jog vyrai šiuos
santykius nuvertina ir prioritetus teikia kitoms gyvenimo vertybėms.
Tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“ atskleidė, kad labai svarbiu sėkmingo gyvenimo dalyku harmoniją ir santarvę šeimoje laiko
beveik tiek pat Lietuvos vyrų ir moterų: atitinkamai 56% ir 62% (3.25
lentelė). Tad būtų galima sutikti, kad artimi tarpusavio santykiai vyrų
vertinami ir jiems reikalingi (Duncombe, Marsden, 1993). Žinoma,
pripažįstant jų svarbą gyvenime galimi skirtingi pagal lytį segreguoti,
t.y. „moteriški“ ir „vyriški“, dalyvavimo, įsitraukimo, šių santykių kūrimo modeliai. O čia neišvengiamai kyla ir kitas klausimas – ar moteriškasis tarpusavio santykių konstravimo modelis yra vienintelis veiksmingas, sėkmingas? Galbūt moterys, anot F. Cancian, turėtų liautis
primetinėti vyrams ekspresyvųjį santykių kūrimo modelį?
Tačiau grįžtant prie Lietuvos gyventojų vertybių analizės, svarbu
pabrėžti, kad Lietuvos visuomenėje sutuoktinių ar sugyventinių kokybiškų tarpusavio santykių svarbą gyvenime labai panašiai vertina ir
moterys, ir vyrai. O tai leidžia manyti, kad nerealizavus šio sėkmingo
gyvenimo lūkesčio socialinį psichologinį stresą išgyvena abi lytys. Kitaip tariant, nesugebant sukurti individualius poreikius atitinkančių
tarpusavio ryšių pralaimi tiek vyrai, tiek ir moterys.
Sėkminga partnerystė labai svarbi įvairaus amžiaus Lietuvos žmonėms (3.27 priedas). Kaip labai svarbų gyvenimo dalyką ją nurodė tiek
jaunesni, tiek ir vyresni Lietuvos gyventojai. Tiesa, vyriausios ir jau134
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niausios kartos moterys tarpusavio santykių kokybę vertina panašiai,
nors ir kiek daugiau nei tos kartos vyrai. Žinoma, kiekviena amžiaus
grupė turi savo tarpusavio santykių santarvės ir harmonijos idealus, ir
jų turinys gali skirtis. Tai turėtų būti susiję ir su kartos socialine patirtimi ir lyčių lygiavertiškumo nuostatomis, kurių įtaką tarpusavio santykių kultūrai aptarsime vėliau.
Taigi apibendrinant galime pasakyti, jog sutuoktinių ir sugyventinių
kokybiškų tarpusavio santykių siekis yra universali, absoliučią daugumą Lietuvos gyventojų vienijanti vertybė. Nors Lietuvos visuomenės
modernėjimo trajektorija skiriasi nuo toliausiai pažengusių Vakarų
šalių modernėjimo trajektorijos, subjektyvius poreikius atitinkantys
privačiosios sferos santykiai mūsų kultūroje yra sėkmingo gyvenimo
modelio centre.
Tačiau čia neišvengiamai peršasi ir kitas klausimas. Jei mūsų kultūrai kokybiškų tarpusavio santykių idealas yra universalus, ar kultūra
siūlo priemones, kuriomis socialiniai veikėjai galėtų šio idealo siekti?
Kitaip tariant, ar kiti privačiojo gyvenimo idealai ir normos palaiko,
skatina ar stabdo, prieštarauja partnerių kokybiškų tarpasmeninių santykių formavimą? Galbūt visuomenė, aukštai iškėlusi šių santykių vertę, negali pasiūlyti adekvačių receptų, kuriais vadovaudamiesi žmonės
galėtų tuos santykius kurti?
3.2.2.3. Sutuoktinių ir sugyventinių tarpusavio santykiai:
moters, vyro ar bendras reikalas?
Privačioji sfera betarpiškai susijusi su visuomenėje egzistuojančia
socialinės lyties struktūra. Kultūroje reprodukuojami socialiniai psichologiniai moteriškumo ir vyriškumo modeliai nulemia moterų bei
vyrų dalyvavimo privačiojoje sferoje pobūdį, taip pat diktuoja ir tarpusavio santykių kultūrinių idealų turinį. Juk tai, kas kultūroje „įrašyta“
kaip moteriška ar vyriška, kartu išreiškia ir norminius moterų bei vyrų
troškimus, jų svajones, norus, keliamus sugyventinių ar sutuoktinių
gyvenimui, taip pat moterų ir vyrų įsitraukimo, veikimo palaikant santykius modelius. Tad norėdami atsakyti į ankstesnio skyrelio pabaigoje
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iškeltus klausimus, turėtume panagrinėti Lietuvos visuomenėje egzistuojančias nuostatas moterų, vyrų ir privačiosios sferos atžvilgiu. Vis
dėlto pradėti reikėtų nuo teorinio klausimo ir aptarti, kaip socialinės
lyties struktūra susijusi su poros tarpusavio santykių idealų raida.
Tradicinė moderni privačiojo ir viešojo gyvenimo segregacija pagal lytis „feminizavo meilę“ ir moteriškumui priskyrė ne tik praktines privačiosios sferos užduotis (buities darbai, vaikų priežiūra), bet
ir tai, ką šiuolaikinė sociologija vadina emociniu darbu (emotion work)
(Hochschield, 1984). Šio darbo rezultatai yra sugebėjimas suprasti
partnerį, empatiškai priimti jo situaciją, atjausti, analizuoti vidines
patirtis, padėti ir pan. Kaip jau minėta, tradicinė socialinės lyties
struktūra saistė emocinį darbą tik su moteriška socialine lytimi ir
moterišku gyvenimo scenarijumi. Todėl už kokybiškus sutuoktinių
tarpusavio santykius atsakomybė buvo užkraunama moterims. Vadinasi, tiek kultūrinis, tiek ir tikrovėje veikęs emocinio darbo pasiskirstymas palaikant tarpusavio santykius nebuvo simetriškas, jis buvo
segreguotas pagal lytis, o santuokoje ir šeimoje veikęs kokybiškų
tarpusavio santykių idealas implikavo ir lyčių asimetriją.
Tačiau XX a. antroje pusėje Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos
visuomenėse pradėjęs reikštis kultūrinis pliuralumas ir esminė struktūrinės moterų padėties kaita transformavo privačiosios sferos idealus
(Giddens, 1992). Kultūrinis pliuralumas sukūrė sąlygas, dėl kurių suiro
tradiciniai socialiniai norminiai tapatumo scenarijai. Ir ši padėtis palietė tiek vyrus, tiek ir moteris. Fragmentuojantis ir multiplikuojantis tapatybėms ir gyvenimo būdui, visuomenės nariams nebeįmanoma įsitekti į vieną moteriškumo ar vyriškumo standartą. Visuomenė toleruoja įvairius tapatumo projektus. Nauja, šiuolaikinei visuomenei būdinga
tapatumo apibrėžties situacija apibūdinama ne pagal tai, ką darai, bet
kas esi modalumą (Demo, 1992), kuris tapatumo konstravimo vektorių
nukreipia į subjektyvumo lauką. Todėl privačioji sfera ir joje kuriami
tarpusavio santykiai tampa reikšmingi, o į jų kūrimą įtraukia ne tik
moteris, bet ir vyrus. Vaizdžiau tariant, reikmė suprasti save, atrasti
savo tapatumą per santykius su artimais žmonėmis „pabrangsta“ ne
tik moterų, bet ir vyrų gyvenime, o tarpusavio santykiai tampa pagrindinė subjektyvumo konstravimo arena.
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Kitas ne mažiau svarbus veiksnys, Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos visuomenėse transformavęs moterų ir vyrų dalyvavimo privačiojoje sferoje modelius ir privačiosios sferos idealus, buvo pilietinio, politinio ir ūkinio moterų bei vyrų lygiateisiškumo diskursas. Dėl to vyko
moterų emancipacijos, jų sąmonėjimo procesai, o moteriško gyvenimo scenarijus peržengė privačiosios sferos sienas. Kita vertus, šie
procesai skatino ir tradicinio vyriškumo sampratos peržiūrėjimą. Šiuolaikinėje visuomenėje vyro įsitraukimas į praktinį ir emocinį privačiosios sferos darbą nors dar nėra faktinė, bet jau tapo normine realybe.
Šie veiksniai iš esmės pertvarkė partnerių tarpusavio santykių kultūrinį idealą. Svarbiausias jame yra intymumas, implikuojantis abipusišką partnerių vidinių poreikių komunikaciją, t.y. abipusį supratimą,
dalijimąsi vidiniais išgyvenimais, prieštaravimais, vertybėmis, pasikliovimą, pasitikėjimą, emocinės paramos teikimą ir gavimą (Giddens,
1992; Sternberg, 1999). Intymumas tampa kokybiškų tarpusavio santykių pagrindu, lemiančiu pasitenkinimą tarpusavio santykiais ir poros
(santuokos) tęstinumą. Taigi šiuolaikinis kultūrinis kokybiškų lyčių
tarpusavio santykių idealas remiasi lygiaverčiu lyčių įsitraukimu ne tiek
ir ne tik į praktinių užduočių atlikimą, bet – ir tai būtina pabrėžti – ir į
emocinį darbą. O šio idealo įsigalėjimas susijęs tiek su struktūrinės
moterų padėties visuomenėje kaita, tiek ir su kultūrinėmis individo
tapatumo apibrėžties sąlygomis.
Tačiau grįžkime prie tranzicinius pokyčius išgyvenančios Lietuvos
visuomenės. Iš to, kas pasakyta, kiltų keletas klausimų. Pirma, ar Lietuvos visuomenėje santarvės ir harmonijos idealas implikuoja lygiavertišką lyčių įsitraukimą į emocinį darbą? Kitaip tariant, ar galvodami
apie santarvę ir harmoniją vyrai ir moterys tikisi abipusės atjautos, solidarumo, supratimo? Antra, jei svarbus – bet ne vienintelis – veiksnys, atvedantis prie lyčių lygybės emociniame darbe ir intymumo idealo pasiekimo, yra tradicinių moteriškumo ir vyriškumo tapatybių kaita,
tradicinių lyčiai priskiriamų socialinių psichologinių ribų įveikimas,
reikėtų klausti, kokie norminiai socialinių lyčių modeliai vyrauja Lietuvoje ir ar jie gali skatinti lyčių lygybę emociniame darbe?
Atsakyti į pirmą klausimą galime tik pasiremdami teoriniais samprotavimais. Galime abejoti, ar šiuolaikinis, vakarietiškoms visuome137
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nėms būdingas į intymumą fokusuotas partnerių kokybiškų tarpusavio
santykių idealas yra vienodai būdingas ir Lietuvos visuomenei. Vis
dėlto turime pagrindo manyti, kad mūsų visuomenėje egzistuoja savotiška šio idealo kopija; santarvė ir harmonija kultūrinių orientyrų
lygmenyje bent jau moterų siejama su abipusišku dalyvavimu emociniame darbe. Taip manyti leistų XX amžiaus antroje pusėje visuomenėje įvykę struktūriniai pokyčiai, kurių pasekmė buvo ta, kad įsigalėjo emociniai santuokos motyvai, moterys buvo išstumtos iš privačiosios ir į profesinę sferą. Moterų užimtumas darbo rinkoje „išbarstė“ jų kasdienes pareigas ne tik privačiojoje, bet ir viešojoje srityje. Tad tikėtina, kad tokia struktūrinės moterų padėties kaita sukūrė situaciją, kuriai esant bent jau moterų santuokinio gyvenimo lūkesčiai buvo siejami su abipusišku įsitraukimu į emocinius darbus.
Tačiau ar šis „teorinis“ lūkestis palaikomas konkrečių lytims priskiriamų tapatumo modelių, egzistuojančių visuomenėje?
Moters ir vyro vaidmenys šeimoje šioje knygoje jau išsamiai išanalizuoti 3.2.1 skyriuje (Jonkarytė, A. „Moteris ir vyras: šeima, vaikai,
darbas, lyčių vaidmenys“). Nekartodami to, kas jau pasakyta, tik trumpai aptarsime kai kuriuos vertinimus, labiausiai atspindinčius Lietuvos
gyventojų požiūrį į moteriškos ir vyriškos biografijos scenarijus.
Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje tik kiek mažiau nei penktadalis
(17%) vyrų ir beveik ketvirtadalis (24%) moterų nesutinka su tokiu
moteriško ir vyriško gyvenimo scenarijumi, pagal kurį moteris tapatinama su privačiąja sfera, o vyras – su viešąja (3.20 pav.). O apie pusė
Lietuvos moterų ir vyrų – priešingai, laikosi nuomonės, jog namai ir
šeima yra moters veiklos laukas, tuo tarpu vyras privalo save projektuoti į profesinę sferą.
Dažniausiai tradicionalistinės viešosios ir privačiosios sferų segregacijos pagal lytis nepalaiko jaunesnio amžiaus moterys. 18–34 metų
moterų grupę šiuo požiūriu galime vadinti „kismo karta“, nes savo
orientacijomis jos skiriasi ne tik nuo bendraamžių vyrų, bet ir nuo vyresnių kartų moterų. Tuo tarpu jaunesnės kartos vyrai (18–34 metų)
savo nuostatomis nenutolsta nuo vyresnio amžiaus vyrų (3.28 priedas). Net 32% jaunesnio amžiaus moterų (18–34 metų) nepritaria tra138

