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PraTarmė

Ši knyga atsirado apibendrinus daugiau nei dvejus metus trukusio moksli-
nio tyrimų projekto „Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių 
Lietuvoje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-045) empirinę ir teorinę analizę. 
Monografiją sudaro aštuoni skyriai, kuriais siekiama sumažinti socialinės 
atskirties rizikos grupių patirčių ir teorinių socialinės atskirties, galios, 
normatyvumo, pripažinimo ir subjektyvios gyvenimo kokybės sampratų 
takoskyrą. Vienas didžiausių šios knygos privalumų yra tyrinėjamų gru-
pių – vienišų motinų, auginančių mažamečius vaikus, religinių mažumų, 
bedarbių vyrų, benamių, alkoholikų, sergančiųjų lėtinėmis ligomis – įvai-
rovė, atspindinti kur kas platesnį socialinės atskirties spektrą nei tas, su 
kuriuo susiduriame kasdienėje aplinkoje ar viešajame gyvenime. 

Kodėl kalbame apie socialinę atskirtį ir gerą gyvenimą? Kaip šios dvi 
iš pažiūros skirtingos sąvokos perskrodžia pažeidžiamų visuomenės gru-
pių kasdienybę? Ar gebėdami konstruoti vien tik objektyvius deprivaciją ir 
skurdą matuojančius rodiklius nepamirštame kur kas mažiau apčiuopiamo 
normų ir vertybių lygmens, kuris nukreipia mūsų žvilgsnį į visuomenė-
je menkai atpažįstamus galios konstravimo mechanizmus? Šioje knygoje 
pateikiamose skirtingose istorijose iš esmės kalbama apie gyvenimo lūkes-
čius, leidžiančius bent trumpam pabėgti iš represuojančios kasdienybės. 
Pasisakoma apie gyvenimą be ligų, priklausomybių, stigmų ir pasmerkimo. 
Gyvenimą, kurį apibrėžia darbas, namai, artimi santykiai, emocinis glau-
dumas ir kuriame galima išvengti varginančių kasdienių pastangų išgyven-
ti, išlikti ir būti pripažintam.

Monografijos parengimas ir išleidimas nebūtų įmanomas be Lietuvos 
mokslo tarybos programos „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei 
veiklai (visuotinė dotacija)“. Projektui skirtos lėšos padėjo atlikti komplek-
sinį ir išsamų tyrimą, derinantį kiekybinės gyventojų apklausos ir pusiau 
struktūruotus, biografinius ir fokus grupių interviu metodus. Už pagalbą 
renkant ir apdorojant kokybinius interviu duomenis norėtume padėkoti 
visiems buvusiems ir esamiems Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro 
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sociologijos studijų programos ir magistro taikomosios sociologijos stu-
dijų programos studentams ir Sociologijos katedros doktorantams. Puikūs 
projekto administratorės Daivos Kupstytės organizaciniai įgūdžiai užtikri-
no nuoseklų knygos rengimo procesą. Taip pat norėtume padėkoti visiems 
nepaminėtiems kolegoms, be kurių patarimų ir palaikymo darbas prie šios 
knygos būtų buvęs kur kas sunkesnis. Nuoširdžiai dėkojame knygos recen-
zentams už taiklias ir naudingas pastabas. O labiausiai ačiū visiems mūsų 
tyrimo informantams, kurie mumis pasitikėjo ir leido bent trumpam pa-
žvelgti į savo gyvenimus. 
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Įvadas

Artūras Tereškinas

Monografijoje analizuojama skirtingų grupių – vienišų motinų, auginančių 
mažamečius vaikus, jaunų bedarbių vyrų, benamių vyrų, evangelikų bap-
tistų ir Tikėjimo žodžio bendruomenių atstovų, lėtinėmis ligomis sergan-
čių asmenų ir alkoholikų – socialinė atskirtis. Visos šios grupės daugiau ar 
mažiau gyvena rizikuodamos patirti socialinę atskirtį, nors ne visos tą rizi-
ką sąmoningai suvokia. Socialinė rizika apima skirtingus – skurdo, darbo 
rinkos, mažo uždarbio, prastos sveikatos, socialinio dalyvavimo, socialinio 
kapitalo, vartojimo, prieigos prie paslaugų sektoriaus etc. – veiksnius. Šie 
rizikos veiksniai veikia gyvenimo kokybę ir būsimo gyvenimo galimybes. 

