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ĮVADAS.
LYČIŲ LYGYBĖ – VIETOS
BENDRUOMENIŲ
HARMONINGOS
PLĖTROS PRIELAIDA

Lyčių lygybė nėra lengvai sprendžiamas klausimas.
Kai kuriems žmonėms atrodo, kad lyčių lygybė
šiandien jau nėra aktuali, nes daugelyje šalių egzistuoja teisiniai mechanizmai, įtvirtinę moterų ir vyrų
vienodų teisių principą ir draudžiantys diskriminaciją dėl lyties. Kiti pripažįsta, kad moterų ir vyrų
padėtis ir galimybės visuomenėje nėra vienodos,
tačiau šią nelygybę kildina iš biologinių moterų ir
vyrų skirtumų ir laiko ją natūralia. Jie nemano, kad
lyčių nelygybė yra problema, nes moterys ir vyrai
turi atlikti tokius socialinius vaidmenis, kuriems jie
yra „natūraliai“ sutverti.
Daugelis žmonių lyčių lygybės ateitį glaudžiai sieja
su ekonomine šalių plėtra. Kuo labiau išsivysčiusi
šalis, tuo geresnė yra moterų padėtis. Jų nuomone,
moterų ir vyrų lygybė yra natūrali visuomenės plėtros pasekmė. Taigi, daugeliui žmonių lyčių lygybė
nėra politinis klausimas. Netgi manoma, kad lyčių
politika suteikia per daug galių valdžios struktūroms
ir riboja laisvo pasirinkimo galimybes.

Šio vadovo tikslas – net tik apibūdinti, kas yra lyčių
lygybė ir kodėl svarbu apie ją kalbėti. Šiuo leidiniu
taip pat siekiama pateikti argumentų, paaiškinančių,
kodėl lyčių lygybės srityje turi dirbti ne tik nacionalinės, bet ir vietos valdžios institucijos.
Politiniai gyventojų lūkesčiai dažniausiai siejami su
nacionaline politika, tačiau kasdieniniai poreikiai ir
problemos yra sprendžiami savivaldybių lygmenyje.
Nepaisant galios centralizacijos lygio, vietos valdžios
institucijos atlieka svarbų vaidmenį socialinių paslaugų aprūpinimo srityje. Vienokiu ar kitokiu mastu
savivaldybės yra atsakingos už švietimo, socialinės
rūpybos, aplinkos apsaugos, būsto, sveikatos apsaugos, transporto, viešojo saugumo ir kitas labai
svarbias paslaugas.
Savivaldybės dirba ne tik sprendimų priėmimo ir
paslaugų aprūpinimo srityse, jos taip pat atlieka
darbdavių ir socialinių partnerių funkcijas, tarnauja
kaip svarbus informacijos sklaidos kanalas. Būtent
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dėl šių funkcijų lyčių lygybės aspekto integravimas
(angl. gender mainstreaming) į savivaldos darbą yra
ypač svarbus.
Siekiant kurti harmoningai funkcionuojančią ir
demokratišką vietos valdžios instituciją, įvairiose savivaldybių sprendimų priėmimo srityse ir valdymo
grandyse turi būti paisoma lyčių lygybės principo.
Moterims ir vyrams turi būti sudarytos vienodos
galimybės dalyvauti priimant sprendimus, naudotis
paslaugomis ir gauti vienodai kokybiškas paslaugas.
Būtent dėl to šis vadovas išskirtinai daug dėmesio
skiria lyčių lygybės aspekto sampratai ir jo integravimo į kasdieninę savivaldos institucijų personalo
darbotvarkę metodams.
Patirtis rodo, kad savivaldybėse trūksta lyčių aspektu segreguotos statistikos, kuri padėtų lengviau
nustatyti lyčių nelygybės problemas ar jų sprendimo efektyvumą. Šiame vadove pristatomas lyčių
padėties analizės 3R metodas1, kuris buvo sukurtas
Švedijoje siekiant suaktyvinti vietos valdžios institucijų veiklą lyčių lygybės srityje. 3R metodo taikymas
padeda surinkti informaciją apie moterų ir vyrų
padėtį konkrečioje socialinėje sferoje ar organizacijoje, analizuoti ją pagal lyčių lygybės kriterijų ir
siekti lyčių lygybės tikslų.
3R metodas buvo praktiškai pritaikytas keliose
Bulgarijos, Estijos ir Lietuvos savivaldybėse tarptautinio projekto „Lyčių lygybė – būtina sąlyga regiono
plėtrai“ (2006–2007) vykdymo metu. Projektą rėmė
Europos Komisija pagal Bendrijos lyčių lygybės
pagrindų strategijos programą. Bandomieji 3R tyrimai buvo atlikti šiose savivaldybių darbo srityse:
sporto užsiėmimų moksleiviams organizavimas,
bedarbių mokymas, sveikatos prevencijos programų
organizavimas, laisvalaikio veiklos organizavimas,
mokymai darželiuose, paslaugos pagyvenusiems ir

3R metodo pavadinimas siejamas su trimis anglų
kalbos žodžiais: representation, resources, reality.
1

neįgaliems žmonėms, viešojo saugumo užtikrinimas, turizmo paslaugų gerinimas ir projektų paraiškų analizė. Šie tyrimai atskleidė lyčių skirtumus ir
padėjo atskleisti lyčių nelygybės problemas, į kurias
iki šiol nebuvo kreipiama dėmesio. Surinkti duomenys taip pat paskatino savivaldybių darbuotojus
imtis tam tikrų veiksmų pagal savo kompetenciją
ir atsakomybę. Keli 3R metodo taikymo Lietuvoje
praktiniai pavyzdžiai yra pristatyti šiame leidinyje.
Vadovas taip pat supažindins skaitytoją ir su kitais
praktiniais patarimais lyčių lygybės įgyvendinimo
srityje, pvz. veiksmų plano kūrimo ir įgyvendinimo
strategijomis.
Bet kokie pokyčiai organizacijoje gali sukurti priešišką atmosferą – kuo didesni pokyčiai, tuo didesnis
pasipriešinimas. Svarbu nustatyti ir suprasti kliūtis,
trukdančias įgyvendinti lyčių lygybės siekius. Paskutinio skyriaus tikslas – supažindinti su galima
priešinimosi lyčių lygybei taktika ir konstruktyvia
reakcija priešiškame kontekste.
Prieš pradedant siekti lyčių lygybės bet kuriame
vyriausybės ar organizaciniame lygmenyje, svarbu
suvokti, kad kiekvienas iš mūsų galime kažką nuveikti šioje srityje. Lygios moterų ir vyrų galimybės
yra būtent ta sritis, kurioje net ir nedidelė iniciatyva
gali lemti didelius socialinius pokyčius, o „maži“
žmonės tapti „dideliais“, jeigu atkakliai sieks integruoti lyčių dimensiją į savo kasdienį darbą. Kai
lyčių lygybės siekis taps kiekvieno iš mūsų asmenine
atsakomybe, individualios pastangos lems ir didesnius politinius pokyčius.

7
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KODĖL BŪTINA
SIEKTI LYČIŲ
LYGYBĖS?

Kai kurie žmonės paprasčiausiai netiki lyčių lygybe,
nes mano, kad vyrai ir moterys gyvena „skirtingose
planetose“. Netgi tarp tų, kurie palaiko moterų ir
vyrų lygių galimybių idėjas, yra manančių, kad lygių
galimybių plėtrą lemia natūralūs visuomenės raidos
procesai, ekonominių ir gyvenimo sąlygų pagerėjimas ar kiti natūralūs veiksniai. Mes pabrėžiame, kad
lyčių lygybė nėra savaiminis procesas. Lyčių lygybės
siekiai reikalauja daug darbo ir pastangų įvairiose
socialinės veiklos srityse.
Šiame skyriuje pateikti argumentai, paaiškinantys,
kodėl, siekiant moterų ir vyrų lygybės įvairiose
gyvenimo srityse, svarbu įgyvendinti tikslingas ir
nuoseklias politines priemones.

Lyčių lygybė – būtina
ekonominės ir socialinės
gerovės sąlyga
Lyčių lygybė nėra tik demokratinė retorika. Bet
kokio tipo diskriminacija yra neteisėta ir nepateisinama; tai – žmonių talentų ir gebėjimų švaistymas.
Didžiausia bendruomenės vertybė – jos žmonės.
Kasdienėje kovoje su dabartiniais iššūkiais be galo
svarbu maksimaliai pasitelkti kiekvieno iš mūsų –
moterų ir vyrų – patirtį, kompetenciją ir kūrybinį
potencialą. Todėl nuoseklus lyčių lygybės principų
ir juos užtikrinančių įstatymų įgyvendinimas yra
būtina ekonominės ir socialinės gerovės sąlyga. Kuo
labiau moterys ir vyrai bus patenkinti gyvenimo
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sąlygomis, tuo mažiau energijos bus eikvojama negatyvioms emocijoms ir socialinėms problemoms
spręsti.

Lyčių lygybė savaime
neatsiranda
Dažnai tikimasi, kad lyčių nelygybės problemos
išsispręs savaime: kartų kaita, visuomenės raida ar
ekonomikos augimas paskatins šiuos pokyčius. Vis
dėlto istorinė patirtis rodo, kad teigiami pokyčiai
nevyksta savaime, jei nėra įgyvendinamos kryptingos priemonės lygioms galimybėms užtikrinti.
Moterų ir vyrų nelygybę įvairiose visuomenės
gyvenimo srityse lemia ne biologiniai skirtumai
ar asmeniniai pasirinkimai, kaip mėginama teigti,
o struktūrinės priežastys – išankstinės nuostatos
apie moterų ir vyrų gebėjimus ir vaidmenis visuomenėje, plačiai paplitę prietarai ir stereotipai, kurie
trukdo atsiskleisti žmonių kūrybiniam potencialui,
sukuria prielaidas lyčių diskriminacijai ir galimybių
nelygybei.

Lyčių lygybė – ne vien
moterų problema
Klaidinga manyti, kad lyčių lygybės klausimai aktualūs tik moterims, tad juos reikėtų spręsti nevy-

riausybinių moterų organizacijų, o ne nacionalinės
valdžios ar vietos savivaldos lygmeniu. Vyrai taip
pat patiria sunkumų dėl vyraujančių normų ir
stereotipų, ribojančių jų elgseną ir pasirinkimus.
Visuomenės nuostatos skiria vyrams šeimos maitintojo vaidmenį, o socialinės politikos spragos trukdo
aktyviau įsitraukti į šeimos gyvenimą ir prisiimti
vienodą su moterimis atsakomybę už vaikų priežiūrą ir namų ūkį. Toks vienpusis vyrų vaidmens
suvokimas skurdina ne tik individualią vyrų patirtį
ir galimybes, bet galiausiai stabdo visuomenės socialinės plėtros progresą. Kai abu tėvai vienodai
laiko skiria vaikų priežiūrai, moterims lengviau
integruotis į darbo rinką, darbdaviai turi didesnį
darbo jėgos potencialą ir gali efektyviau panaudoti
žmogiškuosius išteklius, vyrai labiau emociškai ir
praktiškai įsilieja į šeimos gyvenimą. Moterų ir
vyrų profesinio ir šeimos gyvenimo balansas padėtų
efektyviau išnaudoti profesinę moterų ir vyrų kompetenciją ir išvengti daugelio socialinių problemų.
Nuoseklus lyčių lygybės principų
įgyvendinimas savivaldybės darbe
teigiamai veikia moterų, vyrų ir vaikų
gyvenimo kokybę, skatina visuomenės
ekonominę plėtrą ir socialinę gerovę.