Šeima ir visuomenė: transformacijų iššūkiai

diciniam moteriškumui ir vyriškumui („vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima“), o taip galvojančių šios kartos vyrų tėra 20%.
3.20 pav.
Lietuvos gyventojų požiūris į moters ir vyro
gyvenimo modelius
Vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir
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60
Vyrai

50

Moterys

40
30
20
10
0
Sutinka

Nei taip, nei ne

Nesutinka

Vyresnių kartų moterų ir vyrų vertinimai taip ryškiai nesiskiria, ir
kuo vyresnė karta, tuo mažiau prieštaraujančių tradiciniam moters ir
vyro saistymui su atitinkamai privačiąja ir viešąja sfera. Nepritariančių
tradiciniams lyčių modeliams vidutinio amžiaus (35–54 metų) moterų
ir vyrų tėra apie penktadalis (atitinkamai moterų 23%, vyrų – 19%). O
tarp dar vyresnės kartos apklaustųjų nepalaikančių tradicinio modelio
tėra atitinkamai 18% moterų ir 10% vyrų (3.28 priedas). Iš nesutinkančių su tuo, jog moterų ir vyrų gyvenima3 turi būti modeliuojamas
pagal atitinkamai privačiąją ir viešąją sferas, daugiausia yra aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų (3.19 priedas)
Jauniausioji (18–34 metai) moterų karta nuo kitų gyventojų skiriasi
ir kito lyčių vaidmenis nusakančio teiginio vertinimu. O būtent: „Darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko iš tikrųjų labiausiai nori
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moteris“. Jauniausios kartos moterys dažniausiai nesutinka su šia pozicija ir tuo skiriasi nuo savo bendraamžių vyrų bei vyresnio amžiaus
moterų (3.28 priedas).
Vis dėlto bendras šio teiginio vertinimas išduoda visuomenėje slypinčias tradicines nuostatas moteriškos ir vyriškos biografijos atžvilgiu. 61% Lietuvos gyventojų įsitikinę, kad, nepaisant įsitraukimo į
darbinę veiklą, vienintelis moteriai artimas, tinkamas dalykas yra vaikai
ir namai. Taigi daugiau nei pusei Lietuvos gyventojų „realiausias“ ir
„geriausias“ yra toks norminis moteriškumo modelis, pagal kurį moters tapatumas siejamas su privačiąja sfera. Tokiam moteriškumo
standartui dažniau nepritaria jaunesni žmonės, ypač jaunesnės moterys. Atitinkamai nepritariančių tarp 18–34 metų apklaustųjų moterų
yra 24%, o vyrų – 15%, tuo tarpu vyresnių kartų tiek moterų, tiek vyrų grupėje rečiau nesutinkama su tradiciniu moterišku modeliu, siejančiu moterį tik su vaikų priežiūra ir namais (3.28 priedas).
Taigi apibendrinant galime teigti, jog Lietuvoje paplitęs tradicinis
moteriško ir vyriško tapatumo modelis, kurį palaiko tiek vyrai, tiek ir
moterys. Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad ryžtingiausia visuomenės grupė, permąstanti tradicines moteriškumo ir vyriškumo reikšmes,
yra jaunesnės 18–34 metų kartos moterys, kurios savo nuostatomis
„iškrinta iš konteksto“ ir konfrontuoja tiek su savo kartos vyrais, tiek
ir su vyresnėmis kartomis.
Dabar jau galima grįžti prie klausimo, kurį iškėlėme ankstesnio skyrelio pabaigoje. Tada klausėme, ar kultūroje visuotinai išplitusį sutuoktinių
ar sugyventinių kokybiškų tarpusavio santykių idealą palaiko kitos visuomenėje egzistuojančios privačiosios sferos normos?
Dabar galime atsakyti – deja, bet ne. Norminiai lyčių modeliai neįpareigoja vyro įsitraukti į privačiąją sferą ir už jos kūrimą visą atsakomybę užkrauna moterims. Taigi emocinis darbas tampa moters užduotimi ir tokį norminį lyčių modelį palaiko dauguma Lietuvos moterų ir vyrų. Tokia padėtis kuria sąlygas, kuriomis tampa sudėtinga įgyvendinti partnerių santarvės ir harmonijos idealą. Juk kultūroje egzistuojantį ir visuotinai įsigalėjusį kokybiškų, sėkmingų tarpusavio santykių idealą pora gali sukurti tik tada, kai abu sutuoktiniai (sugyventiniai)
įsitraukia į jo kūrimą, taigi dalijasi atsakomybę už privačiąją gyvenimo
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sferą, o kartu simetriškai įsitraukia į emocinį darbą. Bet kuo šeimos
kasdienybę stipriau formuoja tradiciniai lyčių modeliai, kai vyro biografija tapatinama tik su viešuoju, o moters – tik su privačiuoju gyvenimu, tuo daugiau kliūčių atsiranda kuriant harmoningus tarpusavio
santykius. Vadinasi, Lietuvoje susidariusi padėtis, kuriai būdingas atotrūkis tarp norminių tikslų ir realiai visuomenėje egzistuojančių jų pasiekimo priemonių. Harmonijos ir santarvės lūkestis visuomenėje, deja, nepalaikomas normų, kuriomis vadovaudamiesi moteris ir vyras
lygiavertiškai įsitrauktų į poros tarpusavio santykių kūrimą.
Kasdienybėje dėl tokio kultūrinio prieštaravimo kyla lūkesčių nepatenkinimas ir poreikių neatliepimas. Moterys ir vyrai iš santuokos (registruotos ar neregistruotos) tikisi kokybiškų santykių, tačiau savo privatų gyvenimą jie dažnai kuria ta linkme, kuri neskatina tokių santykių
klostymosi. Gana prieštaringa pačių moterų padėtis. Jos, būdamos
užimtos ir profesinėje sferoje, privačiojoje tikisi lygiaverčio emocinio
darbo paskirstymo su partneriu, tačiau pačios palaiko tokius moteriškumo ir vyriškumo modelius, kurie akivaizdžiai prieštarauja šiam tikslui ir skatina lyčių asimetriją emociniame darbe. Suprantama, jog kasdienybėje tokia situacija turėtų lemti dažnesnę moterų emocinių poreikių neatitikimo patirtį.
Netipiškos jaunesnės kartos moterų nuostatos, neigiančios tradicinę moteriškumo ir vyriškumo atskirtį, gali ypač paveikti šių moterų
ateities biografijas. Pasisakydamos prieš tradicinius lyčių modelius jos,
tikėtina, poros tarpusavio santykius irgi linkusios projektuoti pagal
šiuolaikinį, intymumu pagrįstą santarvės ir harmonijos idealą. Tačiau
dauguma šios kartos vyrų dar išlaiko tradicines nuostatas lyčių ir jų
dalyvavimo privačiojoje sferoje atžvilgiu. Todėl galima manyti, kad
šios kartos moterų lūkesčiai, susiję su lygiavertiškumu privačiojoje
sferoje, emociniame darbe nebus atliepti ir stiprins lyčių įtampą visuomenėje.
***
Lietuvos visuomenėje egzistuojantis norminis sėkmingo gyvenimo
scenarijus apima kokybiškus sutuoktinių ar sugyventinių tarpusavio
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santykius. Šiems santykiams teikiama išskirtinė vieta kitų gyvenimo
vertybių kontekste, jie kartu su finansine gerove sudaro dažniausiai
pasirenkamų gyvenimo vertybių grupę.
Kokybiški tarpusavio santykiai yra universali, visas gyventojų grupes vienijanti vertybė: jų subjektyvią reikšmę gyvenime panašiai vertina moterys ir vyrai, jaunesnio ir vyresnio amžiaus žmonės.
Lietuvos kultūroje egzistuojantys tradiciniai moteriškumo ir vyriškumo modeliai, atitinkamai segreguojantys lytis pagal privačiąją ir viešąją sferas, nepalaiko tokio kokybiškų santykių tarp lyčių modelio, pagal kurį atsakomybė už tarpusavio santykius, dalyvavimas emociniame
darbe būtų tolygiai paskirstomas tarp moterų ir vyrų. Daugiau nei pusei Lietuvos moterų ir vyrų pasisakant už tradicinius lyčių modelius,
emocinis darbas privačiojoje sferoje priskiriamas moterims, o tai užkerta kelią formuoti kokybiškus, lygių investicijų reikalaujančius emocinius sutuoktinių ar sugyventinių tarpusavio santykius. Todėl galime
teigti, kad Lietuvos visuomenėje egzistuoja privačiojo gyvenimo idealų
konfliktas: visuotinai išplitusio tarpusavio santykių santarvės, harmonijos idealo įgyvendinimas nepalaikomas kultūrinių modelių, diktuojančių moters ir vyro dalyvavimo privačiojoje sferoje būdus.
Ši lyčių tarpusavio santykių idealų ir lyčių kultūrinių modelių priešstata mažiausiai reiškiasi tarp jauniausios kartos (18–34 metų amžiaus)
Lietuvos moterų, dažniausiai pasisakančių už netradicinius moterų ir
vyrų vaidmenis. Šios kartos moterys dažniau nei kitų kartų moterys ir
vyrai pasisako už tokius moteriškumo ir vyriškumo scenarijus, kurie
palankūs simetriškų tarpusavio santykių kūrimui. Tačiau galime prognozuoti, kad šis jaunesnės kartos moterų privačiosios sferos reformavimo idealas gali prieštarauti jaunesnės kartos vyrų nuostatoms, kurios
panašios į vyresnių kartų nuostatas ir eliminuoja vyro įsitraukimą į privačiąją sferą.
Tikėtina, kad visuomenėje užkoduota privačiosios sferos idealų
prieštara eilinių žmonių gyvenime gali tapti priežastimi, dėl kurios
partneriai ar sutuoktiniai patiria ir patirs emocinių poreikių neatliepimą ir galbūt net subjektyvų nepasitenkinimą santuoka. Manytina, kad
norint įveikti šią prieštarą būtina kurti ne tik palankesnes struktūrines
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lyčių lygybės visuomenėje sąlygas, bet ir skatinti visuomenės refleksiją
tradicinių norminių lyties modelių atžvilgiu.
Taigi privačioji sfera Lietuvos gyventojams, be jokios abejonės, yra
„meilės ir padorumo užutekis“, tačiau kultūra nesiūlo priemonių, kurios padėtų į jį nusigauti. Veikiau, reprodukuodama tradicinius moteriškumo ir vyriškumo scenarijus, ji tik klaidina kelius, vedančius į „privatumo užutekį“.