Monografija apibendrina projekto „Socialinė atskirtis ir socialinis daly-
vavimas pokyčių Lietuvoje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-045), finansuoto 
Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę, re-
zultatus. Socialinių atskirties grupių pasirinkimas šiame projekte gali atro-
dyti atsitiktinis, nulemtas jame dalyvavusių mokslininkų tyrimo interesų. 
Tačiau ir šis atsitiktinis pasirinkimas leidžia suvokti ne tik tai, ką reiškia 
būti socialiai atskirtam Lietuvoje, bet ir tai, kaip atskirtį veikia subjekty-
vios gyvenimo kokybės, darbo, fizinio kūno, lyties, vartojimo, socialinių 
ryšių, religijos veiksniai. Knygoje analizuojami subjektai, kaip ir kiekvienas 
visuomenės narys, yra tapę įvairių gyvenimo įvykių ir atsitiktinumų objek-
tais. Jų gyvenimo istorijos rodo, kad „gyventi reiškia gyventi gyvenimą, 
kuris iš pat pradžių yra apgaubtas rizikos. Kartais šią riziką sunku kontro-
liuoti ir ji nebūtinai priklauso nuo subjekto valios“ (Butler 2009, 30). Todėl 
čia siekta analizuoti tiek šių grupių žinojimo, patirties ir afektyvių reakcijų 
į socialinę atskirtį būdus, tiek objektyvius veiksnius, kurie formuoja šią pa-
tirtį, žinojimą ir išgyvenimo taktiką. 

Šiuolaikinę visuomenę sudaro susiskaldžiusios ir dažnai antagonistinės 
bendruomenės, kurių tik nedidelė dalis disponuoja socialine gerove. Visi 
kiti individai turi mažai vilties įgyvendinti žmogiškąjį savo potencialą. To-
dėl socialinė atskirtis, socialinis kentėjimas ir kasdieniai vargai yra paskati-
nę ne vieną sociologijos studiją pasaulyje, nes žmonių patirtys, tampančios  
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sociologiniais klausimais, dažnai kyla iš socialinio neteisingumo, skriaudos 
ar žalos (Bourdieu et al. 1999; Das, Kleinman, Lock et al. 2001; Berlant 2004; 
Brown 1995). Daugumai tyrėjų, kurie susiduria su šiais reiškiniais, kaip tik 
socialinės atskirties ir kentėjimo tikrovė kursto jų pyktį neteisybės akivaiz-
doje ir kartu palaiko atsidavimą savo darbui (Hoggett, Mayo, Miller 2008). 
Užuot susitaikę su diskursyvine tradicija, primetančia socialiai vargstantiems 
ir kenčiantiems kaltės, gėdos ir dar didesnio pažeidžiamumo naštą, šie moks-
lininkai siekia įtraukti juos į „užuojautos bendruomenes“ (Butler 2009) taip 
bent šiek tiek didindami jų galimybę dalyvauti socialinio teisingumo me-
chanizmuose. 2012 m. skaitytoje viešoje paskaitoje ,,Ar galima gyventi gerą 
gyvenimą blogame gyvenime?“ Judith Butler (2012) teigia, kad bendra mūsų 
netikrumo ir nesaugumo patirtis šiuolaikiniame pasaulyje – tai esminis po-
tencialios lygybės ir tarpusavio įsipareigojimo kartu kurti galimą gyventi 
gyvenimą pagrindas. Pripažindami, kad esame reikalingi vienas kitam (t. y. 
esame vienas kitam socialiai įsipareigoję), mes taip pat pripažįstame pagrin-
dinius principus, iš kurių susideda demokratijos socialinės aplinkybės, gali-
mos vadinti subjektyvia gerove arba geru gyvenimu.

