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Multikultūriškos šeimos identitetas krikščioniškos bendruomenės aplinkoje. ITI
bendruomenės atvejo studija
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Konferencijos pranešimo santrauka (500 žodžių)
Viena iš esmingiausių religinių organizacijų įtakos ir raiškos sferų – šeima. Postsekuliariame pasaulyje vėl aktualėjantis krikščionybės
vaidmuo atsiskleidžia krikščioniško šeimos identiteto formavime(si). Šis krikščionybės uždavinys ryškiausiai išsprendžiamas stipriose
krikščioniškose bendruomenėse, kurių šiais laikais neaplenkia ir multikultūriški reiškiniai. Iškyla aktualūs probleminiai klausimai – kodėl
būtent bendruomenė išlaiko Krikščionybės reikšmę? Kokie multikultūriškos šeimos identiteto ypatumai krikščioniškoje bendruomenėje? Šios
problemos aktualumas paskatino tyrimo objektu pasirinkti multikultūriškos šeimos identitetą krikščioniškos bendruomenės aplinkoje.
Tyrimo tikslas – i&scaron ;analizuoti multikultūriškų šeimų identiteto ypatumus krikščioniškos ITI bendruomenės aplinkoje. Siekiant tikslo
2013 metais Trumau (Austrija) buvo atliktas kokybinis tyrimas (atvejo studija, dalyvaujantis stebėjimas, pusiau struktūruotas interviu),
kuriame dalyvavo 7 multikultūriškos šeimos iš ITI (International Theological Institute) bendruomenės. Tyrimas atskleidė tradicinį (vyras –
moteris – vaikai) bei krikščionišką (atstovaujamas Bažnyčios institucijos požiūriu) šeimos sąvokos supratimą emic perspektyvoje. Tuo tarpu
bendruomenės sampratose dominuoja sąsajos su konkrečiomis informatų patirtimis ITI bendruomenėje, kurios be išimties gretinamos su
krikščioniško tikėjimo svarba. Šeimos ir bendruomenės sampratų kaitos ITI bendruomenėje požiūriai pasireiškia plačia ITI bendruomenės
vertinimo amplitude – nuo bendruomenės idealizavimo iki kritiškų ir neigiamesnių argumentų. Informantų nuomonių įvairovė taip pat
išryškina multikultūriškumo aspektą ITI bendruomenės identitete, pasižymintį daugiakalbystės, kultūrinių skirtūmų įvairovės ir jų
suderinamumo bei integracijos su vietiniais (Austrijos) gyventojais problematiškumo veiksniais. Paaiškėjo, jog krikščionybės reikšmė ITI
bendruomenės multikultūriškų šeimų identitetui atsispindi sprendžiant su kultūriniais skirtumais susijusias problemas (požiūrių, elgesio
skirtumai; vaikų auklėjimo, įvairių papročių perdavimo ypatumai). ITI bendruomenės vaidmuo pabrėžiamas ITI principų (bendruomeniškumas
– visapusiška tarpusavio pagalba ir parama, vieningo tikėjimo – bendra malda ir dalyvavimas religininėse praktikose, tarptautiškumo –
išankstinių nuostatų ir stereotipų laužymas bei ekumeni&scar on;kumo – Rytų ir Vakarų Bažnyčios tradicijų dermė) aktualizavimu ir
įvardijamas kaip lemiamas veiksnys formuojant ITI multikultūriškų šeimų identitetą krikščioniškos kultūros rėmuose. Kitavertus, lieka
problematiškas ITI bendruomenės pavienių studentų ir šeimų gyvenimo kartu suderinamumo, skirtingų kultūrinių tradicijų sandūros, šeimų
privatumo ir saugumo jausmo, vietinės (vokiečių) kalbos barjero, integracijos bei santykio su vietiniais Austrijos gyventojais, taip pat
multikltūriškų šeimų vaikų identiteto klausimas.

