TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE
Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra vykdo projektą, skirtą imigracijos
politinių priemonių tobulinimui. Dar visai neseniai kalbant apie imigraciją, daugiausia dėmesio
buvo skiriama klausimui, kiek migrantų Lietuvoje yra, koks jų įsitraukimas į darbo rinką. Diskusija
nuo darbo rinkos perkeliama į tai, kaip žmonės gali būti „integruoti“ į visuomenę. Viešos politikos
ir vadybos institutas 2008 m. atliko tyrimą „Europos sąjungos migracijos politikos iniciatyvų
poveikis Lietuvai ir Lietuvos tikslai formuojant Europos Sąjungos politiką legalios ir nelegalios
migracijos srityje“. Šiame tyrime pabrėžiama, kad Lietuvos imigracijos politika pradėta formuoti
palyginti neseniai. 2007 m. tam tikri imigracijos politikos klausimai buvo įtraukti į Ekonominės
migracijos reguliavimo strategiją. 2008 m. pradžioje LR užsienio reikalų ministerija paskelbė
siūlymus dėl Lietuvos imigracijos politikos principų ir svarstoma galimybė rengti Lietuvos
Respublikos migracijos politikos strategiją, į kurią būtų integruotos Lietuvos imigracijos politikos
gairių ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos nuostatos. Vis dėlto, aiškiai apibrėžtos
Lietuvos ekonominės imigracijos politikos ilgalaikės vizijos, dėl kurios sutartų visos už imigracijos
politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingos institucijos, kol kas pasigendama.
Situacijai gerinti viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra rengdama šį
projektą nusistatė sekančius uždavinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje
gerinimui:
• Užtikrinti atvirą ir veiksmingą bendravimą ir partnerystę tarp regioninių socialinių partnerių
įvairiais imigrantų integracijos efektyvinimo/tobulinimo klausimais, regioninius socialinės
partnerystės tinklus.
• Plėtoti ir koordinuoti partnerystės ryšius tarp regioninių socialinių partnerių tinklų
imigracijos efektyvinimui ir užsienio ekspertų.
• Išsiaiškinti, atskleisti regioninių socialinių partnerių tinklų ir kitų suinteresuotų šalių
pozicijas bei pasiūlymus imigracijos gerinimui ir parengti rekomendacijas politikos kūrėjams.
Partnerystės ryšiais susaistyta daugelis šalių, o veiksmingumas priklauso nuo
kompromiso, galinčio užtikrinti, kad skirtingi interesai subordinuojami siekiant bendrų partnerystės
interesų. Dėl to reikalingas socialinis dialogas, kas yra labai svarbi ir efektyvi priemonė
sprendžiant socialinius visuomenės ginčus, kurie labai dažni valstybės socialinės ir
ekonominės pertvarkos procese. Šis dialogas padeda sumažinti įtampą tarp atskirų
visuomenės sluoksnių
Agentūros veiklos prioritetas – regionų plėtra ir strateginis valdymas, smulkaus ir vidutinio
verslo vaidmuo Lietuvos darniam vystimuisi, žmogiškųjų išteklių ugdymas ir užimtumo skatinimas
probleminiuose Lietuvos regionuose.
Projekto partneris - Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.
Preojektas įgyvendinamas 2010 metais.