Nors socialinės atskirties sąvoka dažnai kritikuojama dėl to, kad ji iš 
esmės grįsta socialinės integracijos ir normalizavimo idealais (apie tai 
žr. 1 skyrių), ją, skirtingai nei individualizuojančią ir žeminančią skurdo 
sąvoką, tebevartoja įvairių sričių mokslininkai. Ši sąvoka leidžia atskleisti 
atskirtį ne tik kaip materialinės deprivacijos, bet ir kaip daugialypių socia-
linių aplinkybių rezultatą (Chamberlayne, Rustin, Wengraf et al. 2002, 8). 
Todėl socialinė atskirtis gali būti apibrėžiama kaip procesas ir būklė, ku-
rioje individams neprieinamas minimalus gyvenimo kokybės ar gero gy-
venimo standartas ir kuri didina jų nesaugumo ir kartu gėdos jausmus, 
psichologinį diskomfortą, nepasitikėjimą savimi, pagarbos ir orumo stoką. 
Socialinės atskirties sąvokos daugialypumas reflektuojamas ir kiekviename 
iš šios monografijos skyrių. 

Visuose monografijos skyriuose naudojami kiekybiniai ir kokybiniai 
metodai: reprezentatyvios „Apklausos apie Lietuvos gyventojų nuostatas 
ir atskirų socialinių grupių socialinę atskirtį“ (N = 1 000), atliktos 2014 m. 
balandį, analizė, sociologinių apklausų „Vienišos motinos ir socialinė atskirtis 
Lietuvoje“ ir „Darbingo amžiaus Lietuvos gyventojai“, vykdytų 2014  m. 
kovą–gegužę, analizės, pusiau struktūruotų interviu su atskirties grupėmis 
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bei fokus grupės interviu su socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais bei 
moterimis, gyvenančiomis su priklausomybę nuo alkoholio turinčiais vyrais 
(visi interviu atlikti 2013 m.), analizė. Kiekviename skyriuje pateikta išsami 
metodologinė dalis.

Trumpai apie monografijos struktūrą. Pirmame teoriniame monogra-
fijos skyriuje aptariama socialinės atskirties sąvoka ir vyraujančios socia-
linės atskirties tyrimų tradicijos. Reflektuojant socialinės atskirties, socia-
linių normų, emocijų ir socialinės atskirties riziką patiriančiųjų tapatybių 
ir praktikų sąsajas, klausiama, kas gali tapti ir tampa socialinės atskirties 
subjektu. Čia taip pat apibūdinamas ir socialinės atskirties genealogijos ter-
minas, savita tyrimų strategija, leidžianti gilintis į tai, kaip materialiai kons-
truojami socialinės atskirties riziką patiriantys subjektai, kokie jų gyveni-
mo įvykiai, kasdienybės praktikos, socialiniai procesai ir institucijos lemia 
dabartinę jų padėtį. Skyriuje nemažai rašoma apie „politinę ir afektyvinę 
normatyvumo ekonomiką“ (Berlant 2011, 167) ir gero gyvenimo pažadus, 
kuriais mus maitina mūsų visuomenės ir kurie gali daryti įtaką subjektyviai 
patiriamai atskirčiai. 

Antras monografijos skyrius skirtas projekto metu atliktos reprezenta-
tyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenų (N = 1 000) analizei. Ja sie-
kiama nustatyti Lietuvos gyventojų palaikomą socialinę distanciją tikslinių 
atskirties grupių – sergančiųjų lėtine liga, bedarbių, vienišų motinų, augi-
nančių nepilnamečius vaikus, religinių mažumų (musulmonų ir Jehovos 
liudytojų) ir įkalinimo patirties turinčių asmenų – atžvilgiu. Šios apklausos 
analizė atskleidžia vertybinių nuostatų ir sampratų apie socialinę atskirtį 
hierarchiją šalyje, socialinės atskirties dinamiką, požiūrio į skurdą Lietuvo-
je apibrėžtis ir diskursus bei šių diskursų sankirtas su socialinės atskirties, 
socialinės distancijos, gero gyvenimo ir socialinio teisingumo Lietuvoje 
klausimais.

