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WALQING – tai Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios programos projektas, apimantis vienuolikos šaliø
moksliniø tyrimø institutus ir universitetus. ES paskirtos lėšos sudaro 2,699,546 eurø. Projektas vykdomas
nuo 2009 metø lapkričio iki 2012 metø spalio.
WALQING tikslai: gilinti tyrėjø, suinteresuotø asmenø
– tarpininkø, vadybininkø, politikø žinias, susijusias su
darbo ir gyvenimo kokybe naujose ir besiplečiančiose
darbo sferose. Projektas siekia vystyti minėtø asmenø
gebėjimus identifikuoti gerąsias ir problemiškas rinkos plėtros praktikas, politiką bei įmoniø strategijas
Europoje.
Projekte WALQING tiriami ryšiai tarp „naujø darbø“,
darbo sąlygø, užimtumo juose ir jø pasekmiø darbuotojø darbo ir gyvenimo kokybei. Projektas sujungia mikro- ir makroanalizės lygmenis ir, remiantis tokia analize, identifikuoja tiek kritinius „naujø darbø“ aspektus,
tiek gerosios praktikos pavyzdžius.
Projekte WALQING tiriami darbai besiplečiančiose Europos darbo sferose, pagrindinį dėmesį sutelkiant į problemiškas ir nesaugias darbo sąlygas, mažą darbo užmokestį ir (ar) socialinės integracijos trūkumą. Taip pat
ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamoms žmoniø
grupėms, kuriø atstovai turi tokius darbus (pavyzdžiui,
migrantams, etinėms mažumoms, kai kurioms moterø
ar vyresnio amžiaus darbuotojø grupėms).
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Tyrimo tikslai
— Ištirti besiplečiančias Europos darbo sritis, atsižvelgiant į problemiškas darbo sąlygas ir darbuotojø socialinį saugumą, mažą užmokestį ir
(ar) socialinės integracijos trūkumą.
— Išanalizuoti suinteresuotø asmenø politiką, siekiant pagerinti darbo sąlygas šiuose „naujuose
darbuose“.
— Palyginti „naujø darbø“ organizavimo alternatyviø būdø įtaką darbuotojø gyvenimo ir darbo
kokybei.

Kontekstas

Užimtumo plėtra tapo sėkmingai plėtojama politikos
strategija nuo 1997 m., kai Liuksemburgo užimtumo
taryba paskelbė Europos užimtumo strategiją (angl.
EES). Nuo 1995 m. iki 2006 m. penkiolikoje Europos
Sąjungos šaliø aktyvaus įdarbinimo srityse darbingo
amžiaus žmoniø skaičius kilo nuo 60 proc. iki 66 proc.
Siekis gerinti darbo kokybę pasižymėjo netolygiu šio
siekio įgyvendinimu tiek Europos Sąjungos politikoje,
tiek tyrimø erdvėje. Šis siekis buvo įtrauktas į Europos
užimtumo strategiją 2000 m. Lisabonos viršūniø susirinkime, kai jį įvardijant panaudotas pasakymas „daugiau ir geresniø darbø“. Taip pat buvo suformuluoti
ir įvairūs daugiamačiai darbo kokybės konceptai bei
rodikliai. Tačiau pastarojo meto Europos ir nacionalinio lygmenø studijos parodė, jog didėjančios užimtumo galimybės – nebūtinai užtikrina ir darbo kokybės
augimą. Pavyzdžiui, projektas DARBAI (FP6) parodė,
kad „vidutiniškai penkiolikoje pagrindiniø Europos Sąjungos šaliø nariø 1995–2005 metø laikotarpiu darbai
tapo ne tokie sudėtingi ir labiau rutiniški. Taip pat sumažėjo darbuotojø mokymosi galimybiø“.
WALQING detaliai, iš esmės analizuoja ryšius tarp
naujø darbø, jø darbo ir užimtumo sąlygø, taip pat tiria
daugiau ar mažiau palankius dirbantiesiems darbo ir
gyvenimo kokybės rezultatus. Tai daroma integruojant
keletą analitiniø lygmenø ir tyrimo paradigmø, sujungiant makro- ir mikroanalizes:
— Europos mastu atliktø apklausø duomenø analizę;
— suinteresuotø asmenø, priklausančiø tiriamiems
sektoriams, politikø analizę, atliekant veiksmo bei
kitus tyrimus;
— verslo kompanijø ir viešojo sektoriaus įmoniø bei
įstaigø strategijø analizę;
— darbuotojø individualiø karjerø, perspektyvø ir siekiø tyrimą.

Projektu WALQING taip pat siekiama daryti įtaką
politikai ir praktikoms tokiais būdais:
— nustatant palankiø ir tvariø darbo sąlygø konfigūracijas naujose ir besiplečiančiose darbo
sferose;
— įtraukiant suinteresuotus asmenis, įvertinti
esamą situaciją;
— skleidžiant gerosios praktikos pavyzdžius Europoje;
— įvardijant suinteresuotø asmenø, valstybiø ir
Europos politikos trūkumus.