11
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LYČIŲ LYGYBĖS
PRINCIPAI

Europos Sąjungos teisės aktai užtikrina vienodas
teises moterims ir vyrams dalyvauti politikoje, darbo
rinkoje, siekti išsilavinimo, užsiimti moksline veikla,
gauti vienodai kokybiškas paslaugas. Todėl dažnai
manoma, kad lyčių lygybės problemos nėra, nes visi
piliečiai turi vienodas įstatymais įtvirtintas teises.
Vis dėlto moterų ir vyrų lygybė nėra tik vienodų
teisių ir pareigų klausimas. Lygybė bus pasiekta tik
tada, kai moterys ir vyrai, mergaitės ir berniukai
turės tokias pat sąlygas ir galimybes pasinaudoti
jiems įstatymais numatytomis teisėmis.
Antra vertus, ne visos visuomenės gyvenimo sritys
yra reguliuojamos teisės normomis. Jos netaikomos
šeimos ir privataus gyvenimo santykiams reguliuoti,
nereglamentuoja laisvalaikio ir galimybių dalyvauti
kultūrinėje ar politinėje veikloje. Formaliai visiems
lygūs įstatymai gali turėti skirtingų pasekmių
moterims ir vyrams, nes dėl skirtingo auklėjimo
ir visuomenės lūkesčių jų patirtis yra nevienoda.
Neutralumo lyčių klausimais negalima painioti
su lygybės nuostatų įtvirtinimu, nes taip gali būti
paskatintas abejingumas moterų ir vyrų gyvenimo
būdo, interesų, poreikių ypatumams ir sukuriamos
prielaidos faktinei diskriminacijai dėl lyties.
Teisės aktai taip pat nepajėgūs kovoti su plačiai pa-

plitusiais stereotipais apie moterų ir vyrų vaidmenis
viešajame ir privačiame gyvenime. Lyčių lygybei
užtikrinti yra svarbūs visi aspektai: socialiniai,
ekonominiai, politiniai. Lyčių lygybė vienoje srityje
nebus pasiekta, jeigu kitoje srityje nebus sudaryta
vienodų galimybių moterims ir vyrams.
Šios skyriaus tikslas – pristatyti penkis pagrindinius
lyčių lygybės principus, atskleidžiančius lyčių lygybės požiūriu problemiškiausias sritis visuomenėje.

Moterys ir vyrai
turi būti vienodai
atstovaujami priimant
sprendimus
Stipri demokratija remiasi tolygiu piliečių atstovavimu priimant spendimus įvairiais politikos, ekonomikos, socialinio gyvenimo klausimais. Moterų
ir vyrų patirtis, interesai ir poreikiai skiriasi, todėl
labai svarbu, kad jų dalyvavimas priimant sprendimus būtų kuo tolygesnis.
Tačiau diskutuojant moterų politinio atstovavimo
klausimais, dažnai teigiama, jog esama padėtis susiklostė savaime: turėdamos lygias su vyrais teises,

14

L y č i ų l y g y b ė s va d o va s s av i va l d o s i n s t i t u c i j o m s

moterys tiesiog neina į politiką arba nebalsuoja už
kitas moteris. Taigi, ar verta keisti tokią situaciją?
Atsakymas priklauso nuo požiūrio į demokratinį
valdymą, grindžiamą ne galios, o atstovavimo
principais.
Lyties požiūriu homogeniškai žmonių grupei lengviau priimti sprendimus, nes jos nariai tikrovę
vertina iš panašios perspektyvos. Tačiau jų priimtuose sprendimuose dažnai neatsižvelgiama į kitų
bendruomenės grupių interesus. O tai ilgainiui
tampa atskirties ir socialinės įtampos priežastimi.
Lyties ir kitais požiūriais įvairesnei grupei dažniausiai prireikia ilgesnių diskusijų ir kompromisų.
Tačiau šiuo atveju labiau tikėtina, kad sprendimai
bus kūrybiškesni, tiksliau atitiks didesnės daugumos
poreikius ir padės efektyviau spręsti problemas.
Taigi, jei siekiama daugumos interesus tenkinančių
sprendimų, reikia šalinti kliūtis, trukdančias moterims ir vyrams lygiavertiškai dalyvauti priimant
sprendimus.

Moterys ir vyrai turi
turėti vienodas galybes
būti ekonomiškai
nepriklausomi
Lyčių lygybės samprata neatskiriama nuo vienodų
galimybių moterims ir vyrams ekonomikos srityje.
Moterys ir vyrai turi turėti vienodas sąlygas dalyvauti darbo rinkoje ir gauti vienodą užmokestį už
vienodą ar vienodos vertės darbą, turi turėti vienodas galimybes siekti išsilavinimo, įgyti paklausias,
gerai apmokamas profesijas ir siekti karjeros. Taip
pat svarbu, kad moterys ir vyrai turėtų vienodas
galimybes gauti finansinius kreditus, socialines
išmokas, sveikatos priežiūros ir kitas socialinės
paramos paslaugas.
Lygios galimybės moterims ir vyrams siekti ekonominės nepriklausomybės yra būtinos, nes gyvename
visuomenėje, kurioje materialinė gerovė tampa

svarbiu visuomenės pažangos rodikliu, o ekonominė
nepriklausomybė sudaro galimybes savarankiškai
planuoti gyvenimą, išlaikyti šeimą ir įgyti visuomeninį statusą. Antra vertus, ES ekonominis augimas
pastaraisiais metais siejamas su efektyvesniu moterų
darbo jėgos panaudojimu, kuris nesuderinamas su
diskriminacija.
Tačiau iš tiesų ekonominės moterų ir vyrų galimybės
vis dar nėra vienodos. Skirtumas tarp vidutinio vyrų
ir moterų atlyginimo už vienodos vertės darbą ES
šalyse siekia vidutiniškai 15 proc. Tai lemia vertikalioji ir horizontalioji darbo rinkos segregacija,
socialinis ir ekonominis moteriškomis laikomų
profesijų nuvertinimas ir išankstinės nuostatos apie
tariamai skirtingus moterų ir vyrų įgūdžius. Šios ir
kitos priežastys lemia ekonominę moterų priklausomybę nuo vyrų ar valstybės išmokų, nelygiaverčius
lyčių galios santykius šeimoje ir visuomenėje, todėl
moterys dažniau gyvena skurde ir patiria prievartą.
Prastesnė materialinė padėtis susiaurina jų saviraiškos galimybes, riboja vaidmenis ir atsparumą
įvairioms socialinėms rizikoms.

Moterys ir vyrai turi
vienodai dalintis
atsakomybe už
šeimą ir namų ūkį
Moterų ir vyrų galimybės visuomenėje labai priklauso nuo to, kaip vaidmenimis, teisėmis ir pareigomis
pasiskirstoma šeimos gyvenime. Darbas namų ūkyje
ir vaikų priežiūra reikalauja daug laiko, pastangų ir
atsakomybės – tradiciškai iš moterų. Dažniausiai dėl
šios priežasties moterys praranda galimybes darbo
rinkoje ir tampa priklausomos nuo savo vyrų. Darbdaviai mieliau samdo vyrus, nes dėl susiklosčiusių
tradicijų jie neis tėvystės atostogų, neglobos vaikų
ar senyvo amžiaus šeimos narių ligos atveju, galės
dirbti viršvalandžius ar vykti į komandiruotes. Taip
vyrams sukuriamos geresnės galimybės įsitvirtinti
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darbo rinkoje ir uždirbti pinigų. Darbo kultūra,
paremta nuostata, jog kiekvienas vyras turi žmoną –
namų šeimininkę, trukdo moterims daryti karjerą,
visavertiškai dalyvauti kultūriniame, socialiniame,
ekonominiame visuomenės gyvenime.
Vis dėlto kiekvieno visuomenės nario indėlis į bendrą sėkmingos visuomenės plėtros procesą yra vienodai svarbus. Siekdamos užtikrinti aukštą moterų
ir vyrų užimtumo lygį, pagerinti žmonių gyvenimo
kokybę ir stiprinti ekonominį konkurencingumą,
institucijos turėtų užtikrinti tokias socialines paslaugas, kurios padėtų tiek moterims, tiek vyrams
rūpintis savo šeima ir tuo pačiu aktyviai dalyvauti
darbo rinkoje. Svarbu skatinti dviejų maitintojų ir
dviejų globėjų šeimos modelį (kai abu partneriai
vienodai dalyvauja darbo rinkoje ir vienodai dalijasi atsakomybe už vaikų ir namų ūkio priežiūrą),
kuris sustiprintų ekonominį ir psichologinį šeimos
stabilumą ir padėtų išvengti daugybės socialinių
problemų.

Moterys ir vyrai turi
būti vienodai apsaugoti
nuo smurto dėl lyties
Smurtas negali būti toleruojamas jokio asmens atžvilgiu. Statistikos duomenimis dėl smurto dažniau
nukenčia vyrai. Tačiau jie padaro ir žymiai daugiau
nusikalstamos veiklos. Lyčių stereotipai ir kultūrinė
tradicija lemia tai, kad moterys patiria kur kas daugiau smurto šeimoje. Daugeliui jų namai nėra saugi
tvirtovė, nes čia kur kas dažniau nei kur nors kitur
jos rizikuoja patirti pažeminimą, smurtą ar būti

nužudytos. Tokia situacija neigiamai veikia tiek moterų savijautą, sveikatą, tiek darbo našumą. Smurtas
žaloja ne tik asmeninius žmonių gyvenimus, bet ir
tampa rimta ekonominės plėtros kliūtimi. Todėl ES
dokumentuose smurtas šeimoje vertinamas kaip
šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas, ne asmeninė,
o visuomeninio masto problema.

Stereotipinės nuostatos
apie moteris ir vyrus
riboja jų galimybes
visuomenėje
Siekiant lyčių lygybės visuomenėje, svarbu atsižvelgti į tai, kokios moteriškumo ir vyriškumo normos
yra formuojamos žiniasklaidoje, masinės kultūros
vaizdiniuose, mokymo priemonėse, reklamose.
Vyriškumo ir moteriškumo normos kuriamos spaudoje, masinės kultūros įvaizdžiuose, reklamoje ir
kasdieninės žmonių elgsenos praktikoje. Net ir tuomet, kai pateikiama informacija nėra susijusi su lyčių aspektais, ji gali turėti prasmių, įtvirtinančių arba
keičiančių stereotipus. Jeigu stereotipinis požiūris
į vyriškumą ir moteriškumą bei lyčių vaidmenis
visuomenėje diegiamas nuo pat vaikystės, ilgainiui
tampa sunku ne tik kovoti su tokiomis socialinėmis
problemomis, kaip smurtas prieš moteris, prekyba
žmonėmis, seksualinis išnaudojimas, skurdo feminizacija, bet ir naikinti vertikaliąją bei horizontaliąją
segregaciją darbo rinkoje, konstruktyviai spręsti
profesinio ir šeimos derinimo klausimus, aktyviau į
vaikų priežiūrą įtraukti vyrus ir efektyviai panaudoti
profesinę moterų kompetenciją.
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LYČIŲ LYGYBĖ IR
VIETOS VALDŽIA