Trečiame skyriuje gilinamasi į vienišų motinų ekonominę atskirtį ir jos 
poveikį šių moterų asmeninio gyvenimo kokybei Lietuvoje. Čia ne tik ap-
žvelgiami tyrimai, aiškinantys vienišų motinų atskirties mechanizmus, bet 
ir supažindinama su jų struktūrinėmis charakteristikomis Lietuvoje ir Eu-
ropoje. Skyriuje išsamiai aptariama vienišų motinų materialinė deprivacija 
ir su ja susiję veiksniai, nagrinėjama afektinė ir kognityvinė psichologinė 
jų gerovė. Vienišų motinų socialinės atskirties analizė remiasi pirmu tokio 

Įvadas
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pobūdžio kiekybiniu sociologiniu tyrimu „Vienišos motinos ir socialinė at-
skirtis Lietuvoje“, atliktu įgyvendinant minėtą projektą. 

Ketvirtame skyriuje gvildenamas vyrų nedarbo ir socialinės atskir-
ties santykis. Analizuojant 18 pusiau struktūruotų interviu su jaunais  
25–39 metų bedarbiais vyrais ir kiekybinę „Darbingo amžiaus Lietuvos gy-
ventojų“ apklausą, atliktą projekto metu, keliamos darbo vertybių, lyties 
ir darbo reikšmės ryšio, gero gyvenimo kaip normatyvumo horizonto su-
pratimo ir darbo tapatybių konstravimo problemos. Kokie veiksniai lemia 
Lietuvos bedarbių požiūrį į darbo vertybes ir darbo reikšmę, kokia yra jų 
motyvacija ir dažniausiai naudojamos strategijos, siekiant įveikti nedarbo 
sukeltas rizikas? Skyriuje taip pat aptariama, kaip, viena vertus, buvimas 
bedarbiu vyru ir skirtingos darbui teikiamos vertės skatina socialinę atskir-
tį bei izoliaciją ir, kita vertus, kaip prisirišimas prie normatyvinio darbo su-
vokimo ir vyriškumo veikia tiriamų vyrų atskirties mastą ir intensyvumą. 

Penktame skyriuje naudojantis pusiau struktūruotais interviu su nak-
vynės namų gyventojais, fokus grupės interviu su socialinių paslaugų įs-
taigų darbuotojais ir minėta reprezentatyvia Lietuvos gyventojų apklausa, 
analizuojama benamių vyrų socialinė atskirtis. Čia labiausiai telkiamasi į 
benamystės priežastis, ilgalaikio šių vyrų gyvenimo institucijose patirtis, 
perėjimą nuo vienos prie kitos institucijos (globos namų, įkalinimo institu-
cijų ir nakvynės namų) arba „tarpinstitucinį dreifą“ ir gyvenimo instituci-
jose internalizavimą. Skyriuje aptariamos benamystės ir įkalinimo situacijų 
sankirtos, individų dreifavimo tarp šių ir kitų institucijų priežastys ir pri-
sitaikymo prie šio pobūdžio mobilumo veiksniai. Dreifo sąvoka pasirinkta 
dėl to, kad ji detaliai ir tiksliai išreiškia benamių vyrų perėjimą nuo vienos 
institucijos prie kitos, nors ir neatspindi šio perėjimo cikliškumo. 