Tradiciškai visos šios problemos buvo tiriamos atskirai, tačiau projekto WALQING daugialygė analizė pateiks detalesnį palankiø ir probleminiø darbo kokybės
konfigūracijø vaizdą. Pagrindinį dėmesį WALQING
sutelks į „naujus darbus“ („nauji darbai“ suprantami
kaip darbai, atsirandantys naujuose ar augančiuose
ir besiplečiančiuose ekonomikos sektoriuose bei veiklose, bent iš dalies veikiamuose naujø organizaciniø
formø). Taip pat bus atlikta lyginamoji privačiø ir viešo
sektoriaus organizacijø analizė.

Tyrimas

WALQING projekto tyrimą sudaro trys blokai. 1 bloke, kuriame dėmesys sutelkiamas į kiekybinę analizę, pagrindinė WALQING naujovė – teorija paremta
detali svarbiausiø Europos duomenø šaltiniø2 kombinacijos analizė siekiant atskleisti darbo sferø augimo
modelius, darbo ir gyvenimo kokybę, sudaryti atnaujintą tipologiją ir nurodyti galimas užimtumo augimo
priežastis bei padarinius. Pasitelkus tokias analizes
bus galima įvardyti pagrindinius sektorius ir funkcijas,
kuriose galima rasti tiek kritiniø, tiek palankiø darbo
ir gyvenimo kokybės konfigūracijø. Pastarosios bus tiriamos atliekant kokybines darbo organizacijø ir verslo funkcijø atvejø analizes ir veiksmo tyrimus.
2 bloke WALQING remsis institucinės analizės ir
veiksmo tyrimo perspektyvomis, siekiant vykdyti gerosios praktikos pavyzdžiø, susijusiø su darbo sąlygø
2
Tokie šaltiniai yra Europos Sąjungos darbo jėgos duomenø šaltinis
(EU LFS – European Union Labor Force Survey), Europos darbo
sąlygø duomenø šaltinis (EWCS – European Working Conditions
Survey), Europos Sąjungos uždarbio ir gyvenimo sąlygø duomenø
šaltinis (EU-SilC – European Union survey on income and living conditions)

gerinimu, sklaidą, perkeliant juos į kitus nacionalinius,
sektoriø ar kompanijø kontekstus bei ištirti galimus
tokiø perkėlimø trūkumus. Tirdami kolektyviniø veikėjø politiką, jos trūkumus ir sėkmės atvejus, neapsiribosime aprašomojo pobūdžio tyrimu, bet atliksime ir
gilesnę analizę, nagrinėdami institucinius kontekstus
ir susiedami juos su atvejo tyrimais. Be to, iniciatyviai
skleisime veiksmo tyrimø metu aptiktus sėkmės pavyzdžius ir rezultatyvias strategijas.
3 bloko tyrime bus analizuojamos organizacinės (ir
tarporganizacinės) darbo organizavimo strategijos
ir praktikos, žmogiškøjø ištekliø valdymo strategijos,
su darbo sutartimis susiję santykiai ir darbo sąlygos,
naudojant gilumines atvejø studijas kompanijose.
Šios studijos apims ir pažeidžiamø grupiø (pvz.,jauni
ir vyresnio amžiaus darbuotojai, migrantai ar kai kurios moterø grupės) darbo ir gyvenimo kokybės analizę. WALQING taip pat tirs individualias darbuotojø
gyvenimo trajektorijas, perspektyvas ir profesinius
identitetus. Individai gali jaustis suvaržyti ar įgalinti jø
pačiø patiriamo ar įsivaizduojamo balanso tarp skirtingø darbo ir gyvenimo kokybės aspektø, priklausančiø
nuo individø socialiniø, simboliniø ir biografiniø ištekliø ir galimybiø.

Aktualijos ir projekto WALQING indėlis

Iki šiol užimtumo plėtra Europoje buvo heterogeninė
ir dažniausiai analizuota darbo užmokesčio ir šaliø
lyginimo kontekstuose. Pradinė duomenų analizė,
atlikta WALQING tyrimø 1 bloke, rodo, jog, vykstant
paslaugø ekonomikos plėtrai, užimtumas augo ir daugiau ar mažiau žiniomis paremtose paslaugø srityse
(tokiose kaip švietimo, tyrimø ir plėtros, sveikatos ir
socialinio darbo), taip pat mažmeninėje ir didmeninėje
prekyboje, viešbučiø ir restoranø, transporto, viešojo
administravimo, nuotekø ir atliekø šalinimo ir perdirbimo bei namø ūkio, turinčio darbuotojus, sferose. Tačiau užimtumo rodikliai didėjo ir kai kuriuose gamybos
sektoriuose, nereikalaujančiuose aukštøjø technologijø (pvz., statybos ir metalo perdirbimo pramonėje), ir
aukštąsias technologijas naudojančiose sektoriuose
(pvz., kompiuteriø gamybos pramonėje). Atlikus numatytus tyrimus, projektu WALQING bus gilinamos
mūsø žinios apie besiplečiančias darbo sferas, įvardijama tam tikrø profesijø svarba užimtumo galimybiø
augimo procese bei naujø darbø charakteristikos ir
nustatyta, kaip naujose darbo vietose formuojamas
pažeidžiamumas.