3.3. PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ VAIDMUO ŠEIMOJE IR
VISUOMENĖJE

Šios knygos 1.1.5 poskyryje buvo aptartas unikalus XX a. demografinės raidos fenomenas – gyventojų senėjimas. Jį vadiname unikaliu
toli gražu ne dėl to, kad šis būtų pasireiškęs vien tik Lietuvoje: gyventojų senėjimas, anksčiau prasidėjęs labiau išsivysčiusiose šalyse, dabar
plinta, ir dar spartesniais tempais, daugelyje mažiau išsivysčiusių šalių.
Šio proceso unikalumas tas, kad žmonijos demografinėje istorijoje iki
XX a. nebuvo žinoma tokių raidos etapų, kai dėl žemo gimstamumo
bei mirtingumo, kitaip tariant dėl žmonijos pergalės kontroliuojant
gimimus bei pasiekimų mažinant mirtingumą, didėtų pagyvenusių ir
labai senų žmonių dalis, o vaikų ir jaunimo – mažėtų.
Nesigilindami į gyventojų struktūrinio senėjimo proceso „virtuvę“
(apie gyventojų senėjimo rodiklius, veiksnius ir tempus žr. Россет,
1968; Mikulionienė, 1995, 2002; Stankūnienė ir kt., 2002), dabar detaliau aptarsime šio proceso pasekmes bei tai, kaip Lietuvos visuomenėje suprantamas, vertinamas individo ir visos visuomenės senėjimas.
Ką jis keičia atskirų žmonių ir šeimų gyvenime, kaip veikia visuomenėje egzistuojančią socialinių vaidmenų struktūrą bei nusistovėjusius
žmonių sąveikos būdus – socialinius institutus? Ar keičiasi senatvės ir
senėjimo samprata?
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3.3.1. Senatvės samprata
Senatvės kaip savito amžiaus tarpsnio suvokimą apsunkina tai, jog
ši sąvoka yra keliasluoksnė. Jos pagrindą sudaro individo biologinis
senėjimas – žmogaus organizmo funkcinių gebėjimų raidos etapas, kai
brandžiame organizme pradeda reikštis degeneracijos procesai. Vien
tik biologinis senėjimas pagal tempus ir mastą gali reikštis labai individualiai. O tai, ką visuomenėje priimta laikyti senu žmogumi, galu gale
yra socialinio apibrėžimo reikalas.
Viena vertus, senatvės sąvokos interpretacijų įvairovė yra susijusi
su skirtingų kultūrų nulemtais senatvės įvaizdžiais. Vienur senstančio
žmogaus statusas visuomenėje didėja, taigi senimas gerbiamas labiau,
o kitur žmonių, užbaigusių aktyvų amžiaus tarpsnį (išauklėjusių vaikus
ir nebedirbančių apmokamo darbo), socialinė vertė gerokai smunka
(Marschall, 1996). Kita vertus, ir tos pačios kultūros visuomenėje, nelygu kokia individo socialinė ekonominė padėtis, lytis, etninė priklausomybė, amžius, įmanomos skirtingos traktuotės.
Nepaisant šios sąvokos turinio daugialypumo, dauguma tyrinėtojų,
akcentuodami vienokius ar kitokius aspektus, sutaria dėl esminės išvados: XX amžiuje kito senų žmonių socialinis statusas ir padėtis visuomenėje bei šeimoje. Deja, pokyčiai vyko tokia kryptimi, kad senatvę imta vaizduoti kaip atstumiantį, niūrų ir probleminį gyvenimo
tarpsnį, nes jis asocijuojasi su skurdu, prastu būstu, silpna sveikata ir
socialine izoliacija bei priklausomybe.
Prieš gilinantis į senatvės sąvokos turinį, būtina atkreipti dėmesį į
tai, jog nei eiliniai žmonės, nei mokslininkai nesutaria dėl šio amžiaus
žmonių pavadinimo. Pensininkai, pagyvenę žmonės, senimas, vyresnio amžiaus žmonės, senyvo amžiaus žmonės, senjorai, žilagalviai,
senoliai, garbingo amžiaus žmonės, trečiojo ir ketvirtojo amžiaus
žmonės, seneliai, senukai, ilgaamžiai… Čia išvardyta dar ne visa įvairovė epitetų (o kur dar sodrūs kreipiniai, paplitę buitinėje kalboje!),
kuriais apibūdinami žmonės, savo gyvenimo patirties stažu likusiai
visuomenės daliai (jaunesnei) sukeliantys tam tikras emocijas. Vie144
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niems – labiau pagarbą, kitiems – meilę ir prieraišumą, dar kitiems –
panieką. Galbūt jaunesnio žmogaus požiūriu, tai tėra subtilybės – argi
taip svarbu kaip pavadinsi vyresniąją kartą? Pasirodo, svarbu. Kadangi
masinis senatvės reiškinys visuomenėje (ir ne tik mūsų) yra sąlygiškai
naujas ir mažai pažintas dalykas, senatvės amžiaus tarpsnis nejučiom
apipinamas mitais ir stereotipais, o šio amžiaus tarpsnio pavadinimai
neretai persisunkia negatyviais atspalviais. Todėl ne visi viešai vartojami
apibūdinimai, skirti vyresnio amžiaus žmonėms, net ir tie, kurie jaunų
žmonių netrikdo, adresatui būna priimtini. Pavyzdžiui, pastaruoju metu
Lietuvos pagyvenusių žmonių organizacijų bendruose nacionaliniuose
forumuose įvairiomis aplinkybėmis ne karta spontaniškai buvo liečiami
klausimai apie tai, kaip šio amžiaus žmonės norėtų, kad į juos būtų kreipiamasi, kaip pavadinti jiems skirtą laidą, leidinį ir t.t. Diskutuojant paaiškėjo, jog tokie terminai, kaip pensininkai arba senimas, nėra korektiški.
Tačiau dėl vieno labiausiai priimtino varianto dar nesutarta.
Akademiniuose sluoksniuose taip pat dar neprieita prie vieningos
nuomonės dėl atitinkamų sąvokų vartojimo. Pavyzdžiui, italų demografas, gyventojų senėjimo specialistas A.Golini (2002) savo straipsnyje
jaučia pareigą pažymėti, kad jis supranta sąvokos elderly (senyvi žmonės) vartojimo „politinį nekorektiškumą“, nes dabartiniuose tarptautiniuose dokumentuose priimta vartoti older persons (vyresnio amžiaus
asmenys). Tačiau nepaisant to, autorius vis dėlto siūlo mokslinės analizės sumetimais neatsisakyti elderly, old persons ir oldest old (pagyvenusieji, seni ir labai seni žmonės) sąvokų, kaip trijų pagyvenusių žmonių
amžiaus grupių identifikatorių, vartojimo.
Taigi diskusija apie daugiau ar mažiau korektiškus, tikslius, įžeidžiančius, neutralius ir t.t. vyresniosios kartos apibūdinimus vis dar
yra atvira. Taip pat neaišku, kokia kryptimi terminologijos problemą
galima būtų išspręsti: ar atsisakyti esamų apibrėžimų, kurie “sugadinti”
neigiamų emocinių atspalvių, ir ieškoti naujų, neutralių pavadinimų, ar
bandyti nuo turimų sąvokų pašalinti neigiamą krūvį taip, kad būtų pripažinta, jog jas vartoti korektiška. Nepretenduodami dabar iškart išspręsti šią terminologinę painiavą, šioje knygoje vartosime kelias są-
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vokas, tarp kurių nebrėšime griežtų ribų, veikiau suvokdami jas kaip
sinonimus: vyresnio, senyvo amžiaus arba pagyvenę žmonės.
Kitas senatvės sampratos klausimo aspektas – ką žmonės įdeda į
šios sąvokos turinį? Kaip mūsų visuomenė supranta, ką reiškia būti
senam? Tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“ parodė, jog Lietuvos gyventojams svarbiausi požymiai, leidžiantys vieną ar kitą žmogų
priskirti senų kategorijai, yra jo kalendorinis amžius, fizinės bei psichinės sveikatos būklė (3.21 pav.).
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3.21 pav.
Lietuvos gyventojų nuomone, svarbiausi senatvės požymiai8
(N=1398)
Kalendorinis amžius
Fizinės sveikatos būklė
Psichinės sveikatos būklė
Tapimas priklausomu nuo kitų
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Anūko(-ės) gimimas
0

5

10

15

20

25

Procentai

Amžius (kalendorinis). Ketvirtadaliui Lietuvos gyventojų vienas iš
svarbiausių individo senatvės požymių yra jo nugyventų metų skaičius
(3.21 pav.). Nors amžiaus kriterijus kasdieniame mūsų gyvenime daugeliu atvejų vartojamas kaip svarbus požymis suskirstant ir perskirstant
socialinius vaidmenis, su jais susijusias pareigas ir teises tarp skirtingų
žmonių grupių, turime pripažinti, kad nustatant senatvės slenkstį amžiaus kriterijus, nepaisant plataus vartojimo, turi ir tam tikrų trūkumų.
Senatvės slenksčio nustatymas vadovaujantis nugyventų metų skaičiumi yra sąlygiškas tiek dėl subjekto (amžiaus kriterijaus vartotojo),
tiek dėl objekto (seniems priskiriamų žmonių) savybių, tiek dėl galimybių paveikti individo išorinius senatvės požymius.
Pirma, senatvės sąvoka yra sąlygiška, nes priklauso nuo to, kas ją
vertina. Jauno žmogaus senatvės matas kitoks nei žmogaus, tinkančio
8

