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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
1989 metais, žlugus Vidurinio ir Rytų Europos šalių, susijusių su Tarybų Sąjunga santvarkoms, eilėjė iš jų
įvyko reikšmingi politiniai pokyčiai. Šie įvykiai dabar bendrai vadinami “Geležinės uždangos griūtimi”
arba “Berlyno sienos griūtimi”.
2004 metais aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys įstojo į Europos Sąjungą, o 2007 narėmis tapo
Bulgarija ir Rumunija.
Mes norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie šiuos du įvykius, taip vadinamos Geležinės uždangos griūtį
prieš dvidešimt metų bei Vidurio/Rytų Europos šalių integraciją į Europos Sąjungą.

Q1.

Prisimenant pokyčius, kurie įvyko po “Geležinės uždangos griūties” 1989 metais, ar Jūs linkęs/usi
sutikti ar nesutikti su šiais teiginiais?
‐ Sutinku..................................................................................................1
‐ Nesutinku .............................................................................................2
‐ [N/N] ....................................................................................................9
a) Šie pokyčiai Europoje visiems suteikė daugiau laisvės..................................................................1 2 9
b) Šie pokyčiai sąlygojo gyvenimo lygio pagerėjimą Vidurio ir Rytų Europoje ..................................1 2 9
c) Šie pokyčiai suteikė daugiau naujų galimybių tik jaunajai kartai...................................................1 2 9
d) Šie pokyčiai padėjo išnykti sienoms ir suteikė žmonėms judėjimo laisvę Europoje .....................1 2 9
e) Šie pokyčiai buvo svarbūs tik Vidurio ir Rytų Europos šalims........................................................1 2 9
f) Šie pokyčiai suteikė geras verslo galimybes Vakarų Europos kompanijoms Vidurio ir Rytų Europoje .
...............................................................................................................................................1 2 9

Q2.

Dabar norėčiau, kad Jūs įvertintumėte šių pokyčių poveikį apskritai. Ar Jūs linkęs/usi sutikti ar
nesutikti su šiais teiginiais?
‐ Sutinku..................................................................................................1
‐ Nesutinku .............................................................................................2
‐ [N/N] ....................................................................................................9
a) Gyvenimo kokybė VIdurio ir Rytų Europos šalyse nuo 1989 metų žymiai pagerėjo .....................1 2 9
b) Padėtis dominavusi Vidurio ir Rytų Europoje iki 1989 metų buvo geresnė nei dabar ..................1 2 9
c) Dėl šių pokyčių gyvenimas Lietuvoje tapo mažiau saugus ............................................................1 2 9

Q3.

Kalbant apie Vidurio ir Rytų Europos šalių integracijos į Europos Sąjungą pasekmes, ar Jūs linkės/usi
sutikti ar nesutikti su šiais teiginiais?
‐ Sutinku..................................................................................................1
‐ Nesutinku..............................................................................................2
‐ [N/N] ....................................................................................................9

a) Tai padėjo palaikyti saugumą ir stabilumą visoje Europoje ..........................................................1 2 9
b) Kilo problemų dėl itin skirtingų kultūrų ir vertybių buvimo skirtingose Europos Sąjungos šalyse1 2 9
c) Tai davė pradžią demokratijos vertybių sklaidai bei sustiprino žmogaus teisių apsaugą visoje
Europoje.................................................................................................................................1 2 9
d) Tai turėjo įtakos darbo vietų mažėjimui Lietuvoje........................................................................1 2 9
e) Tai padidino Europos Sąjungos įtaką pasaulinėje politikoje .........................................................1 2 9
f) Tai sumažino socialinę gerovę visoje Europoje..............................................................................1 2 9
g) Tai padidino visos Europos gerovę ir jos ekonominį konkurencingumą .......................................1 2 9
h) Tai padidino nesaugumo jausmą visoje Europoje ........................................................................1 2 9
i) Tai padidino Europos saugumą, nes atvėrė kelius pažangai kovoje su organizuotu nusikalstamumu
bei nelegalia imigracija...........................................................................................................1 2 9
j) Tai sąlygojo Vidurio ir Rytų Europos šalių ekonomikų augimą bei modernizavimą .......................1 2 9
k) Tai leido Vakarų Europos šalims teikti svarią finansinę paramą, kad padėtų šioms šalims
modernizuotis ........................................................................................................................1 2 9
l) Tai suteikė žmonėms daugiau galimybių laisvai judėti ir keliauti Europos Sąjungoje ....................1 2 9
m) Tai apsunkino Europos Sąjungos valdymą ..................................................................................1 2 9
Q4A.