Darbo kokybė neatsiejama nuo daugialypiø darbo
organizavimo komponentø, užmokesčio ir užduočiø
atlikties sistemø, įgūdžiø ir jø plėtros galimybiø, saugumo garantijø ir lankstumo, kolektyviniø reprezentacijø ir nuomoniø raiškos galimybiø. Tyrimø duomenys
parodo egzistuojant įvairius kaitos būdus ir variacijas,
priklausomai nuo šalies. Visa tai pasakytina ir apie
gyvenimo kokybę. Tai taip pat daugialypis konceptas,
kuriame susitelkta ne tik į materialius individams prieinamus išteklius, bet drauge teikiama svarbos subjektyviems laimės, gerovės, gyvenimo būdo pasirinkimo
laisvės rodikliams. Žinoma, namø ūkio, viešosios infrastruktūros, gerovės valstybės kontekstai taip pat
turi įtakos darbo ir gyvenimo kokybei.
Institucijos ir politikos, tokios kaip industriniai santykiai, darbo rinka, gerovės politika, irgi formuoja darbo kokybės ir jos rezultatø darbuotojams skirtumus,
tai yra itin susiję su žemiausiø profesiniø sluoksniø
atstovais ir naujaisiais sektoriais.
Priemonių, skirtų gerinti darbo kokybę ir produktyvumą menkai apmokamuose segmentuose, realizavimo pavyzdžiai dažniausiai aptinkami valstybiniuose,
lokaliuose ar specializuotuose kompanijø kontekstuose. Padedant profesionaliems tyrėjams ir suinteresuotiems asmenims, projekte sėkmingai taikoma
veiksmo tyrimo metodo0logija, leidžianti bendradarbiaujant apsibrėžti problemas, jas nagrinėti ir ieškoti
galimø sprendimo būdø.
Pagrindiniai darbo kokybės ir darbuotojø gyvenimo
aspektai modeliuojami organizaciniu lygmeniu.
Organizacija, priklausomai nuo darbo organizavimo
strategijos, gali pasiūlyti mokymosi galimybes, skatinti
susidomėjimą ir iššūkius ar, priešingai, darbą paversti monotonišku, griežtai kontroliuojamu ir nemaloniu.
WALQING sutelkia dėmesį į organizacines strategijas ir darbo organizavimo praktikas, žmogiškø ištekliø valdymo strategijas, sutarčiø santykius ir darbo
sąlygas. Išskirtinis dėmesys skiriamas labiausiai pažeidžiamoms grupėms Europos darbo rinkoje, taip
pat pabrėžiama institucijø ir organizaciniø struktūrø,
formuojančiø, didinančiø ar ribojančiø su darbo rinka
susijusį pažeidžiamumą, sąveika. Apimdamas ir individualių darbuotojų gyvenimo trajektorijų, perspektyvø bei profesiniø identitetø tyrimus ir glaudžiai
siedamas juos su organizacijø studijomis, WALQING
darbo ir gyvenimo kokybės tyrimuose prideda dar
vieną – gyvenimo patirties, individualios veiklos ir subjektyvaus įprasminimo dimensiją.
Ursula Holgrewe, FORBA, Austrija
Projekto koordinatorė

Suinteresuoti asmenys ir sklaida

Projektas WALQING ir jo išvados sudomins įvairius
žmones, ypač suinteresuotus asmenis, tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu:
— socialinių partneriø organizacijas, sektoriø asociacijas ir tinklus, pilietinės visuomenės atstovus,
reprezentuojančius pažeidžiamas grupes darbo
rinkoje;
— politikos veikėjus ir viešosios valdžios atstovus;
— vadybininkus, žmogiškøjø ištekliø specialistus ir su
darbu susijusiø tarybø narius.

Pagrindiniai WALQING probleminiai klausimai bei rezultatai bus aptariami tyrėjø ir suinteresuotø asmenø
susitikimuose. Sektoriø dialogo konferencijos planuojamos 2011 m. pavasarį, politikos pamokø tiriamoji
konferencija vyks 2012 m. liepą. Baigiamoji WALQING
konferencija vyks 2012 m. rugsėjį. WALQING darbo
ataskaitos bus prieinamos interneto puslapyje nuo
2011 m. vidurio. Papildoma sklaida apims:
— reguliarias, kasmetines veiklos krypčiø santraukas
ir informacinius bukletus (nuo 2010 m. birželio);
— interneto šaltinius, apimančius politiką, gaires ir
sąvokas, susijusias su darbo kokybės gerinimu
(apytikriai 2012 m. birželis);
— pagrindinius WALQING duomenis apibendrinančias brošiūras (apytikriai 2010 m. rugsėjis).
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Institute for Political Science (IPS HAS), Magyar
Tudomanyos Akademia
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Sobre La Vida Quotidiana I El
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David Holman
Charlotte McClelland
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