Ketvirtasis projekto „OPLICO“ partnerių susitikimas – kaip pasireiškia daugiakultūriškumas ir
socialinė įtrauktis Portugalijoje?

Šiandien gyvename globalizacijos paveiktame pasaulyje, užmezgame ryšius su žmonėmis, su
kuriais, galbūt, niekada nebūtume susitikę, gyvendami prieš penkiasdešimt ar daugiau metų.
Technologijų pažanga kiekvienam iš mūsų atveria laisvo judėjimo erdvę.
Atstumai šių dienų pasaulyje jau nebėra svarbūs, o geografinės sienos vis mažėja. „Tampa
aišku, kad žemynų suskirstymai, apskritai, gaublio suskirstymai, buvo galimi tik dėl atstumų, o
pastarieji egzistuodavo vien dėl primityvių transporto ir kelionės sunkumų“ (Bauman, 1999, p.
19). Kas skatina žmonių judėjimą iš vieno žemyno į kitą? Šį judėjimą spartina socioekonominiai
iššūkiai, politinis nestabilumas ir ekologiniai pokyčiai. Vieni, norėdami išgyventi, išvyksta, o kiti,
ieškodami geresnių sąlygų, atvyksta.

Visame pasaulyje dėl aukšto imigracijos lygio ir didėjančios vietos gyventojų emigracijos
gyventojų sudėtis radikaliai keičiasi. Susidariusi situacija iškelia klausimą, kaip klostosi vietinių ir
nevietinių santykiai šioje visuomenėje, kuri pasižymi pliuralumu. Atsakymų į šį ir kitus klausimus
ieškojome kartu su partneriais iš Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos ketvirtajame projekto „Atvira
ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (OPLICO) susitikime, kuris
vyko Portugalijoje. Ketvirtojo projekto partnerių susitikimo metu mokėmės iš portugalų ir jų
patirties, aiškinomės, kaip šioje šalyje pasireiškia daugiakultūriškumas ir socialinė įtrauktis.

Apsilankymai Lisabonos pabėgėlių tarnybos ir pabėgėlių apgyvendinimo bei Leirijos pabėgėlių
centruose padiktavo mums atsakymus bei leido suprasti, kodėl Portugalija pirmiausia pripažinta
tradicine emigracijos valstybe, tapo imigracijos šalimi. Ji buvo viena iš pirmųjų valstybių,
valstybiniame bei visuomeniniame lygmenyje atsižvelgusi į imigrantų visuminės integracijos
svarbą, ir šiuo metu turinti vieną iš geriausių rodiklių šioje srityje. Portugalijos imigrantų
integracijos sprendimai yra pavyzdys Europai bei pasauliui (UN, 2009). Pagal 2014 m. MIPEX
duomenis, ši šalis užima antrą vietą Migrantų integracijos politikos indekse. Vėl kyla klausimas,
kas lemia šį aukštą rodiklį, kodėl imigrantai ir pabėgėliai renkasi šią ekonomiškai neturtingą
valstybę? Atsakymus į šiuos klausimus vėl padiktuoja susitikimai su Leirijos miesto įdarbinimo
agentūros darbuotojais ir bei vietinės bendruomenės nariais, pabėgėlių-savanorių liudijimai. Tai:
Portugalijos įstatyminė bazė, kuri gerai funkcionuoja, aktyvus pačių pabėgėlių-savanorių
įsitraukimas, portugalų atvirumas ir draugiškumas, pietietiškas gyvenimo būdas bei klimatinės
sąlygos. Prie viso to, kaip pažymėjo L. Garcia (Portugalija, Contempla Trilhos asociacijos projektų
koordinatorius), prisideda ir projektai (kaip ir šis tarptautinis), kuriais siekiama skatinti vietos
bendruomenes ieškoti atvirumo ir tolerancijos socialinės rizikos grupėms bei palengvinti jų
socialinę įtrauktį į bendruomenes per edukacines ir kitas veiklas. Šis projektinis susitikimas, kaip
ir visi kiti, įvykę skirtingose šalyse, davė daug informacijos, pamąstymo, idėjų ir pavyzdžių, kuriuos
galime pritaikyti savo vietos bendruomenėse.
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