Šio skyriaus tikslas – pabrėžti, kad valdžios institucijų
pastangos siekti lyčių lygybės yra nepakankamos. Vietos valdžia atstovauja svarbų moterų ir vyrų lygybės
užtikrinimo institucinį lygmenį nepaisant skirtingo
centralizacijos lygmens ir skirtingų vietos valdžios
funkcijų, kurios apžvelgiamos šiame skyriuje.
Savivaldybės kontroliuoja vietos bendruomenių
plėtrą, taigi, daro poveikį moterų ir vyrų gyvenimo
kokybei. Miestai išlieka pagrindiniai gyventojų
gerovės užtikrinimo ir paslaugų aprūpinimo centrai. Tačiau moterys ir vyrai, mergaitės ir berniukai
neturi vienodų galimybių naudotis ištekliais ir
gyventi vienodai kokybišką gyvenimą. Ši nelygybė
perduodama iš kartos į kartą.
Lyčių lygybės paisanti vietos valdžia turėtų
šalia kitų siekti ir šių principinių tikslų:
 teikti paslaugas, tenkinančias specifinius
moterų ir vyrų poreikius ir interesus
bendruomenėje. Tai pareikalaus ekonominės
politikos, plėtros planavimo ir išteklių
paskirstymo įvertinimo lyties atžvilgiu;

 viešųjų paslaugų efektyvumą vertinti ne tik
pagal jų bendrą poveikį populiacijai, bet ir
atsižvelgiant į jų poveikį moterims ir vyrams;
 mažinti lyčių disbalansą remiant namų
ūkio išlaikymo ir vaikų priežiūros
paslaugas ir sprendžiant problemas,
susijusias su moterų ir vyrų šeimos
ir darbo įsipareigojimų derinimu;
 didinti moterų ir vyrų politikų bei
valstybės tarnautojų kompetencijas
lyčių lygybės srityje;
 skatinti moterų dalyvavimą politikoje – ne
tik formaliose politinėse struktūrose, bet
ir pilietinės visuomenės organizacijose;
 didinti politinį sąmoningumą
moterų teisių srityje.
Visos savivaldos funkcijos, vienaip arba kitaip susijusios su gyventojais, greta kitų kriterijų turėtų būti
vertinamos ir pagal tai, kiek jos tenkina moterų ir
vyrų poreikius ir prioritetus. Kiekvienoje šalyje ir
savivaldybėje iškils skirtingų klausimų, pareikalausiančių skirtingų sprendimų. Toliau aprašomos
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kelios savivaldos funkcijos ir susijusios problemos
lyčių lygybės srityje.
Miesto plėtros planavimas. Atstumai tarp gyvenamųjų rajonų ir pramoninių ar komercinių zonų,
kuriose lokalizuotos darbo vietos ir paslaugos, gali
būti žymiai aktualesnė problema moterims, prisiėmusioms daugiau namų ūkio ir vaikų priežiūros
atsakomybės nei vyrai. Jeigu dėl didelių atstumų ar
neišvystyto viešojo transporto sunku susisiekti su
darboviete, prekybos centru, mokykla ar klinikomis,
moterys dėl to dažniau patirs didesnį krūvį, daugiau
streso ir mažiau galimybių užimtumo srityje nei
vyrai.
Transporto planavimas. Moterys ir vyrai yra linkę
skirtingai naudotis viešojo transporto paslaugomis:
moterys važinėja dažniau, įvairesniais maršrutais ir
ne piko metu (vyksta į prekybos centrus, mokyklas,
klinikas ir darbovietes), vyrai dažniau reguliariai važinėja tik į darbovietę. Taigi moterų ir vyrų poreikiai
ir prioritetai dėl maršrutų, tvarkaraščio ir mokėjimo
už paslaugas modelio gali skirtis.
Ekonominė plėtra. Daugelyje šalių moterys ir vyrai
dominuoja skirtinguose pramonės ir paslaugų sektoriuose, tad politiniai sprendimai, susiję su tam
tikrų ūkio šakų plėtra (ar apimčių mažinimu), gali
turėti skirtingų pasekmių moterims ir vyrams – jų
užimtumo galimybėms ir pajamų dydžiui.
Viešasis saugumas. Didelis prievartos prieš moteris
paplitimas kelia susirūpinimą moterų fiziniu saugumu daugelyje miestų. Savivaldybės gali sumažinti
riziką įdiegdamos šias priemones: gerinti gatvių
apšvietimą nakties metu, koreguoti transporto
maršrutus ir įrengti transporto sustojimo vietas
saugesnėse vietose, atsižvelgti į moterų saugumą
projektuojant gyvenamųjų namų kompleksus.
Viena vertus, lyčių lygybės tikslais siekiama, kad
priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į specifinius įvairių moterų grupių poreikius, kita vertus,
pabrėžiama, kad programos ir politinės priemo-

nės turi tenkinti tiek moterų, tiek vyrų poreikius.
Lyčių lygybės aspekto integravimo priemonės –
diferencijuotų duomenų kaupimas, skaidri analizė,
suinteresuotųjų (angl. stakeholders) konsultavimas,
rūpinimasis visais bendruomenės segmentais, empi
riškai pagrįstos praktikos integravimas į sprendimų
priėmimo ir įgyvendinimo procesą, pasekmių ir povei
kio stebėjimas – tai gero valdymo priemonės.

SIEKIANTIEMS DIDESNĖS
LYČIŲ LYGYBĖS: LYČIŲ
LYGYBĖS ASPEKTO
INTEGRAVIMO STRATEGIJA
Šio skyriaus tikslas – pristatyti lyčių lygybės aspekto
integravimo politinę strategiją; apibūdinti strategijos
sampratą tarptautiniame ir nacionaliniame kontekstuose; išskirti šios strategijos adekvataus taikymo
pranašumus nacionaliniame ir vietos lygmenyse.
Skyriuje išsamiai pristatomi lyčių lygybės aspekto
integravimo metodai ir suteikiama informacijos
apie jų taikymą savivaldos lygmenyje.
Ką reiškia lyčių lygybės aspektas?
Lytis (angl. gender) gali būti apibūdinama
kaip tam tikros moterims ir vyrams
būdingos savybės, vaidmenys ir elgsenos
bruožai. Lyčių vaidmenys yra socialinės
ir kultūrinės, ne biologinės, kilmės –
išskyrus reprodukcinę funkciją – ir
bendrai siejami su auklėjimu, socialinėmis
sąlygomis, sociokultūriniais vaidmenimis
ir įsipareigojimais. Laikui bėgant
vaidmenys kinta, jie taip pat skiriasi
skirtingose kultūrose. Moterų ir vyrų
elgseną ir kasdieninę patirtį apibūdina
skirtingi jų atliekami vaidmenys.
Lytis taip pat susijusi su moterų ir vyrų
galios santykiais. Jie yra nuolat veikiami
vietos, nacionaliniame ar tarptautiniame
kontekstuose vykstančių politinių,
ekonominių, socialinių ir kultūrinių pokyčių.

19

Lyčių lygybės aspekto integravimo strategija pirmą
kartą pristatyta Jungtinių Tautų 4-ojoje Pasaulinėje
moterų konferencijoje Pekine 1995 metais. Pagal
Jungtinių Tautų apibrėžimą, lyčių lyg ybės
aspekto integravimas – „…bet kokių planuojamų veiksmų, įstatymų, politinių priemonių
ir programų vertinimo procesas visose srityse
ir lygmenyse, atsižvelgiant į jų poveikį tiek
moterims, tiek vyrams. Tai politinių procesų
ir programų visose politinėse, ekonominėse ir
socialinėse sferose organizavimas, įgyvendinimas, stebėjimas ir vertinimas per lyčių lygybės
perspektyvą, atsižvelgiant į specifines moterų ir
vyrų problemas, siekiant vienodos naudos abiem
lytims ir lyčių nelygybės mažinimo.“
Lyčių lygybės aspektas – tai ne tik socialinio
teisingumo klausimas, bet ir būtina tolygios ir
harmoningos socialinės plėtros sąlyga. Lyčių lygybės aspekto integravimo strategija iškelia lyties
dimensijos klausimą visuose politikos sektoriuose.
Tik spręsti jį reikia ne kaip „atskirą klausimą“. Į
lyčių lygybės dimensiją būtina atsižvelgti priimant
bet kokius politinius sprendimus. Siekiant lyčių
lygybės aspekto integravimo, žvelgiama ne tik
išimtinai į moterų problemas. Svarbi visų plėtros
procesuose dalyvaujančiųjų – moterų ir vyrų –
padėtis ir tos plėtros pasekmės abiem lytims.
Lyčių lygybės aspektas aiškiai susieja vyriausybių
įsipareigojimus lyčių lygybės srityje su politiniais
ir administraciniais procesais. Tai ryškų transformacinį potencialą ženklinanti metodologija,
atskleidžianti politinių ir sprendimų priėmimo
procesų (ne)objektyvumą lyčių lygybės atžvilgiu.
Šia metodologija, be to, aiškiai siekiama užtikrinti,
kad visi, susiję su sprendimų priėmimu, praktikoje
taikytų lyčių lygybės perspektyvą.
Integruojant lyčių lygybės aspektą, privalu atsižvelgti į įvairių tautų ir regionų socialinių grupių
įvairovę. Patirtis rodo, kad lyčių problemos skiriasi
skirtingose šalyse, regionuose ar konkrečiose situ-

acijose. Tiksli lyčių padėties analizė neišvengiamai
atskleidžia ne tik skirtingus moterų ir vyrų poreikius
ir prioritetus, bet taip pat ir nevienodas jų galimybes
bei pasekmes. Lyčių lygybės aspekto integravimo
strategija siekiama spręsti šias problemas. Intervencijos lygmuo (nuo bendro žinojimo apie lyčių
padėtį iki visa apimančių ir išsamių moterų ir vyrų
padėties gerinimo programų) priklausys nuo lyčių
padėties tyrimais atskleistų specifinių moterų ir vyrų
poreikių ir prioritetų.
Galų gale, lyčių lygybės aspekto, kaip visa apimančios strategijos, įgyvendinimas reikalauja atkreipti
dėmesį ir į darbo aplinką, kurioje priimami ir
įgyvendinami sprendimai. Vykdant lyčių lygybės
aspekto integravimą į politinius procesus, privalu
atkreipti dėmesį, ar politikai ir valstybės tarnautojai
patys vadovaujasi lyčių lygybės principais darbo
metu, ar moterys ir vyrai vienodai vertinami, ar
darbo aplinka užtikrina jiems vienodas galimybes.
Norint sėkmingai įgyvendinti strategiją, reikia ne
tik lyčių lygybei palankios darbo aplinkos, bet ir
žmogiškųjų išteklių ir pakankamai techninių gebėjimų.
1999 metais ekspertų grupė, dirbanti prie Europos
Tarybos, parengė lyčių lygybės aspekto integravimo
ataskaitą, kuria vadovaujamasi iki šiol. Joje lyčių
lygybės aspekto integravimas apibrėžiamas kaip
politinių procesų (re)organizavimas, tobulini
mas, plėtra ir įvertinimas taip, kad lyčių lygybės
perspektyva būtų įtraukta į visas politikos sritis,
visus lygmenis, visuose etapuose, visų veikėjų,
dalyvaujančių politinėje veikloje.
Be abejo, lyčių lygybės aspektas turi būti integruotas
į visus politinio proceso etapus – nuo planavimo iki
sprendimo priėmimo ir finansinių bei kitų išteklių paskirstymo. Sprendimų įgyvendinimo etape numatomi
konkretūs veiksmai, todėl šis etapas gali tapti pačiu
svarbiausiu. Galų gale, labai svarbu įvertinti konkrečių
priemonių ir veiksmų poveikį esamiems lyčių santykiams. Tad įvertinimo etapas gali tapti pirmu žingsniu
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naujų politinių sprendimų ir pokyčių linkme. Kaip

Europos Tarybos ataskaitoje minimos
penkios pagrindinės priežastys,
paaiškinančios, kodėl lyčių lygybės aspekto
integravimas į politinį procesą yra svarbus:
1. Jis iškelia žmones į politikos
formavimo centrą.
2. Jis lemia geresnį valdymą.
3. Jis įtraukia moteris ir vyrus, taigi, geriau
išnaudoja žmogiškuosius išteklius.
4. Jis lemia socialinį lyčių (ne)lygybės
klausimų matomumą visuomenėje.
5. Jis atsižvelgia į moterų ir vyrų įvairovę.

pavaizduota 1 paveiksle, kiekvienas žingsnis yra susijęs su tam tikrais politikos formavimo etapais.