Iš pateikto senatvės požymių sąrašo respondentai išsirinko svarbiausius senatvės požymius.
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jam į senelius. Pavyzdžiui, pirmoko akimis, trisdešimtmetė mokytoja
atrodo solidaus amžiaus, o penkiasdešimtmetė – „beviltiškai“ sena,
tuo tarpu žmonių, pagal nugyventų metų skaičių priartėjusių prie
šimtmečio padalos, požiūriu, šešiasdešimt metų – dar jokia senatvė.
Įdomu tai, jog analogiškai „migruoja“ ir šalies gyventojų senatvės lygio
samprata. Antai 1968 m. pagal E.Rosseto klasifikaciją (Россет, 1968)
prie demografiškai senų visuomenių buvo priskirtos tos, kurių senų
žmonių dalis (60 metų ir vyresni) viršija 12% visų gyventojų (tuo metu
atrodė neįtikėtinai aukštas rodiklis), o trimis dešimtmečiais vėliau tokios visuomenės priskiriamos tik prie „lengvai senstelėjusių“. Demografiškai senomis laikomos visuomenės, kurių minėto amžiaus žmonių
dalis svyruoja tarp penktadalio–ketvirtadalio (20–25%) visų gyventojų.
Senatvės slenksčio suvokimo skirtumus lemia ne tik šį reiškinį suvokiančiojo amžius. Lietuvos psichologas G.Navaitis pateikia duomenis, atskleidžiančius, kaip skirtingai žmonės konstruoja slenkstį tarp
brandos amžiaus ir senatvės (atranką sudarė 434 respondentai – 248
moterys ir 186 vyrai, kuriems per 50 metų; Navaitis, 1999:165). Tiek
moterys, tiek vyrai yra įsitikinę, kad moterims senatvė ateina greičiau
nei vyrams. Atskirai apskaičiavus moterų ir vyrų pateikto amžiaus, kada baigiasi brandos tarpsnis, vidurkius, paaiškėjo, kad tarp šių pagyvenusių žmonių vyrauja nuomonė, jog moterys „susensta“ greičiau nei
vyrai (moterų atsakymai: moters brandos amžius baigiasi sulaukus
50,1, vyrų – 64,2 metų, vyrų atsakymai: atitinkamai 45,8 ir 62,3 metų;
Navaitis, 1999:165). Senatvės slenksčio samprata priklauso ir nuo
žmogaus socialinės padėties. Asmenys, savo socialinį statusą bei materialinę padėtį vertinantys žemai, kaip senatvės pradžią linkę nurodyti
gerokai jaunesnį kalendorinį amžių nei priešingų charakteristikų žmonės, ypač tai pasakytina apie bedarbius, kurie senatvės pradžią identifikuodavo nurodydami net 40–42 gyvenimo metus (Navaitis, 1999:165).
Antra, kalendorinio amžiaus kriterijus kaip skiriamoji riba tarp skirtingų žmonių grupių nublanksta, kai įvertinama vyresniosios kartos
heterogeniškumo reikšmė, t.y. grupuojant pagal kitus kriterijus, to paties amžiaus žmonės gali būti be galo skirtingi. Vieni darbingi ir aktyvūs, kiti neįgalūs ir priklausomi, vieni susituokę, kiti našliai arba išsi148
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skyrę, vieni gyvena vieniši, kiti – kelių kartų namų ūkiuose ir t.t. Turint
daugiau ir smulkesnės informacijos apie šį gyventojų segmentą tampa
aišku, kad jų statusui visuomenėje ir šeimoje, jų poreikiams ir gyvenimo stiliui reikšmės gali turėti ne tik amžius kaip toks, bet visas spektras demografinių, sveikatos, socialinių ir ekonominių charakteristikų.
Galimas daiktas, kad kalendorinis amžius yra vienintelis dalykas, kas
yra bendro tarp jų.
Ir trečia, vizualinį amžių (tai išoriniai senatvės atributai – žiluma,
raukšlės, antsvoris, senatvinės odos dėmės, iškritę dantys, regos ir klausos sutrikimai ir kt.) šiuolaikiniame technologijų amžiuje, turint norą ir
lėšų, galima gerokai pakoreguoti, t.y. galima „pasijauninti“. O kas dar
svarbiau, individualizacijos ir globalizacijos procesai drauge su šiuolaikinėmis technologijomis, suteikdami žmogui vidinę laisvę planuoti savo
gyvenimo įvykius atsiejus juos nuo standartinio individo gyvenimo
kelio suskirstymo, – pagyvenęs žmogus gali ir mokytis, ir dirbti, ir keliauti, ir susilaukti vaikų, – nutrina griežtas ribas tarp tradicinių amžiaus tarpsnių – vaikystės, brandos ir senatvės.
Fizinės bei psichinės sveikatos būklė. Individo fizinės bei psichinės sveikatos būklė ketvirtadaliui Lietuvos gyventojų yra vieni
svarbiausių senatvės požymių (3.21 pav.). Kai senyvo amžiaus kriterijumi laikoma sveikatos būklė, senatvė tiesiogiai susiejama su sveikata,
o tiksliau – su jos neturėjimu. Kodėl senatvė tapatinama su liga? Ar
tikrai sveikatos sutrikimai – senatvės požymis? Nors vyresnio amžiaus
žmonių rizika susirgti tam tikromis ligomis yra didesnė nei jaunų, reikėtų prisiminti, jog, viena vertus, ligos ir negalia gali ištikti bet kurio
amžiaus žmogų, o kita vertus, būti senam nebūtinai reiškia būti prikaustytam prie lovos. Sveikatos būklė vienodai reikšmingai lemia tiek
jauno, tiek seno žmogaus galimybes patirti gyvenimo pilnatvę.
Suvokiant senatvę kaip tam tikrą sveikatos būklę, atsiveria labai didelis galimybių spektras atitolinti tokią senatvę. Pirmiausia, sveikatinimo ir kitų socialinių programų prioritetiniais tikslais galėtų tapti ligų
ir negalios prevencija, o sergantiems ir neįgaliesiems skirtos programos turėtų būti orientuotos į maksimalų sutrikusių funkcijų kompen149
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savimą bei aplinkos pritaikymą taip, kad kuo ilgiau būtų išsaugotas
žmogaus savarankiškumas.
Kiti senatvės požymiai. Apklausos metu išryškėjo dar du Lietuvos gyventojams gana svarbūs senatvės rodikliai: savarankiškumo praradimas ir priklausomybė nuo kitų žmonių (paminėjo 16% respondentų) bei išėjimas į pensiją (į svarbiausių senatvės požymių sąrašą
įtraukė 12% respondentų) (3.21 pav.). Nors vienas jų glaudžiai susijęs
su sveikatos (fizinės arba psichinės) būkle, o kitas – su žmogaus ekonominiu aktyvumu, abu jie nurodo žmogaus santykio su kitais žmonėmis pasikeitimą. Savo esme abu šie rodikliai yra socialiniai, jie socialiai konstruojami.
Tuo tarpu visuomenėje toks sentimentų turintis senatvės rodiklis,
kaip tapimas seneliu(-e), tyrimo duomenimis, šiandienos Lietuvos gyventojų kolektyvinėje sąmonėje su senatve visai nesiejamas (tik 1% respondentų šį gyvenimo įvykį pripažino kaip vieną svarbiausių senatvės
amžiaus tarpsnio požymių) (3.21 pav.). Tai, kad senatvė nebesiejama su
anūkų susilaukimu, yra būdinga moderniajai senatvės sampratai.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad Lietuvos gyventojų senatvės