Šeštame skyriuje lėtinė liga analizuojama kaip prielaida kilti įvairialy-
pei socialinei atskirčiai (izoliacijai, atstūmimui, diskriminacijai). Išryški-
nant kūno ir socialinių veiksnių sąveikas teigiama, kad negalavimas kaip 
asmeninė ligos tikrovė ir ligotumas kaip socialinė ligos realybė yra susiję 
su socialinės atskirties patyrimu. Tai reiškia, kad pirmiausia asmenų san-
tykis su negalavimu apima jų gebėjimą tvarkytis su fiziniais ligos aspektais, 
kintančiais gyvenimo planais ir veikia asmenų savivoką ir, antra, ligotumas 
atspindi ir tai, kaip ši elgsena reguliuojama visuomenėje. 
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Septintame skyriuje koncentruojamasi į nesaikingo alkoholio vartojimą 
ir jo žalą geriančiajam, šeimai ir visuomenei. Remiantis mintimi, kad alko-
holizmas yra alkoholio vartojimo ir elgesio sutrikimas, tiesiogai žalojantis 
socialinius santykius, čia aptariami alkoholio vartojimo mastai, priežastys 
ir alkoholio poveikis geriančiajam, gilinamasi, koks visuomenės požiūris 
į nesaikingą alkoholio vartojimą. Pasitelkus socialinės žalos teorinę pri-
eigą, skyriuje pristatomas konceptualus socialinės atskirties konstravimo 
modelis, kurio centre – geriantysis ir dėl gėrimo kontrolės praradimo at-
sirandanti įvairaus lygio socialinė žala. Šį modelį skyriaus autorė patikrina 
naudodamasi naujausiais Lietuvoje surinktais kokybiniais ir kiekybiniais 
duomenimis.

Paskutinis aštuntas skyrius skirtas Tikėjimo žodžio ir evangelikų bap-
tistų bendruomenių socialinės atskirties ir socialinio dalyvavimo analizei. 
Įvairių tyrimų duomenimis, Lietuvos visuomenė itin kritiškai vertina šias 
bendruomenes, kurios kartais patiria ir diskriminaciją. Tų bendruomenių 
analizė leidžia daryti platesnius apibendrinimus apie religinio lauko padėtį 
šalyje ir netolerancijos apraiškas, nukreiptas į netradicinėmis vadinamas 
krikščionių bendruomenes. Monografiją baigia apibendrinamasis skyrius

Šios monografijos autoriai – Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos, 
Viešojo administravimo katedrų ir šio universiteto Socialinių tyrimų cen-
tro mokslininkai. Pirmą knygos skyrių parašė Artūras Tereškinas, antrą – 
Apolonijus Žilys, trečią – Aušra Maslauskaitė, ketvirtą – Jurga Bučaitė-Vil-
kė ir Artūras Tereškinas, penktą – Rasa Indriliūnaitė ir Rūta Petkevičiūtė, 
šeštą – Vylius Leonavičius ir Giedrė Baltrušaitytė, septintą – Ilona Tamutie-
nė ir aštuntą – Milda Ališauskienė ir Ingo W. Schröderis. Įvado autorius – 
Artūras Tereškinas, apibendrinimo – Jurga Bučaitė-Vilkė. 

Analizuojant socialinės rizikos grupių atskirties formas ir turinį, įmano-
ma kelti platesnius klausimus, ko reikia, kad socialinės atskirties riziką pa-
tiriantys asmenys jaustųsi gyveną „normalų“ gyvenimą, kas gali užtikrinti 
šį gyvenimą ir kaip apskritai išgyventi ir klestėti dezorientacijos, socialinių 
antagonizmų ir nesaugumo sąlygomis. Kaip tvarkyti savo gyvenimą kapita-
listinėse visuomenėse, kurios priverčia mus dreifuoti tarp nuolatinio neri-
mo ir nesaugumo būsenos? Kaip „nenusidėvėti“ ir nepavargti siekiant pri-
artėti prie normatyvinių „gero“ gyvenimo idealų? Tai klausimai ir apie tai, 
ar individai yra pasiryžę kovoti dėl gero gyvenimo kiekvienam visuomenės 

Įvadas



Socialinė atSkirtiS ir geraS gyvenimaS lietuvoje14

piliečiui, ar vis dėlto labiau linkę atsiduoti sunkiai atsispiriamai neolibera-
lios kultūros, kurioje pasitenkinama vien individualiais malonumais ir po-
jūčiais, traukai (Helms, Vishmidt, Berlant 2010). Reikia tikėtis, kad tyrimų 
rezultatai, pateikti šioje monografijoje, privers skaitytoją susimąstyti apie 
visus šiuos klausimus. 
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1 skyrius

Artūras Tereškinas

SocialinėS atSkirtieS genealogijoS:  
normatyvumaS, pripažinimaS, Subjektyvi gerovė