1 paveikslas. Lyčių lygybės aspektas
turėtų būti integruotas į visus politikos
formavimo etapus
I ETAPAS
Politikos
planavimas
II ETAPAS
Plėtra

Lyčių lygybės aspektas
Europos Sąjungoje

V ETAPAS
Galimi
pokyčiai

III ETAPAS
Įgyvendinimas/
veiksmai
IV ETAPAS
Įvertinimas

Lyčių lygybės aspekto integravimo strategija nesiekia
sugriauti tradicinio politinio proceso, kuris numato
tam tikras priemones specifinėms lyčių nelygybės
problemoms spręsti. Lyčių lygybės aspektas tiesiog
integruojamas į egzistuojantį ir besikeičiantį politinį
procesą, kaip naujas politinis įrankis ir novatoriška
metodologija. Šia priemone siekiama pristatyti lyčių
lygybės perspektyvos integravimo į politinį procesą
būdus, kurie užtikrintų lygiavertišką moterų ir vyrų
vertinimą, atsižvelgtų į specifinius jų interesus ir

Moterų ir vyrų lygybės principas įtvirtintas Europos
Sąjungos (ES) sutartyje. Tad ES institucijos jau seniai ragina šalių narių vyriausybes integruoti lyčių
lygybės aspektus į nacionalinius politinius procesus.
Europos Sąjungoje lyčių lygybės aspekto integravimas suprantamas kaip lyčių lygybės bei moterų ir
vyrų vienodų galimybių plėtros strategija. Aktyviai
skatinama integruoti lyčių lygybės aspektus į politiką, įstatymus, direktyvas ir plėtros programas.
Lyčių lygybės aspektas atlieka svarbų vaidmenį Europos Komisijos lygių galimybių politikoje.2 Kitas
Europos Komisijos dokumentas – „Moterų ir vyrų
lygybės veiksmų planas 2006–2010“ (angl. Roadmap
for Equality between Women and Men 2006–2010)
pabrėžia lyčių lygybės aspekto integravimo ir politinių procesų stebėjimo svarbą šiose srityse:
 Vienodos moterų ir vyrų galimybės siekti ekonominės nepriklausomybės;

poreikius visose srityse. Lyčių lygybės aspekto integravimo strategija ir specifinė lygybės politika yra
dvejopo pobūdžio, tačiau viena kitą papildančios
strategijos, kovojančios dėl lyčių lygybės.

http://ec.europa.eu/employment_social/
gender_equality/index_en.html;
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/
gender_mainstreaming/roadmap_en.html

2
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 asmeninio ir profesinio gyvenimo įsipareigojimų
derinimas;
 vienodas atstovavimas sprendimų priėmimo
lygmenyje;
 visų formų smurto dėl lyties panaikinimas;
 lyčių stereotipų šalinimas;
 lyčių lygybės skatinimas užsienio ir plėtros politikos kryptyse.
Lytis yra ir išliks labai svarbus veiksnys, padedantis
formuoti užimtumo augimo gaires ar „atvirą koordinavimo metodą“, taikomą tokiose srityse, kaip
pensijų, socialinės aprėpties ar sveikatos priežiūros
politika. Lyties dimensija taip pat bus integruojama
į Europos sveikatos politikos ir Europos tyrimų
politikos sritis.
Europos Komisija subūrė kelias neformalias ekspertų grupes – lyčių lygybės aspekto integravimo aukšto lygio grupę ir lyčių lygybės aspekto integravimo
į struktūrinius fondus aukšto lygio grupę – kurios
teiks pasiūlymus Europos Komisijai lyčių lygybės aspekto integravimo procesų tobulinimo klausimais.

Lyčių lygybės aspekto integravimo
strategijų įgyvendinimo sąlygos
Lyčių lygybės aspekto apibrėžime ypač pabrėžiama
politinių procesų svarba. Tačiau siekiant sėkmingai
integruoti lyčių perspektyvą į įprastas procedūras
ir nusistovėjusią tvarką, pirmiausia reikia organizacijos vadovų politinės valios siekti šio tikslo ir
atitinkamos kompetencijos. Priimant sprendimus,
reikia pasitelkti lyčių padėties analizės ekspertinius
išteklius, taikyti lyčių analizės metodus, užtikrinti,
kad procese būtų konsultuojamos ir dalyvautų
tikslinės grupės ir organizacijos. Jei tai nevyksta,
vadinasi lyčių lygybės aspekto integravimas jūsų
organizacijoje dar neprasidėjo.
Lyčių lygybės aspekto integravimo strategija siekia
perorganizuoti politinius procesus, kadangi įpras-

tos procedūros ir nusistovėjusi tvarka nekreipia
dėmesio į lyčių skirtumus arba yra šališka lyčių
požiūriu. Politikos formuotojai ar organizacijos, dalyvaujančios priimant politinius sprendimus, dažnai
tradiciškai laikosi nuostatos, kad jų sprendimai lyčių
požiūriu būtų neutralūs. Tačiau tyrimais įrodyta,
kad dažnai, priimant sprendimus, lyčių skirtumų
ar galimų skirtingų tų sprendimų pasekmių moterims ir vyrams tiesiog nepaisoma, o tokia pozicija
dar stipriau įtvirtina lyčių nelygybės status quo.
Lyčių perspektyvos integravimas į vyriausybės ar
savivaldos politinius procesus turi užtikrinti, kad
būtų vykdomas pasekmių moterims ir vyrams stebėjimas įvairiose politinės veiklos srityse (priimant
įstatymus, kuriant naujas programas) bet kurioje
sferoje, visuose lygmenyse ir etapuose.
Lyčių lygybės aspekto integravimas bus
sėkmingas, jei bus įgyvendintos šios sąlygos:
 aiškiai išreikšta organizacijos vadovybės
politinė valia siekti sėkmingo lyčių
lygybės aspekto integravimo proceso;
 užtikrintos struktūrinės galimybės: aiškiai
apibrėžta atsakomybė ir atskaitomybė už
lyčių lygybės aspekto integravimo rezultatus;
 organizacijoje kaupiami lyčių santykių ir
padėties analizės kompetencijos ištekliai;
 prieinami finansiniai ir kiti ištekliai;
 kaupiami lyties pagrindu segreguoti
duomenys lyčių padėties analizei atlikti ir
lyčių aspekto integravimo progresui įvertinti.

Lyčių lygybės aspekto
įgyvendinimo priemonės
Lyčių lygybės aspekto įgyvendinimui naudojamos
įvairios technikos ir priemonės. Jas galima išskirti
į tris kategorijas:
1) analitinės,
2) edukacinės,
3) konsultacinės ir dalyvavimo.
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Analitinės priemonės

Konsultacinės ir dalyvavimo priemonės

Pagrindinės šios kategorijos priemonės: statistika
pagal lytį; apklausos ir prognozės lyčių santykių
srityje; kainos- naudos analizė per lyčių perspektyvą; tyrimai ir lyčių studijos; kontrolinio sąrašo
sudarymas (tikslų ir veiksmų tiems tikslams siekti
įvardinimas).

Šių priemonių pavyzdžiai: „idėjų bankai“, darbo
grupės (padalinių ir departamentų bendradarbiavimas); moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo
struktūrose užtikrinančios specialios priemonės;
visuomenės informavimas konferencijų ir seminarų
metu; viešas problemų svarstymas (bendruomenės
įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą).

Lyčių poveikio vertinimo priemonės kildinamos iš
aplinkos sektoriaus. Vėliau jos buvo priderintos prie
lyčių lygybės aspekto integravimo metodologijos.
Lyčių poveikio vertinimas – tai politinių iniciatyvų
tyrimas, siekiant įvertinti galimas jų pasekmes moterims ir vyrams, taip pat nustatyti, ar jos vienodai
atsižvelgia į abiejų lyčių poreikius.
Biudžeto analizė lyčių aspektu tiria valstybės lėšų
paskirstymo galimą poveikį moterims ir vyrams,
taip pat nustato, ar skirstant išteklius vienodai atsižvelgta į abiejų lyčių poreikius.
Stebėjimas vykdomas rengiant reguliarias ataskaitas
ir susitikimus, jo pagrindu formuojamos naujos
politinės iniciatyvos.
Edukacinės priemonės
Edukacinės priemonės apima du pagrindinius
aspektus: sąmoningumo ugdymą ir žinių perdavimą.
Sąmoningumo ugdymu siekiama žadinti žmonių
jautrumą lyčių klausimams. Politikos veikėjų sąmoningumo ugdymas padeda jiems apčiuopti lyčių
problemas ir atsižvelgti į jas priimant politinius
sprendimus. Žinių perdavimas įvairių mokymų
metu yra svarbus dėl daugelio aspektų. Tačiau tie
mokymai pirmiausia turi įtraukti aukščiausius
administracijos sluoksnius. Mokymų metu ir po jų
svarbu visada turėti po ranka vadovėlį ar mokomąją
medžiagą. Perduoti žinias padeda įvairaus pobūdžio
dalomoji medžiaga visuomenei (lankstinukai, skrajutės) ar mokymo procesui mokyklose pritaikyta
mokymo medžiaga.

Šios lyčių lygybės aspekto integravimo priemonės
yra labai svarbios, nes jos sieja lyčių lygybės ir kitus
ekspertus bendram darbui.

Lyčių lygybės aspektas –
sėkmės prielaidos3
Lyčių lygybė – tai žinių sritis. Švietimas ir žinios praplečia supratimą, praturtina naujomis įžvalgomis,
keičia požiūrius. Diskusijos apie lyčių klausimus
organizacijoje atskleidžia žmonių mintis ir vertybes.
Ši refleksija – labai svarbi lyčių aspekto integravimo
strategijos dalis.
Įvairūs tarpusavyje susiję veiksniai veikia lyčių lygybės aspekto integravimo procesą organizacijoje ir jo
pasekmes. Nėra lengva dirbti lyčių lygybės srityje.
Harmoningam procesui užtikrinti reikalinga visų
sektorių parama. Lyčių lygybė turėtų tapti vienu
iš organizacijos prioritetų, kurį remtų jos lyderiai,
valdybos nariai ir direktoriai. Jų dalyvavimas visuose
lygmenyse – labai svarbi sėkmės sąlyga. Atsakomybė
už šį darbą neturėtų gulti ant vieno žmogaus pečių;
jeigu aukščiausios valdymo struktūros neprisiims
atsakomybės už lyčių lygybę ir nerems šio proceso,
kaip prioriteto, jo įgyvendinimas vargu ar turės perspektyvą. Lyčių lygybės aspekto integravimo procesas
susijęs su organizacinės struktūros pokyčiais. Jis
meta iššūkį senoms tradicijoms ir galios struktūŠio skyriaus autorė – Syvonne Nordström,
Jämtlando (Švedija) apskrities administracijos
lyčių lygybės projektų vadybininkė.
3
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roms, tad reikalingas atitinkamas pasirengimas ir
pasiaukojimas šiam tikslui.
Svarbu dirbti sistemiškai, kaupti statistinius duomenis, periodiškai atlikti lyčių padėties situacijos
analizę, turėti savo darbo metodiką. Sisteminiame
darbe – vadovautis trumpalaikiais ir ilgalaikiais
tikslais ir terminais. Siekiant tikslų, reikia sudaryti
priemonių planą ir paskirti atsakingus žmones.
Svarbiausią vaidmenį šiame procese atlieka laiko
ir išteklių paskirstymas, žmonės, įsipareigojimai,
įprasta kasdieninė praktika ir ištvermė. Taip pat
svarbi gerosios patirties, galinčios tapti modeliu
kitiems pasekėjams, sklaida.
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LYČIŲ PADĖTIES
ANALIZĖ, 3R
METODAS, VEIKSMŲ
PLANAI