amžiaus tarpsnio supratimas yra gana platus, susidedantis iš lygiaverčių kalendorinio amžiaus, fizinės ir psichines sveikatos rodiklių. Kiek
mažiau reikšmės teikiama, tačiau į svarbiausių senatvės požymių sąrašą
įtraukiami ir individo padėties socialiniai ekonominiai aspektai – savarankiškumo praradimas, tapimas priklausomu nuo kitų žmonių bei
išėjimas į pensiją. Tyrimo rezultatai leido užfiksuoti Lietuvos gyventojų nuomonių dėl senatvės požymių įvairovę. Tai atspindi tiek paties
reiškinio daugiasluoksniškumą, tiek esamo demografinės raidos etapo
specifiškumą. Kaip vadinti vyresnio amžiaus žmones, neįžeidžiant jų
orumo, ir tai, ar senatvė mūsų visuomenėje yra vien tik neigiamų reiškinių integralinis vardiklis, dar teks aiškintis tiek akademinėse, tiek viešose diskusijose.
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3.3.2. Požiūris į pagyvenusius žmones
Ankstesniame poskyryje susipažinę su vyresnio amžiaus žmonių
apibūdinimo problematika, taip pat su skirtingai suvokiamu senatvės
sąvokos turiniu, dabar panagrinėkime, koks statusas Lietuvoje suteikiamas žmonėms, priskirtiniems (kaip žinome, tai daroma pagal skirtingus kriterijus) senyvo amžiaus grupei.
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimo“ dalyviai, išreikšdami savo
pritarimą arba nepritarimą anketoje pateiktiems teiginiams apie senyvo
amžiaus žmones, atskleidė savo požiūrį į šio visuomenės segmento
socialinį statusą. Respondentų atsakymai, ar seni žmonės mūsų visuomenėje yra socialinė vertybė (ar jie naudingi visuomenei, ar yra
našta), beveik vienbalsiai susiliejo į darnų chorą, deklaruojantį pietetą
vyresniųjų kartai.
Respondentai, atsakinėdami į tokį gana abstraktų ir apibendrintą
klausimą apie senyvo amžiaus žmonių socialinę vertę, demonstruoja
nepaprastai didelę ne tik suaugusių vaikų pagarbą ir rūpestį dėl senyvo
amžiaus tėvų, bet ir apskritai – jaunesniųjų pagarbą vyresniesiems.
Lietuvos visuomenėje absoliučiai dominuoja požiūris, jog „senyvo
amžiaus žmonės savo patirtimi yra vis dar naudingi visuomenei“, „užtikrina tradicinių vertybių išsaugojimą visuomenėje”, “yra svarbus
dvasinės paramos šaltinis“ ir „jų buvimas, žinios ir patirtis labai praverčia jaunesnėms kartoms“ (3.22 pav.).
Įdomu, jog Lietuvos gyventojų nuomonė dėl senyvo amžiaus žmonių
socialinės vertės išsiskiria monolitiškumu, kurio itin trūko apibūdinant
senatvės požymius (3.21 ir 3.22 pav.). Pagarbą senyvo amžiaus žmonėms deklaruoja keturi iš penkių Lietuvos gyventojų (80% apklaustųjų).
Kas šeštas septintas (apie 15%) apklaustųjų turi abejonių dėl senyvo amžiaus žmonių statuso mūsų visuomenėje arba tiesiog vengia atskleisti savo požiūrį. Ir visai menka dalis tų respondentų, kurie, turėdami drąsos
prieštarauti vyraujančiai nuomonei, atvirai nuvertina senyvo amžiaus
žmonių socialinį vaidmenį mūsų visuomenėje (apie 5% tyrimo dalyvių).
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3.22 pav.
Lietuvos gyventojų požiūris į senyvus žmones visuomenėje
(N=1398)
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Žmonių, kurie kasdien tiesiogiai nebendrauja su senyvo amžiaus
žmonėmis, t.y. neturi senyvo amžiaus pažįstamų (nei tėvų, nei giminių,
nei draugų), požiūris į vyresniosios kartos socialinę vertę daugeliu atvejų yra neutralesnis, o kartais netgi labiau neigiamas nei tų, kurie savo
aplinkoje turi realų senatvės pavyzdį. Tie, kurie turi senyvo amžiaus
šeimos narių arba pažįstamų ir dažniau ar rečiau su jais bendrauja, senų žmonių vaidmenį visuomenėje apskritai vertina aukščiau. Tačiau
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kai kuriais klausimais jų nuomonė yra net kritiškesnė nei žmonių, neturinčių konkretaus senatvės pavyzdžio.
Taigi apibendrinant reikėtų daryti išvadą, jog Lietuva yra šalis, kurioje
vyresnio amžiaus žmonės turėtų jaustis nepaprastai jaukiai, jie turėtų
jaustis visaverčiais visuomenės nariais – juk keturių iš penkių suaugusių
Lietuvos gyventojų požiūris į vyresniuosius grindžiamas pagarba ir dėmesiu, kurie, kaip parodė tyrimas, viešai deklaruojami. Panašią išvadą
apie tai, kad Lietuvos vyresnioji karta yra apgaubta jaunesnių dėmesiu ir
rūpinimusi, atrodo, patvirtina ir Lietuvos gyventojų vertybių tyrimo rezultatai, skelbiantys, jog trys iš keturių suaugusių Lietuvos gyventojų
(77%, Juknevičius, 2002:261) išreiškia susirūpinimą dėl senų žmonių
gyvenimo sąlygų šalyje.
Taigi būtų labai graži tyrimo išvada, jeigu kai kurie tyrimų rezultatai, statistikos faktai ir užfiksuota pačių pagyvenusių žmonių savijauta
neįpareigotų pabandyti prasiskverbti giliau ir, nors fragmentiškai, į
analizę įtraukti tai, ką slepia „fasadai“.
Pirmą pleištą, vaizdžiai tariant, į visuotinės pagarbos vyresnio amžiaus žmonėms fasadą įvaro tų pačių suaugusių Lietuvos gyventojų,
kurių trys ketvirtadaliai reiškia susirūpinimą dėl senyvo amžiaus žmonių bei jų gyvenimo sąlygų šalyje, nebe toks tvirtas pasiryžimas ką
nors padaryti, kad pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygos šalyje pagerėtų: statistiškai minėti respondentai pasiskirsto taip: „visiškai pasirengę“ ir „pasirengę“ – 35%, „gal taip, gal ne“ – 35%, „nepasirengę“ ir
„visiškai nepasirengę“ – 30% (Juknevičius, 2002:261). Panašu, jog pagarbą vyresniajai kartai mums pavyksta išreikšti kur kas sklandžiau
žodžiais nei darbais.
Kilusias abejones dėl to, ar mes mylime mūsų pagyvenusius žmones „žygiais, o ne žodžiais“, t.y. dėl skelbiamo požiūrio paradinės pusės neatitikimo tikrovei, sustiprina tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai, kurie detaliau aptariami šios knygos 4.2.2 poskyryje.
Šiame poskyryje pabandysime sugretinti deklaruotus žodžius (pagarbą
pagyvenusiems) su „žygiais“ – elgsenos indikatoriais (kaip Lietuvos
gyventojai norėtų elgtis su pagyvenusiais visuomenės nariais). Šiam
tikslui pasirinksime atsakymus į du klausimus, įtrauktus į tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ klausimyną, kurie atskleidžia Lietuvos
153

Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai

gyventojų požiūrį į senyvo amžiaus žmonių ekonominio aktyvumo
reguliavimą.
Penktadalis Lietuvos gyventojų (21%) yra visiškai kategoriškos
nuomonės – sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus privalo visiškai nustoti dirbti. Kyla klausimas, ar šių žmonių požiūris į vyresniąją kartą
nėra diskriminacinis, jeigu teigiama, kad šalies piliečiai, vien dėl to, kad
jie peržengę nustatytą tam tikro amžiaus ribą, yra nepageidaujami darbo rinkoje? Juk žinoma, kad, viena vertus, ne visi ką tik išėję į pensiją
akimirksniu tampa nedarbingi, o kita vertus, ne visi Lietuvos gyventojai, gyvenantys iš pensijų, yra patenkinti savo materialine padėtimi.
Kas trečias ketvirtas apklausos dalyvis (29%) pasisako už lankstų išėjimo į pensiją būdą (žmogus, atsižvelgdamas į sveikatą, pamažu, per
tam tikrą laiką, mažina darbo krūvį). Tai yra neskaudus išėjimo į pensiją būdas, daugeliu požiūrių pažangesnis už staigų darbinės veiklos nutraukimą. 50% tyrimo dalyvių pritartų tam, kad sulaukęs tam tikro
amžiaus žmogus turėtų išeiti į pensiją, tačiau jam turi būti suteikta galimybė derinti pensiją ir darbą. Tad galime tvirtinti, jog didžioji dalis
tyrimo dalyvių išlaikė savo žodžių ir elgsenos vientisumo testą. Tačiau
nerimą kelia tas penktadalis suaugusių Lietuvos gyventojų, kurie, priimdami sprendimus dėl pagyvenusių žmonių santykių su darbo rinka
vadovaujasi vien tik amžiaus kriterijumi.
Suaugusių Lietuvos gyventojų buvo klausiama ir apie darbo tvarką,
kokia, jų manymu, būtų tinkamiausia pensinio amžiaus žmonėms. Kas
antras apklausos dalyvis pasisakė už jų teisių dirbti apribojimą, t.y. už
pensinio amžiaus žmonių konkurencingumo darbo rinkoje sumažinimą: 28% apklaustųjų mano, kad turėtų būti ribojamas dirbančių pensininkų darbo laikas, o 24% pasisakė už tai, kad būtų ribojamos pensinio amžiaus žmonių įsidarbinimo į nuolatinį darbą galimybės. Likusieji respondentai pasirinkimo teisę, kur ir kokiam laikui įsidarbinti,
delegavo patiems dirbti norintiems pensininkams. Taigi visiškai paaiškėja, kad tik pusė Lietuvos gyventojų turi teigiamą ir garbingą požiūrį į
pagyvenusius žmones.
Taigi suaugusių Lietuvos gyventojų požiūris į vyresniąją kartą yra
itin pagarbus, kai klausimas formuluojamas abstrakčiai, tuo tarpu suformulavus konkrečius klausimus, susijusius su vyresnio amžiaus
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žmonių gerove, tam tikros dalies respondentų pagarbus požiūris savotiškai transformuojasi – pagyvenusiems žmonėms laisvės apribojamos.
Ir tai dar ne viskas. Pagyvenusių žmonių vaidmens visuomenėje
nagrinėjimas galėtų būti baigtas tuo atveju, jeigu vyresniąją kartą iš
tiesų suvoktumėme kaip pasyvų objektą, kuriam likusieji visuomenės
nariai gali reikšti tiek pagarbą, tiek neapykantą. Tačiau nevertėtų ignoruoti paties šio pagarbos ar paniekos „objekto“ sąmoningumo. O kokį
vaidmenį pagyvenę žmonės patys sau skiria šeimoje ir visuomenėje?
Ieškodami faktų, patvirtinančių, jog pagarba pagyvenusiems žmonėms
Lietuvoje yra neapsimestinė ir pagyvenę žmonės mūsų visuomenėje iš
tiesų vertinami aukštai, viena vertus, galime remtis visuomenės kaip
visumos nuostatų ir poelgių analize, bet kita vertus, galime susipažinti
su pačių pagyvenusių žmonių pojūčiais. Galėtume daryti hipotetinę
prielaidą, kad visuomenėje, kurioje absoliuti dauguma suaugusių gyventojų reiškia visokeriopą pagarbą pagyvenusiems ir susirūpinimą dėl jų
problemų, pagarbos ir rūpesčio „objektai“ turėtų jaustis bent jau gerai, o
gal net laimingi.
Pirmiausia „vyresnio amžiaus žmonės nenori, kad juos apibūdintume
remdamiesi vien tik jų amžiumi“ (Hincliff and Hall, 2002:11). Kadangi
visuomenėje gajūs senatvės stereotipai, vyresnio amžiaus žmonių grupė
daug nesigilinus suvokiama kaip pasyvi pensijų gavėja, socialinių ir sveikatos paslaugų vartotoja, t.y. vertinamų visuomenės išteklių eikvotoja.
Taigi ignoruojama didžiosios dalies pagyvenusių žmonių esama ar potenciali galimybė būti ne prašančia, o gebančia duoti tiek šeimai, tiek
bendruomenei, tiek plačiajai visuomenei gyventojų dalimi.
Be to, Rytų ir Vidurio Europos šalių (tarp jų ir Lietuvos) pagyvenę
žmonės pažymi, jog didėjant amžiui nėra taip paprasta išlikti visaverčiais
ir aktyviais visuomenės nariais. Siekdami šio tikslo vyresnio amžiaus
žmonės turi įveikti daugybę barjerų, stumiančių juos į socialinę atskirtį:
neigiamą požiūrį ir elgesį su senyvo amžiaus žmonėmis, vadinamą eidžizmu (ageism); įgūdžių ir išteklių stoką; kai kurias tradicinės kultūros
nuostatas ir pan. (Hincliff and Hall, 2002:20).
Vyresnio amžiaus žmonės įsitikinę, kad jie dar gali būti naudingi visuomenei, dirbti nevyriausybinėse organizacijose, plėtoti savanorių
judėjimą, orientuotą į pagalbos silpnesniems bendraamžiams arba jau155
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nesnio amžiaus neįgaliesiems teikimą. Aktyviausieji Lietuvos vyresniosios kartos atstovai, dalyvaudami pagyvenusių žmonių organizacijų ir
organizacijų, dirbančių vyresnio amžiaus žmonėms, tarptautiniuose
renginiuose, kartu su bendraminčiais yra suformulavę pasiūlymus,
kaip įveikti vyresnio amžiaus žmonių nusivylimo jausmą, atskirtį bei
nušalinimą. Taigi vyresnio amžiaus žmonės, turėdami gyvenimo patirtį, sugeba ne tik realistiškai vertinti savo padėtį visuomenėje, bet yra
pasirengę atlikti aktyvesnius vaidmenis, nei leidžia susiklosčiusi dabartinė situacija. Maža to, jie jau aktyviai dirba ir turi pasiūlymų, kaip galima būtų keisti požiūrį į senyvo amžiaus žmonių vaidmenį šeimoje ir
visuomenėje, kaip juos įgalinti dar platesnei veiklai.
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenys leido atskleisti, jog Lietuvos gyventojų požiūris į senyvo amžiaus žmones yra daugialypis ir kur kas sudėtingesnis, nei galėtų atrodyti iš pirmo paviršutiniško žvilgsnio. Deklaruojama pagarba vyresniajai kartai menkai derinasi su dalies gyventojų skelbiamomis diskriminacinės elgsenos apraiškomis pagyvenusiųjų atžvilgiu. Todėl apibendrinus galima teigti,
kad Lietuvoje požiūris į gyventojų senėjimą ir senus žmones yra prieštaringas: už „paradinės“, abstrakčios pagarbos senyvo amžiaus žmonėms galima aptikti dalies gyventojų diskriminacinį požiūrį konkrečiais
pagyvenusių žmonių galimybių klausimais.
3.3.3. Ar gyventojų senėjimas – blogybė?
Panašu, kad dabar net ir žmogus, nesidomintis demografijos mokslo naujienomis, bus girdėjęs apie gyventojų senėjimą, t.y. tokius gyventojų amžiaus struktūros pokyčius, kai jaunų dalis mažėja, o pagyvenusių – didėja. Šį, kaip ir bet kurį kitą demografinį reiškinį, galima vertinti tiek teigiamai, tiek ir neigiamai. Prieš pradėdami aiškintis, kaip Lietuvos gyventojai vertina objektyvų demografinį procesą - gyventojų
senėjimą, turime įsitikinti, ar šios emocinės nuostatos yra pagrįstos
atitinkamų faktų žinojimu. Todėl pirmiausia pasinaudokime tyrimo
„Gyventojų politikos vertinimas“ teikiama galimybe išsiaiškinti, kokios yra Lietuvos gyventojų žinios apie gyventojų senatvės lygį Lietuvoje? Ar bent apytikriai nujaučiama, kokią Lietuvos gyventojų dalį sudaro vyresnio amžiaus žmonės?
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Žinoma, iš karto keblumų sudaro vadinamasis „senatvės slenkstis“:
jeigu priimsime Jungtinių Tautų standartą, pagal kurį vyresnio amžiaus
grupei priskiriami 60 metų ir vyresni šalies gyventojai, tada apklausos
metu (2001 m.) tokių Lietuvoje buvo apie 19%, jeigu vadovausimės
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, pagal kurias vyresnio amžiaus gyventojų grupei priskiriami 65 metų ir vyresni gyventojai, tada šiai grupei priskirtini maždaug 13% mūsų šalies gyventojų.
Be to, kiekvienas mūsų turime savo asmeninę senatvės klasifikaciją,
kuri gali skirtis nuo tarptautinių standartų (plačiau apie tai žr. 3.3.1
poskyrį). Atsižvelgiant į tai, klausimas buvo konstruojamas atvira forma (be pateiktų atsakymų variantų) ir formuluojamas nurodant aiškią
amžiaus ribą: „Kokią Lietuvos gyventojų dalį, Jūsų manymu, sudaro
65-erių metų ir vyresni žmonės?“
Atsakymų sklaida į šį klausimą buvo nepaprastai plati, todėl gauti
atsakymai buvo apibendrinami suskirsčius į didesnes grupes (3.23
pav.). Turint omenyje, kad apklausos metu minėto amžiaus žmonės iš
bendro gyventojų skaičiaus sudarė 13%, atsakymai pasiskirstė taip:
• 1% apklaustųjų pateikti atsakymai svyravo tarp minimalių
reikšmių (nuo 0 iki 9%);
• 7% atsakymų buvo beveik teisingi (su ± 3 procentinių punktų
paklaida, t.y. apėmė 10–16% intervalą);
• beveik pusė Lietuvos gyventojų (46%) pervertino vyresnio amžiaus žmonių procentinę dalį visuomenėje (atsakymai, aprėpiantys intervalą nuo 17 iki 33%). Vis dėlto šios grupės atsakymus dar galima būtų pateisinti loginio mąstymo dėsningumais (jeigu visuomenę skirstome į tris dalis – vaikus, suaugusiuosius ir senyvo amžiaus žmones, tad bent jau teoriškai pastarieji galėtų sudaryti trečdalį visų gyventojų);
• tuo tarpu kitų 40% apklaustųjų atsakymai jau peržengia logikos
ribas, nes jų tvirtu įsitikinimu, Lietuvoje 65-erių metų ir vyresni
žmonės sudaro nuo 34 iki 70% (!) visų gyventojų;
• tik 6% apklaustųjų nemėgino spėlioti ir pripažino nežiną atsakymo į šį klausimą (3.23 pav.).
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3.23 pav.
Lietuvos gyventojų žinios apie gyventojų senatvės lygį
Lietuvoje (Kokią Lietuvos gyventojų dalį sudaro 65 metų amžiaus ir
Respondentų pasiskirstymas pagal atsakymų
grupes, (procentais)