Įvadas

Socialinės atskirties reiškinio tyrimai pasaulyje itin išpopuliarėjo XX a. 
pabaigoje–XXI a. pradžioje kaip globalizacijos, dereguliacijos, gerovės 
valstybės krizės ir plataus masto individualizmo rezultatas. Šie reiškiniai 
lėmė, kad ir pati socialinės atskirties samprata tapo aktuali skirtinguose 
kontekstuose – akademiniame, politiniame, biurokratiniame ir pan. Imta 
analizuoti tokias problemas kaip vadinamasis „naujasis skurdas“, t. y. ilga-
laikis nedarbas, nesaugumas, socialinė poliarizacija ir dezintegracija. Bene 
gausiausia pasaulyje atliekamų šio reiškinio tyrimų dalis kaip tik ir tiria 
socialinės atskirties ir skurdo fenomeno skirtumus bei panašumus (Atkin-
son 1999; Abrahamson 2004; Hobsbawm 1994; Esping-Andersen 1990; 
Davoudi, Atkinson 2000; Davoudi 2000), socialinės atskirties ir socialinio 
kapitalo ryšį (Wellman, Wortley 1990; Bhalla, Lapeyre 2004; Burns, Taylor 
1998; Crow 2004). Kartu mėginta konceptualizuoti socialinės atskirties są-
voką, jos priežasčių ir pasekmių santykį bei atskirties tyrimų metodologijas 
(Townsend 1987; Berghman 1995; Burchardt et al. 2009; Hoff 2006; Sil-
ver 2007; Morris, Barnes 2008). Kita vertus, socialinės atskirties problema, 
jos sprendimas ir socialinės atskirties rizikos grupių identifikavimas tapo 
ne tik akademinių tyrimų, bet ir socialinės politikos objektu. Tarptautinių 
organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų strateginiuose dokumentuose 
pabrėžiama, kad subjektyvios socialiai atskirtų asmenų gerovės klausimas 
turi būti mokslo ir socialinės politikos prioritetas. 

Nuolat atliekami tyrimai ir kuriamos socialinės politikos strategijos, nu-
kreiptos spręsti socialinės atskirties rizikos grupių problemas, rodo, kad 
socialinė atskirtis, deprivacija, žema gyvenimo kokybė nėra periferiniai 
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reiškiniai. Be to, priešingai nei anksčiau manyta, ir socialiai atskirti, ir so-
cialiai integruoti asmenys susiduria su priespauda ir kasdieniu vargu, kuris 
„kyla iš objektyvių prieštaravimų, suvaržymų ir dvejopų įsipareigojimų, 
įaugusių į darbo, gyvenamojo būsto rinkos struktūras ir į negailestingas 
švietimo sistemos sankcijas arba į ekonominio ir socialinio paveldėjimo 
mechanizmus“ (Bourdieu, Wacquant 1992, 201). Visa tai skatina kasdie-
nio gyvenimo dramas, individualias ir bendruomenines negandas, taip pat 
socialinį kentėjimą, kuris pažeidžia asmenų ir grupių gebėjimą būti veiks-
mingais visuomenės nariais. 