Lyčių lygybės įgyvendinimo procesas nėra lengvas. Pirmiausia, administracijos atstovai turėtų
sistemingai kaupti tikslius statistinius duomenis,
diferencijuotus pagal lyties kriterijų, kurie padėtų nustatyti lyčių nelygybės problemas ir rasti jų
sprendimo būdus. Kai kuriose, pvz. Šiaurės, šalyse
tokie duomenys kaupiami jau seniai. Kitos Europos
šalys taip pat vadovaujasi ES reikalavimais ir kaupia
didesnes ar mažesnes lyčių aspektu diferencijuotos
statistikos duomenų bazes.
Nacionalines tendencijas atspindinčių statistinių
duomenų daugėja. Vietos savivaldos lygmenyje vis
dar retai analizuojama regioninė statistika pagal
lyties kriterijų, kai kuriose srityse tokių duomenų iš
viso nėra. Moterų ir vyrų padėties įvertinimas yra
pirmasis žingsnis sėkmingo lyčių lygybė aspekto integravimo procese, savivaldos administracijos atstovai
turėtų kaupti tokius duomenis ir juos analizuoti. Šio
skyriaus tikslas – pristatyti 3R metodą, kuris naudojamas palengvinti duomenų kaupimą, nustatyti lyčių
skirtumus ir numatyti sprendimo būdus, jei randama
moterų ir vyrų padėties nelygybės apraiškų.

Šiame skyriuje taip pat bus pristatoma:
 trumpa lyčių lygybės aspekto integravimo strategijos analitinių metodų apžvalga: lyčių padėties
analizė ir sprendimų poveikio vertinimas iš lyčių
perspektyvos;
 veiksmų planų (vadinamųjų R4 planų) sudarymo gairės 3R analizės pagrindu;
 3R bandomieji tyrimai, atlikti Švedijoje ir Lietuvoje.

Lyčių padėties
analizė: įvadas
Kaip jau buvo minėta, lyčių lygybės aspekto integravimas yra viena iš strategijų, padedančių siekti
moterų ir vyrų lygybės įvairiose socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse. Pagrindinis šios strategijos
siekis – užtikrinti, kad lyčių lygybės principai taptų
nacionalinių ir vietos valdžios institucijų politikos
ir kasdieninės veiklos neatsiejama dalimi.
Moterys ir vyrai turi skirtingus poreikius ir užima
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skirtingą padėtį visuomenėje. Tad politiniai sprendimai ir priemonės gali turėti skirtingų pasekmių moterims ir vyrams. Į tai reikia atsižvelgti planuojant,
įgyvendinant ir vertinant valstybines, regionines
ir institucines strategijas, politinius sprendimus ir
veiksmų planus.
Pokyčių planui parengti reikia sukaupti
lyčių aspektu diferencijuotus statistinius
duomenis ir atlikti išankstinę strategijų,
politinių koncepcijų ir veiksmų planų poveikio
moterims ir vyrams analizę. Todėl lyčių
padėties analizė ir sprendimų poveikio
vertinimas iš lyčių perspektyvos naudojami
kaip pagrindiniai lyčių lygybės aspekto
integravimo strategijos analitiniai metodai.
Lyčių padėties analizė yra socioekonominės analizės
dalis. Ši analizė:
 padeda geriau įvertinti moterų ir vyrų padėtį
visuomenėje;
 padeda apibrėžti moterų ir vyrų teises, atsakomybes, vienodas ar nevienodas galimybes;
 suteikia naujų įžvalgų reiškiniams vertinti ir
padeda taikyti lyčių lygybės požiūrį praktiniame
darbe;
 praturtina skirtingų sričių politikos plėtrą;
 yra naudinga priemonė valstybės tarnautojams,
atsakingiems už politikos, programų, veiksmų
planų ir paslaugų plėtrą ir įgyvendinimą;
 yra naudinga priemonė interesų grupėms (pvz.,
ne pelno sektoriui, socialiniams partneriams),
kurios vienokiu ar kitokiu būdu yra susijusios su
politikos, programų, veiksmų planų ir paslaugų
plėtra ir įgyvendinimu;
 kinta ir tampa išsamesnė, nes randasi vis daugiau
tyrimų, nagrinėjančių lyčių nelygybės priežastis
ir pasekmes.
Iki šiol Baltijos šalyse lyčių analizės sritis nėra išplė-

tota. Šiaurės ir kitos ES šalys turi žymiai daugiau patirties šioje srityje, naudoja įvairesnius lyčių analizės
metodus ir turi didesnę šių metodų taikymo patirtį.
Tad šiame skyriuje daugiausia remiamasi šių šalių
duomenims ir pavyzdžiais.

Kodėl reikalinga lyčių
padėties analizė?
Socioekonominė lyčių analizė yra esminis žingsnis
siekiant lyčių lygybės. Ji padeda nustatyti moterų ir
vyrų padėties skirtumus, numatyti priežastis ir šalinti kliūtis, ribojančias lygiavertį individų dalyvavimą
įvairiose gyvenimo sferose. Šiuo aspektu ji sustiprina
socialinės ir ekonominės plėtros efektyvumą.
Lyčių padėties analizės metodai padeda paaiškinti,
kokie moterų ir vyrų socialinės patirties skirtumai
lemia jų socialinę ir ekonominę nelygybę. Į šiuos
skirtumus turėtų būti atsižvelgiama formuojant
socialinę politiką ir aprūpinimą paslaugomis, kad
pokyčiai turėtų teigiamą poveikį pažeidžiamoje
situacijoje esančiam asmeniui ar grupei žmonių.
Lyčių padėties analizė
prasideda suvokus, kad:
 moterų gyvenimai, jų patirtis, poreikiai ir
interesai dažniausiai yra kitokie nei vyrų;
 ne visų moterų (ar vyrų) patirtys
vienodos; jų poreikius, interesus ir
skirtingą statusą grupės viduje gali lemti
kiti veiksniai (pvz., negalia, tautybė,
amžius, pajamos ar užimtumas);
 į šiuos skirtumus reikia atsižvelgti.
Lyčių padėties įvairiose srityse analizė padeda išsamiai ištirti moterų ir vyrų skirtumus, kontroliuojant
galimas išankstinio nusistatymo ir stereotipinio
mastymo pasekmes tyrimo rezultatams. Šališkas
požiūris nepadės siekti socioekonominės politikos
tikslų ar laikytis tarptautinių įsipareigojimų lyčių
lygybės srityje.
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Iš tiesų stereotipinis mąstymas yra plačiai paplitęs,
pvz., manoma, kad moterys dirba mažiau nei vyrų
apmokamą darbą todėl, kad jos pirmenybę teikia
šeimai, o ne profesinei veiklai. Vyrai vis dar laikomi
pagrindiniais šeimos maitintojais, iš jų tikimasi didesnio darbo užmokesčio, taigi, tai pateisina moterų
ir vyrų atlyginimų skirtumus. Tyrimai rodo, kad
lyčių nelygybės šaknys glūdi socialinėse struktūrose,
išankstiniuose nusistatymuose ir stereotipiniame
mąstyme; jie riboja moterų galimybes darbo rinkose, o darbdaviai dažniau pirmenybę suteikia
vyrams nei moterims neturėdami jokio objektyvaus
pagrindo.
Lyčių padėties analizė atskleidžia skirtingą
moterų ir vyrų socialinę padėtį ir patirtį.
Visi politiniai sprendimai ir priemonės vienokiu ar
kitokiu būdu paveikia žmonių gyvenimus. Vienose
situacijose moterys ir vyrai turi vienodas galimybes,
kitose – ne (pvz., vieniši tėvai, dirbantys ne visą darbo dieną, pensininkai, neįgalūs pensininkai). Nepilno užimtumo sritį reguliuojantys įstatymai didesnį
poveikį turi moterims nei vyrams, nes jos dažniau
priverstos rinktis tokią užimtumo formą. Tarp neįgalių pensininkų daugiau vyrų, tad jiems aktualesni
problemų sprendimo būdai šioje srityje.
Lyčių lygybės perspektyva gali labai praturtinti viešąjį sektorių. Tam reikalingas palankus kontekstas:
1. politinė valia, instituciniai ir teisiniai mechanizmai bei suvokimas, kad bet kokie sprendimai ir
programos negali vienai grupei suteikti daugiau
privilegijų nei kitai;
2. kritinis situacijos vertinimas, noras atpažinti ir
drąsa pripažinti lyčių skirtumus (suprasti lyčių
stratifikacijos priežastis, taikyti tyrimo rezultatus
praktikoje, kaupti ir taikyti kiekybinius ir statistinius duomenis).

Lyčių padėties analize siekiama adekvačiai
įvertinti lyčių padėtį ir numatyti tokias
priemones, paslaugas, programas ir veiksmų
planus, kurie sukurtų vienodai kokybišką
gyvenimą tiek moterims, tiek vyrams.
Kai analizuosite politinius sprendimus, pabandykite
atsakyti į šiuos klausimus:
 Ar moterys ir vyrai gali vienodai pasinaudoti
savo teisėmis?
 Ar moterys ir vyrai vienodai atstovaujami?
 Ar jie turi vienodas galimybes dalyvauti priimant
sprendimus?
 Ar jie turi vienodai atsakomybės tam tikroje sferoje?
 Ar moterys ir vyrai yra vienodai atsakingi?
Kitaip tariant, pirmiausia reikia išnagrinėti, kaip ir
kokiose sferose įstatymai, koaliciniai susitarimai,
programos, veiksmų planai ar kiti politiniai dokumentai paveiks gyventojus (moteris ir vyrus), o tada
spręsti, kokiomis priemonėmis geriausia siekti lyčių
lygybės tikslų.
Lyčių padėties analizė gali atskleisti moterų
ir vyrų galimybių skirtumus šiose srityse:
 ekonominės situacijos;
 tėvystės ir šeimos bei profesinių
vaidmenų derinimo;
 įsidarbinimo, užimtumo, profesinio
mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ir karjeros;
 galimybių paveikti sprendimų
priėmimo procesą;
 sveikatos ir sergamumo, sveikatos
priežiūros paslaugų gavimo;
 saugumo ir laisvės nepatirti prievartos;
 laisvalaikio praleidimo ir
mėgstamo užsiėmimo;
 galimybių dalyvauti pilietinės
visuomenės veiklose;
 kitose srityse.
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Norint atlikti objektyvią lyčių padėties analizę, reikia
atsižvelgti į šiuos aspektus:

būti suteikta galimybė pasakyti savo nuomonę prieš
priimant sprendimus.

 atkreipti dėmesį, ar prieinami naujausi lyčių
aspektu segreguoti statistiniai duomenys (oficiali nacionalinė ir regioninė statistika ar kiti
duomenys);

Kita konsultacijų proceso dalis – grįžtamasis ryšys
su bendruomene, ypač kai vyksta tam tikrų sprendimų, veiksmų planų ar paslaugų tobulinimas. Interesų grupės, vartotojai, paslaugų agentūros ar kiti
bendruomenės lyderiai gali suteikti daug vertingos
informacijos šiame procese.

