
 

 

 

 

2015 m. rugsėjo 30 d., Vilnius 

APKLAUSA: LIETUVOS VISUOMENEI DAR REIKIA NUSITEIKTI PADĖTI PABĖGĖLIAMS 

Viešojoje erdvėje netylant diskusijoms dėl pabėgėlių priėmimo Lietuvoje, Pilietinės visuomenės institutas 

domėjosi, kiek ir kokiais būdais Lietuvos visuomenė nusiteikusi padėti atvykstantiems.  

Pilietinės visuomenės instituto užsakymu atliktos apklausos metu 29 proc. respondentų teigė, jog vienaip ar 

kitaip asmeniškai prisidėtų priimant pabėgėlius Lietuvoje. 18 proc. visų apklaustųjų teigė, jog prisidėtų 

skatindami aplinkinius būti tolerantiškais atvykusiųjų atžvilgiu, 12 proc. – paremdami pabėgėlius finansiškai 

ar daiktais, 6 proc. – skirdami savo laiką savanoriškai veiklai, padedančiai pabėgėliams integruotis į mūsų 

visuomenę.  

Tiesa, beveik pusė visuomenės priimant pabėgėlius Lietuvoje liktų apatiška – 48 proc. respondentų teigė, 

jog asmeniškai neprisidėtų nei finansine, nei parama daiktais, neskirtų laiko savanoriškai veiklai integruojant 

atvykusiuosius, neskatintų ir aplinkinių būti tolerantiškais.  

Dažniau vienokią ar kitokią pagalbą pabėgėliams Lietuvoje pasirengę suteikti labiau išsimokslinę (aukštąjį ir 

nebaigtą vidurinį išsilavinimą turintys skiriasi mažiausiai dvigubai), didesnes pajamas gaunantys, taip pat 

jaunesni – iki 40 m. – Lietuvos gyventojai, kiek dažniau – moterys. 

Labiausiai pabėgėliams „draugišku“ miestu, remiantis apklausos duomenimis, galima įvardinti Vilnių – čia 

bent vienu iš vardintų būdų pabėgėliams padėtų 45 proc. gyventojų. Asmeniškai pagelbėti atvykstantiems 

nusiteikę ir trečdalis kitų didžiųjų miestų gyventojų, ketvirtadalis kaimo vietovių gyventojų. Mažiausiai 

pabėgėliams linkusių padėti – mažesniuose miestuose, rajonų centruose: asmeniškai prie pagalbos viena ar 

daugiau formų galimai prisijungsiantys čia teigė 18 proc., nė viena forma neketinantys prisidėti – 53 proc. 

apklaustųjų. 

Atkreiptinas dėmesys, jog kas penktam respondentui apklausos metu buvo sunku atsakyti į klausimą apie 

asmeninį įsitraukimą priimant pabėgėlius Lietuvoje (18 proc. respondentų teigė, jog sunku pasakyti, dar 5 

proc. neatsakė į klausimą). „Galima manyti , kad būtent šią nemažą visuomenės dalį artimiausioje ateityje 

dar labai paveiks tiek valdžios institucijų komunikacija, tiek kiti viešojoje erdvėje nuskambantys pranešimai, 

nuomonės, istorijos.“ – teigia politologė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva Petronytė.  

Anot I. Petronytės, „Lietuva jau yra apsisprendusi priimti karo pabėgėlius, tad šie žmonės artimiausiu metu 

atsidurs tarp mūsų. Turėtume galvoti ne tik apie tai, kaip užtikrinti pirminius atvykstančiųjų poreikius – 

būsto, darbo vietos paieškas, švietimo, sveikatos paslaugas, bet ir kaip jiems sklandžiai įsilieti į visuomenę. 

Ir čia dėmesys kreiptinas ne tik į pačius pabėgėlius – visuomenei lygiai taip pat reikia nusiteikti priimti 

atvykstančiuosius, aktyviau jiems padėti. Remiantis apklausos duomenimis, ypatingas dėmesys telktinas ties 

mažesnių šalies miestų gyventojais, jų nuostatomis.“ 



Pilietinės visuomenės instituto užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2015 m. rugsėjo 8-17 d. atliko 

visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Tyrimo metu apklausti 1002 18 m. ir vyresni Lietuvos 

gyventojai visoje Lietuvoje. 

 

Kontaktai žiniasklaidai: Ieva Petronytė, ieva@civitas.lt, tel. 8 672 21668 
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Pilietinės visuomenės institutas 2014–2016 m. įgyvendina projektą „Sąmoningas ir aktyvus piliečių gyvenimas viešajame 
gyvenime“, finansuojamą Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programos Lietuvoje. Norvegijos 
Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų 
mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio 
mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o 
Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009–2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 
milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendin- 
ti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio. 
  



Ar Jūs asmeniškai prisidėtumėte priimant pabėgėlius Lietuvoje kuriuo nors iš čia 
išvardintų būdų? (galimi keli atsakymai) 
 Skatinant aplinkinius būti tolerantiškus atvykusių pabėgėlių atžvilgiu 18,2% 

  Paremiant pabėgėlius finansiškai ar daiktais 12,0% 
  Skiriant savo laiką savanoriškai veiklai, padedančiai jiems integruotis į 

mūsų visuomenę 
6,4% 

 Neprisidėčiau 47,5% 
  Sunku pasakyti 18,1% 
  Neatsakė 5,3% 

Iš viso 107,4% 
 

 
 
 
 

 
  



Atsakymų pasiskirstymas pagal socialines – demografines charakteristikas 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 