Nors tyrimai apie socialinę atskirtį atliekami jau ne pirmą dešimtme-
tį, dėl socialinės atskirties sąvokos ir su ja susijusių kategorijų apibrėžimo 
vis dar nesutariama. Daugeliu atvejų gilinamasi į vieną ar kitą socialinės 
atskirties aspektą, nors teigiama, kad geriausia ją tyrinėti naudojant „dau-
gialypes prieigas“ (Jehoel-Gijsbers, Vrooman 2007; Saraceno 2001; Short 
2005). Tačiau jas taikant, socialinės atskirties sąvoka dažnai pasidaro itin 
plati, o jos turinys apima kone kiekvieną individo gyvenimo aspektą. So-
cialinė atskirtis apibrėžiama kaip potencialus daugelio rizikos veiksnių pa-
darinys, tačiau ginčijamasi dėl to, kokius rizikos veiksnius laikyti svarbiau-
siais ir kokiomis prieigomis remtis ją tiriant. Darbo rinka, mažas uždarbis, 
nedarbas, išsilavinimas, prasta sveikata, būstas, transportas, nusikalstamu-
mas ir jo baimė, kalba, mobilumas, socialinė politika ir socialinis kapitalas 
gali būti veiksniai, skatinantys socialinę atskirtį (Taket, Crisp, Nevill et al. 
2009, 29–30). Dėl šio socialinės atskirties reiškinio neapibrėžtumo dalis 
mokslininkų elgiasi pragmatiškai: paprastai arba tyrinėjami daugybė so-
cialinės atskirties veiksnių, arba selektyviai pasirenkami tik tam tikri iš jų 
(Hobcraft 2009, 62). Kaip teigia olandų tyrinėtojai Gerda Jehoel-Gijsbers 
ir Cokas Vroomanas, taip pat gana smarkiai abejojama ir dėl skirtingų so-
cialinės atskirties aspektų ir specifinių politinių priemonių poveikio jiems 
sąsajų (Jehoel-Gijsbers, Vrooman 2007, 9–11). Dėl to socialinės atskirties 
įveikos strategijos dažnai lieka neefektyvios ir nepaveikios.

Šioje monografijos dalyje siekiama apibūdinti vyraujančias socialinės 
atskirties tyrimų tradicijas ir reflektuoti socialinės atskirties sąvoką siejant 
ją su platesnėmis teorizavimo apie galią, socialinį pripažinimą, normatyvu-
mą ir subjektyvią gyvenimo gerovę tendencijomis. Pirmoje skyriaus dalyje 
kritiškai aptariama socialinės atskirties sąvoka. Klausiant, kokius rodiklius 
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naudoti matuojant socialinę atskirtį, antroje dalyje pateikiamos atskirties 
tyrimų tradicijos ir kryptys. Trečioje analizuojami retokai darbuose apie 
socialinę atskirtį teorizuoti galios, normatyvumo, socialinio pripažinimo 
klausimai. Paskutinėje ketvirtoje dalyje remiantis Michelio Foucault (1977, 
1980 ir 1994), Judith Butler ir Athenos Athanasiou (2013), Simono J. Char-
leswortho (2000), Lauren Berlant (2011) ir Susan Weil ir kt. (2005) idė-
jomis, suformuluojamas socialinės atskirties genealogijos terminas, kuris 
gali būti taikytinas ir kaip inovatyvi tyrimų strategija. Visose skyriaus daly-
se klausiama, kas gali tapti ir tampa socialinės atskirties subjektu ir kokias 
socialinės atskirties rizikas patiria net tie, kurie paprastai nelaikomi socia-
liai marginalizuotaisiais. 

Socialinės atskirties sąvoka: už ar prieš? 

Didžiulis socialinės atskirties tyrimų archyvas rodo, kad pati atskirtes są-
voka yra gana santykinė, priklausanti nuo lokalių ir globalių laiko ir erdvės 
kontekstų (Burchardt, Le Grand, Piachaud 2009, 30). Kaip teigia Ann Taket, 
Beth R. Crisp, Annemarie Nevill ir kt., socialinės atskirties sąvoka padeda 
mums suvokti gyvenamą patirtį, kylančią iš daugialypės deprivacijos ir 
nelygybės formų, kurią patiria žmonės skirtinguose socialinės hierarchijos 
vietose. Ši sąvoka taip pat atskleidžia tarpusavyje susijusius sumenkusio as-
menų ar grupių „dalyvavimo visuomenėje, vartojimo, mobilumo, priėjimo, 
integracijos, įtakos ir pripažinimo padarinius“ (Taket, Crisp, Nevill et al. 
2009, 3). Kitais žodžiais, socialinė atskirtis – tai „tęstinis ir laipsniškas at-
siskyrimas nuo visapusiško dalyvavimo socialiniuose ištekliuose, tarp jų 
tiek materialiniuose, tiek simboliniuose, kuriuos visuomenės išnaudoja 
tam, kad išgyventų, tvarkytų gyvenimą ir dalyvautų plėtodamos (galimai 
geresnę) ateitį“ (Steinert 2007, 5). Jos paveikti asmenys neturi galimybės 
arba atsisako dalyvauti normaliuose santykiuose ir veiklose, kurios priei-
namos daugumai visuomenės narių ir kurios apima ekonominę, socialinę, 
kultūrinę ir politinę sritis.