 nustatyti sritis, kuriose trūksta duomenų apie
moterų ir vyrų padėtį arba duomenys yra netikslūs;
 statistinius duomenis kaupti tokiu būdu, kad
būtų galima atlikti įvairių sričių ir įvairių kategorijų lyginamąją moterų ir vyrų padėties
analizę;
 į analizę integruoti ir kitus prieinamus kiekybinius arba kokybinius duomenis apie moterų ir
vyrų situaciją tam tikrose srityse;
 pasitelkti valstybinių institucijų ir privačių tyrimų tarnybų sukauptus duomenis.
Atliekant lyčių padėties analizę, į tiriamąją
problemą reikia žvelgti iš moterų ir vyrų
perspektyvos, analizuoti ir apibendrinti
moterų ir vyrų padėtį atspindinčius duomenis.
Geros ir objektyvios lyčių padėties analizės prielaidos: (1) prieinamos informacijos panaudojimas; (2)
konsultacijos ir socialinis dialogas; (3) grįžtamasis
ryšys su bendruomene.
Atliekant lyčių padėties analizę, svarbu pasitelkti
kuo įvairesnius duomenų šaltinius. Taip pat reikia
susipažinti ir su teisiniais nagrinėjamojo reiškinio
reguliavimo aspektais.
Prieš priimant bet kokius politinius sprendimus,
dažniausiai konsultuojamasi su skirtingomis grupėmis. Labai svarbu įtraukti į diskusijas tuos asmenis, kuriems tam tikras sprendimas, priemonės ar
paslauga turės didžiausią poveikį. Dalyvaujantiems
konsultacijose turi būti skirta pakankamai laiko
susipažinti su svarstomais klausimais, jiems turi

3R metodas – duomenų
ir informacijos
kaupimo priemonė
Efektyvus lyčių lygybės aspekto integravimas prasideda nuo politinės valios siekti realios lyčių lygybės
visuomenėje. Sprendimų priėmėjai dažnai net nežino, kokiomis priemonėmis galima siekti šio tikslo.
Politikai, administracijos atstovai pirminiame – lyčių padėties analizės – etape gali pasitelkti įvairius
metodus. Vienas iš jų yra 3R metodas – paprasta, bet
efektyvi lyčių padėties analizės priemonė.
Kasdieninė moterų ir vyrų patirtis yra skirtinga.
Tad daugelis politinių sprendimų, įskaitant ir tuos,
kurie tiesiogiai nesusiję su lyčių lygybės siekiais, turi
skirtingą poveikį moterims ir vyrams. Lyčių lygybės
principų taikymas politiniame procese reiškia, kad šių
skirtumų yra paisoma, nesiekiant jų suintensyvinti
ar sustiprinti.
3R metodas buvo sukurtas tam, kad padėtų atsakyti į
klausimą, kaip susieti lyčių lygybės principus ir tikslus
su konkrečia politinės veiklos sfera. Bendras deklaratyvias kalbas apie lyčių lygybę turėtų pakeisti suvokimas
apie tai, kaip normos, kuriomis mes vadovaujamės
savo darbe, prieštarauja ar stiprina lyčių lygybės plėtrą
tam tikrose mūsų kompetencijų srityse. Kitais žodžiais
tariant, 3R metodas yra analitinė priemonė, kuria
naudojantis galima kaupti informaciją ir sistemingai
integruoti lyčių lygybės aspektą į konkrečią veiklą.
3R metodas leidžia kaupti ir analizuoti faktus ir
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informaciją apie moterų ir vyrų padėtį tam tikrose
sferose ir organizacijose. Taigi jis atskleidžia galios
pasiskirstymo dinamiką tarp moterų ir vyrų, moterų
ir vyrų užimamas pozicijas institucinėse struktūrose
ir jų vaidmenį priimant sprendimus, tam tikrų savivaldos veiklos sričių norminimą lyties aspektu.
3R metodo taikymas tikslingas tik tokiose savivaldos
ar bendruomenės srityse, kuriuose tyrimą atliekantys asmenys, jų kolegos ar administracijos atstovai
turi įgaliojimus imtis veiksmų padėčiai pakeisti.
Taip pat reikia užtikrinti, kad problemoms spręsti
bus prieinami reikalingi ištekliai ir galimybės siekti
esamos padėties pokyčių. Lyčių padėties tyrimui
pasirinkta konkreti ir siaura sritis padės pasiekti
efektyviausių rezultatų. Tai taip pat padės išvengti
per didelio darbuotojų apkrovimo ir palengvins
duomenų apdorojimą.
3R metodą sukūrė Gertrud Aström bei Švedijos savivaldybių ir regionų asociacija praėjusio amžiaus 9-ojo
dešimtmečio viduryje. Šį metodą dažniausiai taikė
vietos valdžios institucijos, kurios siekė nustatyti
moterų ir vyrų įtaką savivaldai, jų galimybes ir lyčių
normų poveikį. 3R metodą sėkmingai taiko ir kitos
organizacijos Švedijoje ir kitose šalyse, kurios savo
praktine veikla siekia lyčių lygybės įgyvendinimo.
3R metodas gali būti naudojamas skirtinguose kontekstuose. Jis buvo sukurtas tam, kad padėtų įvertinti bendruomeninių projektų pasekmes moterims ir
vyrams. Šiandien lyčių perspektyva taikoma plačiau,
analizuojant įvairias organizacijas ir programas, taip
pat ir kitose srityse.
Metodo pavadinimas – 3R –
sudarytas iš tris pagrindines analizės
kryptis apibrėžiančių sąvokų:
R1 – Reprezentacija (atstovavimas)
R2 – Resursai (ištekliai)
R3 – Reali situacija (esama padėtis)
Šiuo metodu siekiama atsakyti į klausimą:
„Kas, ką ir kokiomis sąlygomis gauna?“

Žemiau pateiktoje lentelėje pristatoma 3R metodo
etapų apžvalga. Pirmų dviejų – atstovavimo (R1)
ir išteklių (R2) – tyrimo etapų tikslas yra surinkti
kiekybinius moterų ir vyrų padėtį apibūdinančius
duomenis ir pritaikyti juos trečiajame – esamos padėties (R3) kokybinės analizės – etape. Šiuo procesu
siekima ne tik nustatyti lyčių (ne)lygybės apraiškas,
bet ir paskatinti diskusijas apie lyčių lygybę.
R1 –
KAS?
REPREZEN  Priima sprendimus.
TACIJA
 Vykdo nurodymus (darbuotojai).
 Naudos gavėjai (vartotojai).
Pagrindiniai klausimai:
 Kiek moterų ir vyrų dirba
skirtinguose sprendimų priėmimo
lygmenyse?
 Kiek moterų ir vyrų yra atsakingi
už šių sprendimų įgyvendinimą?
 Kiek moterų ir vyrų naudosis šia
paslauga, ir kiek ji bus naudinga
moterims ir vyrams?
Rezultatai – kiekybiniai rodikliai.
R2 –
RESURSAI

KĄ?
Pagrindiniai klausimai:
 Kaip žemiau išvardyti ištekliai
paskirstyti tarp moterų ir vyrų:
o pinigai;
o laikas;
o žinios ir informacija;
o vieta, erdvė;
o kiti žmogiškieji ištekliai, pvz.
dėmesys.
Rezultatai – kiekybiniai rodikliai.

R3 –
REALI
SITUACIJA

KOKIOS SĄLYGOS? KOKIOS
NORMOS?
Pagrindiniai klausimai:
 Ar kiekybiniai duomenys rodo
tam tikras moterų ir vyrų padėties
tendencijas?
 Ar šios tendencijos neprieštarauja
lyčių lygybės tikslams?
 Kokios yra lyčių nelygybės
priežastys?
 Kokios normos, vertybės ir
stereotipai lemia skirtingą moterų
ir vyrų vertinimą?
Rezultatai – kokybiniai rodikliai.
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Žemiau pateikimas išsamesnis 3R metodo kiekvieno
etapo pristatymas ir tyrimo klausimai.

R1 – Reprezentacija (atstovavimas)
Šio tyrimo etapo tikslas – nustatyti, kiek moterų ir
vyrų dalyvauja priimant sprendimus tiriamojoje
srityje, kiek moterų ir vyrų yra atsakingi už priimtų
sprendimų vykdymą, kiek moterų ir vyrų yra toje
visuomenės grupėje, kuriai skirti konkretūs sprendimai. Šiam tikslui pasiekti renkami kiekybiniai
duomenys apie moterų ir vyrų atstovavimą bei
dalyvavimą tam tikroje veikloje.
Akivaizdu, kad sprendimų turinys ir mastas, jų įgyvendinimo trukmė, išteklių paskirstymas bei sprendimų prioritetų nustatymas priklauso nuo tų, kurie
priima tuos sprendimus. Svarbūs tiek formalūs, tiek
ir neformalūs sprendimų priėmimo procesai.
Naudingi klausimai:
Kiek vyrų ir kiek moterų dirba organizacijoje?
Kokias pareigas užima moterys ir vyrai?
Galima skaičiuoti moteris ir vyrus įvairiose grupėse: tarp vietos savivaldos pareigūnų, savivaldybių
tarybų narių, įmonių ar organizacijų vadovų, administracijos darbuotojų, verslo ar nevyriausybinių
organizacijų, klientų, piliečių, prekių ir paslaugų
vartotojų, bedarbių ir t. t. Kiek moterų ir vyrų dirba
skirtinguose lygmenyse, tarybose, vykdomuosiuose
komitetuose, komisijose, administraciniame aparate, užima pirmininko pareigas, dirba kontaktinėse
grupėse, padaliniuose, atlieka kitą veiklą?
Lyčių proporcijos tam tikroje srityje priklauso
nuo tyrimo objekto. Priimantieji sprendimus
vienoje srityje kitoje gali būti sprendimų
vykdytojai arba rezultatų vartotojai.
Pvz., socialinių paslaugų aprūpinimo srityje savivaldybių darbuotojai yra personalo nariai. Jie atsakingi
už socialinių paslaugų aprūpinimą įvairioms socia-

linėms grupėms. Bet jei būtų tiriamos valstybės tarnautojų karjeros galimybės, tie patys žmonės patektų
į rezultatų vartotojų kategoriją, nes administracijos
sprendimai tiesiogiai lemia jų karjeros perspektyvas.
Galimi R1 analizės klausimai
Priimantieji sprendimus
 Kiek moterų ir vyrų atlieka vadovaujamas
pareigas?
 Kiek moterų ir vyrų dirba vietos valdžios
institucijose ir komisijose?
 Kiek moterų ir vyrų vadovauja įvairioms
komisijoms?
Personalas
 Kiek moterų ir vyrų dalyvauja kuriant naują
produktą ar teikiant tam tikrą paslaugą?
 Kiek moterų ir vyrų kalba dalykinių susirinkimų
metu?
 Kiek problemų iškelia moterys, o kiek vyrai?
Vartotojai
 Kiek moterų ir vyrų komisija įtraukia į diskusijas
prieš priimdama sprendimus?
 Kiek moterų ir vyrų naudojasi socialinėmis
paslaugomis?