vyresni žmonės?) (N=1312)
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Turintys aukštąjį išsilavinimą
Gyvenantys didžiausiuose Lietuvos miestuose

Nors statistiškai reikšmingų skirtumų tarp atskirų gyventojų kategorijų atsakymų sklaidos nenustatyta, vis dėlto galima pripažinti, jog
šiek tiek tikslesnėmis žiniomis apie gyventojų senatvės lygį išsiskiria
didžiausių Lietuvos miestų bei turintys aukštesnį išsilavinimą gyventojai (3.23 pav.).
Taigi apibendrinant Lietuvos gyventojų žinias apie šalies gyventojų
senatvės lygį, galime tvirtinti, jog daugumai Lietuvos gyventojų trūksta
žinių apie tikruosius gyventojų senėjimo mastus šalyje. Be to, beveik
pusė Lietuvos gyventojų pervertina šalies gyventojų senatvės lygį, ką
galima traktuoti kaip visuomenės polinkį dramatizuoti gyventojų senėjimo procesą.
Tad kaip, remdamiesi tokiomis žiniomis, Lietuvos gyventojai galėtų
vertinti gyventojų senėjimą? Kokios yra dominuojančios emocinės
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nuostatos šio demografinio proceso atžvilgiu: neutralios, teigiamos ar
neigiamos? Viena vertus, esame gerokai priartėję prie visų epochų
žmonių siekiamybės – „gyventi ilgai ir laimingai“ (nors dėl „ilgai“ –
vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, o ypač dėl „laimingai“ – gyvenimo kokybės dar daug galima ir bandoma nuveikti). Tai yra vertas
pasididžiavimo žmonijos pasiekimas, ir dėl to struktūrinis gyventojų
senėjimo procesas vertintinas kaip teigiamas socialinis pokytis. Kita
vertus, akcentuojant gyventojų senėjimą kaip demografinio perėjimo
proceso dalį, t.y. suvokiant jį kaip demografinės pusiausvyros praradimą arba permainų laikotarpį, reikalaujantį atskirų individų, šeimų ir
visos visuomenės adaptacinių pastangų, šis procesas gali būti vertinamas ir neigiamai.
Atsakydami į klausimą „Kaip Jūs vertinate visuomenės senėjimo
procesą?“, ketvirtadalis Lietuvos gyventojų (24%), pasirinkę atsakymą
„nei gerai, nei blogai“, pademonstravo neutralų požiūrį į šį demografinį procesą. Tai savotiškai išmintinga objektyvų demografinį procesą –
gyventojų senėjimą priimti objektyviai, be emocijų. Vertinančių gyventojų senėjimo procesą teigiamai, t.y. „gerai“ arba „labai gerai“, atsirado
tik 4%. Tuo tarpu beveik trys ketvirtadaliai (72%) Lietuvos gyventojų
visuomenės senėjimo procesą vertina „blogai“ arba „labai blogai“ (3.24
pav.). Palyginę santykį žmonių, išreiškusių teigiamą ir neigiamą požiūrį į
gyventojų senėjimo procesą, turime konstatuoti, kad Lietuvos visuomenėje gyventojų senėjimas visiškai nevertinamas kaip istorinis gyventojų
raidos laimėjimas, visas dėmesys sutelkiamas vien tik į šio reiškinio sukeliamas problemas, kurias visuomenė turi įveikti.
Tyrimas atskleidė, kad jauni žmonės, nors ir linkę hipertrofuoti vyresnio amžiaus žmonių skaičių visuomenėje, vis dėlto labiau nei vyresni susilaiko nuo gyventojų senėjimo proceso emocinio vertinimo.
Tarp jaunimo (18–24 metų) daugiau nei trečdalis (38%) šiuo klausimu
išlaikė neutralią poziciją, o tarp vyriausiųjų gyventojų (60 metų ir vyresni) – tokių perpus mažiau (apie 16%). Savo ruožtu senėjimo procesą vertinantys neigiamai respondentai tarp vyriausių gyventojų sudaro
tris ketvirtadalius, o tarp jaunimo – neviršija dviejų trečdalių. Ką rodo
šis, jaunesnio ir vyresnio amžiaus gyventojų nuomonių skirtumas? Ar
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galima būtų pačių vyresnio amžiaus gyventojų gerokai pesimistiškesnį
struktūrinio gyventojų senėjimo vertinimą interpretuoti kaip signalą, jog
žmonės, priskiriantys save senuomenei, jaučiasi mūsų šalyje blogai?
3.24 pav.
Lietuvos gyventojų nuostatos dėl šalies gyventojų senėjimo
(N=1398) „Kaip Jūs vertinate visuomenės senėjimo procesą?“