Ruth Levitas ir kt., ilgą laiką tyrinėję socialinę atskirtį, mano, kad šalia 
socialinės atskirties termino būtina vartoti ir „giliosios atskirties“ sąvoką, 
kuri nuo įprastinės atskirties skiriasi savo intensyvumu. Jų nuomone,  
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„gilioji atskirtis reiškia atskirtį, kurią asmenys patiria skirtingose gyveni-
mo srityse ir kuri neigiamai paveikia gyvenimo kokybę, gerovę ir būsimo 
gyvenimo galimybes“ (Levitas et al. 2007, 29). Tačiau asmenų ar grupių 
atskirties intensyvumas reiškia tik didesnį stigmos, pažeidžiamumo ir 
marginalizacijos laipsnį, o ne kokybiškai skirtingą gyvenimo būklę. Todėl 
konceptualizuojant įvairias socialines kliūtis ir barjerus bei procesus, kurie 
juos skatina, tinka ir įprastinė socialinės atskirties sąvoka. Ir gilioji, ir pa-
prasta socialinė atskirtis nurodo pasirinkimo ir sociabilumo trūkumą bei 
socialinio tvarumo irimą ir nykimą.

Nors socialinės atskirties sąvoką vartoja įvairių sričių mokslininkai ir 
socialinės politikos formuotojai, iki šiol kvestionuojama, ar ji yra tinka-
miausia tirti kompleksinius socialinės tikrovės reiškinius. Pasak vieno iš 
šios sąvokos kritikų Finno Bowringo, ji tapo patraukli daugumai tyrinėtojų, 
ypač kairiųjų politinių pažiūrų, dėl to, kad apibūdina ne tik daugialypę so-
cialinės deprivacijos prigimtį išsivysčiusiose visuomenėse, bet ir tai, „kaip 
lėtinio nesirūpinimo ir marginalizacijos procesai  – ne tik atviras išnau-
dojimas ir dominavimas – yra tapę socialinio neteisingumo simptomais“ 
(Bowring 2000, 309). Tačiau ar tai, kad šia sąvoka ir su ja susijusiu diskursu 
patvirtinamas plataus masto socialinio neteisingumo egzistavimas, yra di-
džiausia jos problema? Šio mokslininko nuomone, daug problemiškiau yra 
tai, kad socialinės integracijos ir normalizavimo idealai, atkeliavę iš socia-
linių vartojimo sferos tyrimų, iš esmės formuoja ir struktūruoja socialinės 
atskirties diskursą. Kiekvienas asmuo, kuris neatitinka šių normalizavimo 
idealų, laikomas socialiai marginalizuotu ir net stigmatizuotu. Tai reiškia, 
kad bet kas, neatitinkąs normų, suvokiamas kaip socialiai atskirtas. Dėl šios 
priežasties mokslininkai praleidžia pro akis autsaiderių, kultūrinių disiden-
tų ir novatorių indėlį griaunant kapitalistinę civilizaciją struktūruojančias 
vartotojiškas vertybes. Menkai diskutuojami ir alternatyvūs būdai gyventi 
ir išgyventi, kuriuos vyraujančios socialinės ir politinės jėgos dažnai nura-
šo kaip nevertingus ir pasigailėtinus (Bowring 2000, 317). Bowringo logika 
remiantis, galima teigti, kad visi tie, kas priešinasi kapitalistiniam vartoji-
mui ir geba patenkinti savo poreikius kitomis priemonėmis nei visuotinai 
priimta, taip pat laikomi socialiai atskirtais, nors iš tikrųjų jie tik nusistatę 
prieš egzistuojantį socialinės įtraukties normatyvumą ir siūlo alternatyvius 
išgyvenimo būdus.
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