R2 – Resursai (ištekliai)
Šiame etape analizuojamas tam tikros srities išteklių – laiko, darbo priemonių ir sąlygų, pinigų, žinių
ir informacijos, pozityvaus ir negatyvaus dėmesio,
pripažinimo, socialinių tinklų, priėjimo prie informacijos, naujų technologijų, transporto paslaugų ir
pan. – pasiskirstymas.
Naudingi klausimai:
Kokia dalis išteklių tenka
moterims ir kokia vyrams?
Kokios yra moterų ir vyrų
galimybės naudotis ištekliais?
R2 tyrimo tikslas – surinkti kiekybinius duomenis
apie prieinamus išteklius, susijusius su nagrinėjama
problema, ir nustatyti, kaip jie paskirstomi moterims
ir vyrams.
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Išteklių atranka analizei priklauso nuo pasirinktos
tyrimo srities. Atliekant 3R analizę savivaldos institucijoje, tie patys ištekliai gali būti analizuojami iš
dviejų perspektyvų:
 savivaldybės, kaip organizacijos,
 savivaldybės, kaip paslaugos teikėjos.
Galimi R2 analizės klausimai
 Ar moterims ir vyrams suteikiama vienodai laiko
pasisakyti savivaldybės tarybos, komisijos ar
kituose posėdžiuose?
 Ar neegzistuoja moterims ar vyrams šališki
apribojimai, susiję su nagrinėti pasirenkamomis
problemomis, prioritetų nustatymu ar kalbėtojų
laiko apribojimais?
 Kiek laiko skiriama moterų ir vyrų iškeltoms
problemoms ar pasiūlymams aptarti posėdžių
metu?
 Ar moterims ir vyrams prieinama tokia pat
informacija?
 Kokia informacija yra svarbi posėdžio
dalyviams? Kas ją gauna?
 Kokia informacija suteikiama, kokioms grupėms
ir kada? Proceso pradžioje ar vėliau?
 Ar į posėdžius kviečiamos skirtingos tikslinės
grupės? Ar visos jos įtraukiamos vienodai
dažnai?
 Ar moterys ir vyrai turi tiek pat laiko dalyvauti
posėdžiuose?
 Ar moterys ir vyrai turi vienodas galimybes
naudotis viešomis erdvėmis? Pvz., sportui,
poilsiui ar mokymams skirtomis patalpomis ir
t. t.
 Ar moterims ir vyrams sudaromos vienodos
darbo sąlygos, suteikiamos vienodos darbo
priemonės?
 Ar moterys ir vyrai vienodai paskatinami,
įvertinami už savo pastangas darbe?
 Kaip finansiniai ištekliai paskirstomi tarp moterų
ir vyrų (darbo užmokestis, paskolos, mokesčiai,
priedai ir t. t.)?
 Kokios apimties socialinėmis paslaugomis
naudojasi moterys ir vyrai?

 Kas mokosi, ką ir kada? Kas už tai moka?
 Kas dalyvauja rengiant projektą, vyksta į
komandiruotes, mokymus, o kas įgyvendina
projektą?

R3 – Reali situacija (esama padėtis)
Šio tyrimo etapo tikslas – paaiškinti R1 (reprezentacijos) ir R2 (išteklių) etapų rezultatus ir atsakyti į
pagrindinius kokybinės analizės klausimus:
 Kodėl atstovavimas ir ištekliai pasiskirsto tokiu
būdu?
 Kodėl moterys ir vyrai yra skirtingai atstovaujami arba gauna nevienodus išteklius?
 Kaip moterų ir vyrų padėtį lemia su asmens lytimi susijusios normos, išankstiniai nusistatymai
ir stereotipai?
Esamos padėties analize prieinama prie tiriamosios
problemos esmės. Kas vyksta? Kodėl taip vyksta?
Ar vienodai patenkinami moterų ir vyrų poreikiai?
Ar atsižvelgiama į specifinius moterų ir vyrų, kaip
paslaugų vartotojų, poreikius? O gal egzistuoja
skirtingas požiūris į moteris ir vyrus?
Į šiuos klausimus padės atsakyti sukauptų duomenų
analizė ir, jei įmanoma, jų aptarimas su lyčių lygybės
aspekto integravimo ekspertais. Atsakymai paprastai
padeda atskleisti normas ir išankstinius nusistatymus, susijusius su moterų ir vyrų vaidmenimis ir
nevienodu išteklių pasiskirstymu. Šie dalykai dažnai
laikomi savaime suprantamais. Analizė padeda atsakyti į klausimą, ar moterys ir vyrai yra vertinami
pagal vienodus kriterijus ir kaip tai veikia organizacijos funkcionavimą? Kieno poreikius ir interesus
tenkina tam tikri sprendimai? Kokiose srityse?
Nustačius lyčių nelygybės apraiškas, nėra lengva jas
paaiškinti. Reikalingas kritinis požiūris į nagrinėjamąją sritį ir joje dirbančius asmenis (savivaldybių
darbuotojus, bendruomenės atstovus ir kt.). Būtina
rasti atsakymą į klausimą, kiek nagrinėjamasis
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reiškinys ar žmonių elgesys yra veikiamas įprastinės socialinės praktikos, galios santykių tarp lyčių,
tradicijų ir mūsų suvokimo apie tai, kas moteriška
ir vyriška?
R3 tyrimo tikslas – atkreipti dėmesį į socialinius
reiškinius, kurie dažniausiai laikomi nereikšmingais
ir dėl to yra nematomi. Įprasta manyti, kad lyčių
padėtis yra natūrali, todėl savaime suprantama.
Apie jos kilmę dažnai net nesusimąstome. Kodėl
mergaitės mokykloje mokosi geriau nei berniukai,
kodėl moterys rūpinasi vaikais, o vyrai uždirba pinigus, kodėl vyrams patinka futbolas, o moterims –
aerobika, kodėl vyrai dirba vadovais, o moterys yra
jų sekretorės? Visa tai susiję su lyčių stereotipais,
kuriuos R3 tyrimas turėtų atskleisti ir paaiškinti.
Svarbiausia išsiaiškinti, kokie įsitikinimai lemia tai,
kad moterys ir vyrai yra skirtingai atstovaujami ar
gauna nevienodus išteklius.
Galimi R3 analizės klausimai:
 Kokios yra moterų ir vyrų nelygybės apraiškos
tiriamojoje srityje? Kokios yra šios nelygybės
priežastys?
 Koks moterų ir vyrų elgesys ar lyčių santykių
modeliai yra laikomi natūraliais? Koks elgesys
laikomas nenormaliu ar negatyviu?
 Kokie lyčių skirtumai yra įgimti? O kokie suformuoti socializacijos, auklėjimo, visuomenės
spaudimo ar socialinės aplinkos?
 Kam naudingas stereotipinis realybės suvokimas?
 Kaip stereotipinis lyčių vaidmenų suvokimas
veikia sprendimų priėmimo procesą, įgyvendinimo priemonių nustatymą, veiksmų plano
rengimą?
 Kodėl administracijos darbuotojai skirtingiems klausimams skiria nevienodai laiko?
Kokiems klausimams skiriama mažiausiai
dėmesio?

 Ar vienodai pasinaudojama moterų ir vyrų
patirtimi bei žiniomis komisijų darbe?
 Kodėl komisijų posėdžiuose vyrai kalba daugiau nei moterys?
 Jeigu moterys ir vyrai turi nevienodas sąlygas
gauti informaciją, kodėl taip yra?
 Kodėl moterys ir vyrai neturi vienodų galimybių dalyvauti posėdžiuose?
 Kaip galėtų būti pakeistas darbo grafikas, kad
moterys ir vyrai turėtų vienodas galimybes
dalyvauti posėdžiuose?
 Kodėl mokyklų komitetų veikloje dalyvauja
daugiau moterų nei vyrų?
 Kodėl mergaitės dažniausiai žaidžia su lėlėmis kambario kampe, o berniukai laksto po
visą kambarį? Ar ugdymo darbuotojai tai
toleruoja?
 Ar į tyrimo procesą įtrauktos moterys ir vyrai
suvokia savo padėties skirtumus?
 Kodėl moterys ir vyrai nesiima konkrečių
veiksmų nelygybei įveikti?

3R analizė: išvados
3R metodo taikymas yra viena iš lyčių lygybės
aspekto integravimo į savivaldos procesą sėkmės
prielaidų. Vertinant organizaciją ir jos santykius su
bendruomene, labai svarbu atsižvelgti, kaip moterys ir vyrai yra atstovaujami priimant sprendimus,
kaip skirstomi organizacijos ištekliai ir kokios yra
esamos padėties priežastys. 3R analizė atliekama
tiriant lyčių aspektu segreguotus duomenis, kurių
ištekliai organizacijose yra arba labai menki, arba
jie iš viso nekaupiami. Tik sukaupus pakankamai
duomenų apie moterų ir vyrų atstovavimą bei
išteklių pasiskirstymą, galima adekvačiai įvertinti
esamą padėtį ir nustatyti nelygybės priežastis. Reikia
atsižvelgti ir į organizacijos bei nacionalinius lyčių
lygybės tikslus. Ne mažiau svarbu kalbėti ir apie tai,
su kokiomis problemomis susiduria organizacijos,
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vietos bendruomenės ir visuomenė, jei nepaisoma
lyčių lygybės tikslų. Atsakymai gaunami nelengvai,
tam reikalinga atvira diskusija.

Veiksmų plano kūrimas
3R analizė atskleidžia moterų ir vyrų
padėtį organizacijoje ir reikalingus
pokyčius atsižvelgiant į skirtingus
moterų ir vyrų poreikius.
Patirtis rodo, kad R3 analizė yra netikslinga, jei
vėliau nesiimama konkrečių priemonių keisti vietos
valdžios, bendruomenės ar organizacijos tikslus,
struktūrą ar veiksmų planus. Todėl metodą reikia
praplėsti ketvirtąja R – realizacijos dimensija. R4
etape reikia įgyvendinti konkrečius pokyčius, t. y.
peržiūrėti tikslus ir diegti priemones, kurios padėtų
įgyvendinti lyčių lygybės principus.
Šiame etape reikia atsakyti į klausimus:
 Kokių priemonių reikia imtis, kad įgyvendintume lyčių lygybę?
 Kokia galėtų būti regioninės ar vietos valdžios,
bendruomenės ar organizacijos vizija ir tikslai,
kad jų veikla taptų efektyvesnė ir kartu skatintų
požiūrio į moterų ir vyrų padėtį pokyčius?
 Kaip išmatuoti lyčių padėties analizės rezultatų
poveikį?
Vietos valdžios institucijos savo darbe vadovaujasi
strateginiais tikslais, kuria ir įgyvendina plėtros
planus. Tačiau atliekant šią veiklą labai retai atsižvelgiama į konkrečius lyčių lygybės aspektus. Tai
galima nustatyti pasitelkus 3R metodą. Dėl šios
priežasties R4 etape reikėtų siekti integruoti lyčių
lygybės principus į pagrindinius savivaldos tikslus,
atsižvelgti į moterų ir vyrų padėtį kuriant naujus ir
įgyvendinant jau egzistuojančius veiksmų planus,
taip pat skirstant išteklius (ne tik finansinius) siekiamiems tikslams įgyvendinti.