Labai gerai
1%

Labai blogai
26%

Gerai
3%

Nei blogai,
nei gerai
24%

Blogai
46%

Atsakymų į šį klausimą pasiskirstymo analizė verčia daryti išvadą,
jog senyvo amžiaus žmonių dalies visuomenėje didėjimas arba gyventojų senėjimas daugumai Lietuvos gyventojų (trim iš keturių) sukelia
neigiamų emocijų. Vyraujantis neigiamas proceso vertinimas kelia susirūpinimą ir provokuoja užduoti hipotetinį klausimą: jeigu gyventojų
senėjimo procesas daugumos Lietuvos gyventojų vertinamas kaip blogybė, ar kovoje su šia blogybe jie kartais netaptų gerontocido (senyvo
amžiaus žmonių skaičiaus mažinimui pasyviomis arba aktyviomis
priemonėmis) idėjų šalininkais?
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Bandant paaiškinti, kodėl tokia neįtikėtinai didelė dalis Lietuvos
gyventojų mūsų šalies gyventojų amžiaus struktūrą vaizduojasi gerokai
iškreiptą ir, maža to, gyventojų senėjimą suvokia kaip blogybę, galima
būtų įžvelgti keletą jų mąstymo stereotipizacijos šaltinių.
Viena vertus, gyventojų senatvės lygio dramatizavimas susijęs su
menku demografiniu išprusimu. Viena jo priežasčių būtų pasitikėjimas
savo kasdieniu patyrimu, kuris kartais vis dėlto skatina daryti klaidingas
išvadas apie mus supančią tikrovę. Žmogus, dažniau besilankantis senyvo amžiaus žmonių susibūrimo vietose (visuomeniniame transporte,
poliklinikose, socialinės paramos centruose, bažnyčiose ir pan.) gal ir iš
tiesų galėtų pamanyti, jog daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų yra peržengę 65 metų amžiaus ribą. Be to, tokia iškreipta gyventojų amžiaus
struktūros samprata tiražuojama ir populiarioje spaudoje bei kitose žiniasklaidos priemonėse. Ar reti atvejai, kai socialinės problemos (pensijų
sistemos funkcionavimo nesklandumai, nedarbo problema, sveikatos
apsaugos reformos sunkumai ir pan.) aiškinamos tuo, kad senų žmonių
yra per daug, o jų norai – per dideli. Negalima nuneigti, jog gyventojų
senėjimas iš tiesų verčia visuomenę adaptuotis naujos gyventojų amžiaus struktūros sąlygomis, tačiau kaip dažnai visos problemos neįsigilinus „nurašomos“ vien į demografinio veiksnio – gyventojų senėjimo
sąskaitą? Pavyzdžiui, per pastaruosius aštuonerius metus „gausėjančios“
pensininkų armijos „išlaikymo“ problema yra kur kas labiau šalies ekonominės raidos bei politinių sprendimų išdava nei demografinio gyventojų senėjimo pasekmė (plačiau apie tai žr. 4.2.3 poskyrį).
Kita vertus, didele dalimi prie neigiamo senstančios visuomenės
vertinimo prisideda ir paplitusi paties žmogaus senėjimo samprata,
kuriai būdingi neigiami stereotipai, baimė ir antipatija. Ar dažnam iš
mūsų senatvė vienprasmiškai nesiasocijuoja su bendru sunykimu, darbinės veiklos nutraukimu, ligomis, skausmu bei vis didėjančia negalia,
mirties artumu, su silpnėjančiais socialiniais ryšiais (vienatve, nusivylimu,
bambėjimu ir pan.) ir būtinai su skurdu – su visais šiais ir kitais panašiais
dalykais kaip neišvengiamybe? Tuo tarpu pažintis su daugelio šiuolaikinių gyventojų senėjimo bei pagyvenusių žmonių problemų tyrėjų išvadomis (Preparing, 2001) leidžia įsitikinti, kad nėra vienos universalios
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formulės, tinkančios daugialypiam senatvės patyrimui apibūdinti. Nereikėtų šio gyvenimo tarpsnio nei dramatizuoti, nei idealizuoti.
Dar vienas senatvės stereotipų šaltinis, kaip nurodo amerikiečių sociologai M.W.Riley, A.Foner ir J.W.Riley Jr (1999), galėtų būti tai, jog
požiūrį į pagyvenusius, jiems kuriamas socialinės politikos priemones
bei elgseną su jais dažnokai galima apibūdinti kaip struktūriškai atsilikusius (structural lag). T.y. gyventojų amžiaus struktūrai ir kiekvienos naujos
pagyvenusių žmonių kartos kokybinėms charakteristikoms (išsilavinimui, sveikatos būklei, mobilumui, pajamų lygiui ir kt.) keičiantis tolydžiai, požiūris į pagyvenusiuosius bei elgesys su jais periodiškai „pasensta“, atsilieka. Šis atotrūkis gilėja tol, kol įsisąmoninti tikrovės pokyčiai
priverčia pakeisti ir požiūrį į juos.
Todėl vienas išmintingos socialinės politikos bruožų būtų, remiantis gyventojų prognozėmis bei socialinio prognozavimo priemonėmis,
žvelgti į priekį bei ieškoti ir laiku priimti pasvertus sprendimus. O tam,
kad šie veiksmai būtų sėkmingi, remiantis tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“rezultatais, galima suformuluoti rekomendaciją. Viena
paramos pagyvenusiems žmonėms politikos užduočių būtų keisti tiek
struktūrinio gyventojų senėjimo, tiek atskiro individo senėjimo sampratą. Vaisingesnis kelias būtų suvokti senstančią visuomenę kaip iššūkį, atveriantį naujas galimybes, o ne kaip demografinę katastrofą.
Analogiškas turėtų būti ir požiūris į vyresniąją kartą: konfrontaciją sukeliantį požiūrį į vyresnio amžiaus žmonių kartą vertėtų pakeisti požiūriu, skatinančiu bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiuolaikinės visuomenės vyresnio amžiaus žmonių kartoje galima įžvelgti nepanaudotus gyventojų išteklius ir kaip tik išnaudoti tas galimybes, kurias gali
suteikti šios, vis didėjančios žmogiškojo kapitalo atsargos.
***
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenys leido atskleisti, jog Lietuvos gyventojų senatvės amžiaus tarpsnio supratimas yra
gana prieštaringas. Tyrime užfiksuota Lietuvos gyventojų nuomonių
dėl senatvės požymių įvairovė, dominuojančios, vieningos nuostatos
nebuvimas. Su senatvės sąvokos vartojimu susijusios terminologijos
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problemos ir jai suteikiamų prasmių įvairovė nurodo, jog šio fenomeno samprata dar silpnai subrandinta kolektyvinėje sąmonėje, trūksta ir
moksliniu pažinimu pagrįstų atramos taškų. Kaip vadinti vyresnio amžiaus žmones, neįžeidžiant jų orumo, ar senatvė mūsų visuomenėje yra
vien tik neigiamų reiškinių integralinis vardiklis – tai klausimai, laukiantys platesnių tyrimų ir diskusijų.
Norint apibendrintai charakterizuoti vaidmenį, suteikiamą pagyvenusiems žmonėms kintančioje Lietuvos šeimoje ir visuomenėje, yra
sunku formuluoti vienprasmiškas išvadas. Lietuvos gyventojų požiūris
į senyvo amžiaus žmones yra daugialypis ir sudėtingas: už „paradinės“,
abstrakčios pagarbos senyvo amžiaus žmonėms galima aptikti dalies
gyventojų diskriminacinį požiūrį konkrečiais pagyvenusių žmonių galimybių klausimais. Deklaruojama pagarba vyresniajai kartai menkai
derinasi su dalies gyventojų skelbiamomis diskriminacinės elgsenos
apraiškomis pagyvenusiųjų atžvilgiu.
Tyrimo rezultatai parodė, jog daugumai Lietuvos gyventojų trūksta
žinių apie tikruosius gyventojų senėjimo mastus šalyje. Nepakankamos
žinios apie gyventojų senėjimą sukuria terpę gyventojų senėjimo proceso dramatizavimui – jo mastai perdedami, proceso vertinimas – išimtinai neigiamas. Todėl, sprendžiant senstančios visuomenės keliamus iššūkius, t.y. priimant politinius ir ekonominius sprendimus, traktuotinus kaip visuomenės atsaką gyventojų amžiaus struktūros kaitai,
pirmiausia reikėtų iš esmės keisti požiūrį tiek į struktūrinį gyventojų senėjimą, tiek į atskiro individo senėjimą. Esamai šių reiškinių sampratai
reikėtų sukurti ekvivalentišką pozityvią atsvarą: senstanti visuomenė turi
būti suprantama kaip iššūkis, atveriantis naujų galimybių, o vyresnioji
karta – kaip nepanaudoto žmogiškojo kapitalo atsargos.
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