Tuo atveju, jei Europos Sąjunga nutartų priimti naujas šalis nares ateityje, kurie du dalykai iš šio
sąrašo, Jūsų manymu, būtų patys svarbiausi, į kuriuos Europa turėtų atsižvelgti, priimant sprendimą ?
Europa apskritai
‐ Laisvė ir demokratinės vertybės ...........................................................1
‐ Europos gyventojų senėjimas...............................................................2
‐ Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje ..................................................3
‐ Ekonominės problemos ........................................................................4
‐ Europos Sąjungos sienų stabilumas......................................................5
‐ Kultūros ir religijos problemos..............................................................6
‐ Imigracijos klausimai ............................................................................7
‐ [] ...........................................................................................................8
‐ [N/N] ....................................................................................................9

Q4B.

Tuo atveju, jei Europos Sąjunga nutartų priimti naujas šalis nares ateityje, kurie du dalykai iš šio
sąrašo, Jūsų manymu, būtų patys svarbiausi, į kuriuos Lietuva turėtų atsižvelgti, priimant sprendimą?
LIETUVA
‐ Laisvė ir demokratinės vertybės ...........................................................1
‐ Europos gyventojų senėjimas...............................................................2
‐ Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje ..................................................3
‐ Ekonominės problemos ........................................................................4

‐ Europos Sąjungos sienų stabilumas......................................................5
‐ Kultūros ir religijos problemos..............................................................6
‐ Imigracijos klausimai ............................................................................7
‐ [] ...........................................................................................................8
‐ [N/N] ...................................................................................................9
Q4C.

Tuo atveju, jei Europos Sąjunga nutartų priimti naujas šalis nares ateityje, kurie du dalykai iš šio
sąrašo, Jūsų manymu, būtų patys svarbiausi asmeniškai Jums, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, priimant
sprendimą?
Asmeniškai Jums
‐ Laisvė ir demokratinės vertybės ...........................................................1
‐ Europos gyventojų senėjimas...............................................................2
‐ Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje ..................................................3
‐ Ekonominės problemos ........................................................................4
‐ Europos Sąjungos sienų stabilumas......................................................5
‐ Kultūros ir religijos problemos..............................................................6
‐ Imigracijos klausimai ............................................................................7
‐ [] ...........................................................................................................8
‐ [N/N] ...................................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Lytis
[NEKLAUSTI ‐ PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ]

D2.

D11.

D4.

‐

[1] Vyras

‐

[2] Moteris

Kiek Jums metų?
‐

[_][_] metų

‐

[00] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kokį išsimokslinimą Jūs esate įgyjęs/usi?
‐

Pradinis .........................................................................................................1

‐

Vidurinis........................................................................................................2

‐

Aukštasis.......................................................................................................3

‐

[ATSISAKĖ] ....................................................................................................9

Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, Jūs esate pats sau darbdavys, samdomas darbuotojas,
darbininkas ar nedirbate? Ar tai reiškia, kad Jūs esate...

[JEIGU RESPONDENTAS NURODĖ SAVO UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI ATITINKAMUS ATSAKYMŲ VARIANTUS]
- Pats sau darbdavys
Æ i.e. :

- ūkininkas, miškininkas, žvejys ........................................................................... 11
- parduotuvės savininkas, amatininkas................................................................ 12
- specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...)...................... 13
- kompanijos vadovas .......................................................................................... 14
- kita...................................................................................................................... 15

- Samdomas Darbuotojas
Æ i.e. :

- specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas, architektas) ..... 21
- vadovaujantis darbuotojas, direktorius arba aukščiausio kygio vadovas ......... 22
- vidutinio lygio vadovas ....................................................................................... 23
- Valstybės tarnautojas......................................................................................... 24
- biuro tarnautojas ................................................................................................ 25
- kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, medicinos sesuo, t.t. ...) ................ 26
- kita...................................................................................................................... 27

- Darbininkas
Æ i.e. :
- darbų vykdytojas/brigadininkas (meistras, t.t. ...) ............................................. 31
- Darbininkas ........................................................................................................ 32
- nekvalifikuotas darbininkas................................................................................ 33
- kita...................................................................................................................... 34
- nedirbate
Æ i.e. :

- namų šeimininkė (-as)........................................................................................ 41
- mokosi (dieniniame skyriuje) ............................................................................. 42
- pensininkas ....................................................................................................... 43
- ieško darbo......................................................................................................... 44
- kita...................................................................................................................... 45

- [Atsisakė]............................................................................................................................. 99

D6.

Ar Jūs gyvenate...?
‐

didmiestis .....................................................................................................1

‐

Kitas miestas.................................................................................................2

‐

kaimas...........................................................................................................3

‐

[Atsisakė] ......................................................................................................9