Patartina nuosekliai peržiūrėti savivaldybės veiksmų
planus ir išteklių paskirstymą. Pirmaisiais metais
rekomenduotina siekti pokyčių dviejose ar trijose
srityse, kasmet apimant vis daugiau lygybės realizavimo sričių.
Europos savivaldybių ir regionų tarybos parengtoje
Europos moterų ir vyrų lygybės vietos lygmeniu
chartijoje (2007)4 vietos ir regioninės valdžios institucijos raginamos kurti lyčių lygybės pažangos
veiksmų planus ir programas bei užtikrinti joms
įgyvendinti reikiamus išteklius.
Jei 3R tyrimas atskleidė lyčių nelygybės apraiškas
labai siauroje analizės srityje, veiksmų planas taip
pat bus konkretesnis ir paprastesnis. Tokiu atveju
patartina formuluoti kelis konkrečius, aiškius ir
įgyvendinamus tikslus trumpalaikei ir ilgalaikei
perspektyvai. Taip pat svarbu, kad tikslų įgyvendinimą būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti. Priešingu atveju juos įgyvendinti vargu ar
bus įmanoma.
Kuriant veiksmų planą, reikia siekti pokyčių šiose
srityse:
 keisti lyčių stereotipus, kurie susiaurina socia
linius moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų
vaidmenis;
 užtikrinti vienodas sąlygas moterims ir vyrams
visose gyvenimo srityse;
 skatinti lygiavertį moterų ir vyrų dalyvavimą ir
atstovavimą priimant sprendimus;
 užtikrinti, kad moterys ir vyrai, mergaitės ir
berniukai turėtų vienodą priėjimą prie išteklių
(laiko, erdvės, pinigų ir t. t.) ir vienodai palankias
sąlygas jais naudotis.
Ar idėjos bus sėkmingai įgyvendintos, priklauso nuo
Šiame tinklapyje rasite pilną Chartijos tekstą anglų
kalba: http://www.ccre.org/docs/banner_charter_en.doc
4
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finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Tad lyčių lygybės
tikslai neturėtų būti susiję su tolima ateitimi. Taip
pat reikia nustatyti tikslų realizavimo terminus ir
paskirti atsakingus asmenis, turinčius sprendimo
priėmimo galią organizacijoje, kurie kontroliuotų
plano įgyvendinimo eigą ir vykdytų proceso stebėjimą.
Realizavimo (R4) etape svarbiausia –
bendra vizija, tada – konkretūs lyčių
lygybės tikslai (nauji arba modifikuoti).
Siekiant įgyvendinti tikslus, reikia sukurti
priemonių planą ir numatyti, kaip rezultatai
bus matuojami ir vertinami. Tik tada
prasideda veiksmų plano įgyvendinimas.

Veiksmų plano
įgyvendinimas: praktinės
rekomendacijos
Šio skyriaus tikslas – pateikti praktinių rekomendacijų, kurios padės efektyviau išnaudoti 3R tyrimo
rezultatus rengiant veiksmų planą ir įgyvendinimo
priemones.
Vizija
Išanalizuokite, kaip bus vykdoma veikla ir ką reikia
pasiekti, kad organizacija priartėtų prie lyčių lygybės
tikslo.
Nauji tikslai ir priemonės
 Susipažinkite su iki šiol suformuluotais tikslais.
 Ar jie atitinka 3R analizės rezultatus?
 Ar esami tikslai gerai atspindi lyčių lygybės siekius? Jei ne, suformuluokite naujus tikslus.
 Nuspręskite, kokių priemonių reikia, kad pasikeistų esama padėtis.
 Nuspręskite, kokios informacijos reikia, kad
pasiektumėte tikslus.

Vertinimas ir rezultatai
 Nuspręskite, kaip matuosite naujų tikslų įgyvendinimo rezultatus.
 Kokiomis priemonėmis ar indikatoriais galite išmatuoti tam tikros veiklos ar priemonės poveikį
(pvz., apklausa, nauju tyrimu ir t. t.)?
 Nuspręskite, kada ir kaip vertinsite procesą ir
pateiksite rezultatus.
Galimas pasipriešinimas
Labai svarbu iš anksto aptarti reikalingus pokyčius su
organizacijos atstovais. Jeigu jie ar skirtingos partijos
vietos savivaldos institucijose anksčiau nebuvo įtrauktos į diskusijas apie galimus pokyčius, tikėtina, kad vėliau reikės įveikti tam tikrą jų pasipriešinimo reakciją.
Prieš pradedant rengti lygių galimybių įgyvendinimo veiksmų planus, taip pat patartina suorganizuoti administracijos ir kitų organizacijos atstovų
mokymus, pasitelkti įvairias informacijos sklaidos
strategijas.
Pokyčių įgyvendinimas
Pokyčius reikia įgyvendinti reguliariai. Praėjus terminui, svarbu įvertinti rezultatus ir atlikti jų analizę
kartu su visomis įtrauktomis šalimis. Analizės pagrindu galima keisti veiksmų planą ir atitinkamai –
išteklių paskirstymą.
Kaip neįtvirtinti lyčių nelygybės?
Siekiant lyčių lygybės tikslų, labai svarbu užtikrinti,
kad pasirinktos priemonės būtų gerai apgalvotos ir
tinkamos. Kitaip rezultatai gali būti priešingi nei
tikėtasi. Netinkamos priemonės gali dar labiau
įtvirtinti stereotipinį požiūrį arba tam tikros grupės
galios pozicijas organizacijoje.

3R analizės praktiniai
pavyzdžiai
Šio skyriaus tikslas – pristatyti 3R metodo taikymo
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atvejus Švedijoje ir Lietuvoje. Pavyzdžiai pristatyti
trumpai, bet jie suteikia vertingų įžvalgų apie savivaldos atsakomybės sferas, kurios gali būti tiriamos
taikant 3R metodą. Autoriai tikisi, kad skaitytojai
pabandys ištirti panašias sritis savo institucijose ar
atpažins lyčių nelygybės apraiškas kitose sferose.

Aprūpinimas socialinėmis
paslaugomis Švedijoje
Socialinių paslaugų aprūpinimo srityje labai svarbu atsižvelgti į individualius poreikius. Švedijoje
atlikti tyrimai rodo, kad stereotipai apie moterų ir
vyrų vaidmenis lemia skirtingą socialinių paslaugų,
teikiamų moterims ir vyrams, pobūdį, taip pat –
jiems teikiamos pagalbos formą. Įprasta manyti,
kad moterys lengviau susitvarko su problemomis
pačios, joms reikia mažiau pagalbos iš aplinkos
nei vyrams. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl
vyrai gauna didesnes socialinio draudimo garantijas
nei moterys. Panašiai tėvai, patiriantys socialines
problemas, laikomi labiau bejėgiais nei tokioje pat
situacijoje atsidūrusios motinos. Pagyvenusi moteris, prižiūrinti savo sergantį vyrą, sulaukia mažiau
pagalbos iš socialinių darbuotojų nei sergančią
žmoną prižiūrintis vyras. Pareigūnai priima sprendimus, vadovaudamiesi savo stereotipiniu požiūriu
į moteris ir vyrus, o tokie sprendimai dar labiau
sustiprina stereotipus.
3R analizė šioje srityje padėjo apčiuopti stereotipinius požiūrius ir suardyti lyčių stereotipų paveiktus
elgsenos modelius. Lyčių padėties analizės tikslas
buvo siekti lyčių lygybės paslaugų aprūpinimo sistemoje, t. y. užtikrinti, kad moterys ir vyrai gautų pagalbą priklausomai nuo individualių jų poreikių.
Reprezentacija (R1)
 Kokia moterų ir vyrų dalis šalyje naudojasi socialinėmis paslaugomis?
 Kiek vyrų ir kiek moterų naudojasi į namus atvykstančio socialinio darbuotojo paslaugomis?

 Kiek vyrų ir kiek moterų yra tarp tų, kurie prižiūri namuose pagyvenusį asmenį?
Ištekliai (R2)
 Kiek socialinės paramos išmokų gauna moterys
ir vyrai?
 Kiek laiko namuose skiriama sergančiai moteriai
ir ta pačia liga sergančiam vyrui?
Reali situacija (R3)
 Kokiomis nuostatomis vadovaujasi valstybės
tarnautojai priimdami sprendimus apie tai, kam
reikalingos į namus atvykstančio socialinio darbuotojo paslaugos?
 Jeigu pagyvenusiems ir neįgaliems vyrams
suteikiama daugiau socialinių paslaugų nei tokioje pat situacijoje esančioms moterims, kokia
šio reiškinio priežastis? Ar taip yra dėl to, kad
valstybės tarnautojų požiūris į vyrus ir moteris
yra skirtingas, todėl jie daugiau dėmesio skiria
vyrų poreikiams?
Veiksmų plano įgyvendinimas
 Ar reikia sukurti naujų paslaugų?
 Kiek moterų ir vyrų reikia įtraukti į naujų paslaugų kūrimą?
 Kiek moterų ir vyrų naudosis šiomis paslaugomis?

Vietos transporto planavimas
Reprezentacija (R1)
 Kiek moterų ir vyrų yra įtraukti į vietos transporto planavimo darbo grupę?
 Kur dažniau važiuoja moterys, o kur vyrai?
 Kiek moterų ir vyrų vairuoja automobilius, važinėja dviračiais, naudojasi viešuoju transportu,
vaikšto pėsčiomis?
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Ištekliai (R2)
 Kiek moterų ir vyrų naudojasi viešosiomis arba
atviromis erdvėmis pastatuose?
 Kiek investuota į vietas, kuriose dažniau lankosi
moterys, o kiek – į dažniau vyrų lankomas vietas?
 Kiek pinigų ir laiko išteklių investuojama į, pvz.,
naujos magistralės sistemos statybą?
 Kiek pinigų išleidžiama naujos žaidimo aikštelės
statybai?
 Kokios papildomos naudos turite, kai taupydami
laiką vairuojate mašiną?
 Kokios turite naudos, kai taupydami laiką va
žiuojate viešuoju transportu?
Reali situacija (R3)
 Kokiais kriterijais vadovaujamasi sudarant bendrąjį planą?
 Kaip komisija pateisina tai, kad į magistralės
sistemos statybą investuojama daugiau nei į
žaidimų aikšteles?
 Viešojo transporto planavimas: kokį atstumą
įprastai nuvažiuoja vidutinis keleivis?
 Ar planas sudaromas atsižvelgiant į moterų ir
vyrų naudojimosi viešuoju transportu ypatumus?

Širdies ir kraujagyslių ligų
profilaktinių programų, vykdytų
2001–2006 metais Ukmergės rajone,
vertinimas lyčių lygybės aspektu
Tyrimą vykdė:
Rasa Griškevičienė, Ukmergės rajono savivaldybės
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė.
Asta Leonavičienė, Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ve
dėja.

Onutė Mikelienė, Ukmergės rajono savivaldybės
kontrolierė.
Elena Mirinavičienė, Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos narė.
Gintaras Plevokas, Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos narys.
Klaudija Stepanova, Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Problemos apibūdinimas:
Lietuvoje dažniausiai mirštama nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Darbingo amžiaus vyrų mirtingumas
dėl šios priežasties yra 2,5–3 kartus didesnis nei
to paties amžiaus moterų. Tai sukelia demografinį
disbalansą, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą,
didina biudžeto išlaidas socialinei paramai. Rajono
gyventojų mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių
ligų viršija šalies vidurkį, todėl šio klausimo sprendimas ypač aktualus Ukmergės rajonui.
Tyrimo objektas:
Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktinių programų,
vykdytų 2001–2006 metais Ukmergės rajone, įvertinimas lyčių lygybės aspektu.
Tikslai:
Atlikti statistinę vyrų ir moterų mirčių nuo kraujagyslių bei širdies ligų 2001–2005 metais Ukmergės
rajone analizę.
Atlikti Ukmergės rajone 2001–2006 metais vykdytų
prevencinių programų analizę.
Išsiaiškinti priežastis, kodėl vykdomos prevencinės
programos nevienodai veikia vyrų ir moterų mirtingumo nuo kraujagyslių ir širdies ligų prevenciją.
Tyrimo eiga:
R1 tyrimas
Buvo surinkti statistiniai duomenys apie jaunesnių nei 65 metų amžiaus žmonių mirties atvejus
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Vyrų ir moterų mirties atvejai nuo
širdies ir kraujagyslių ligų Ukmergės
rajone 2001–2005 metais
160

Procentinė vyrų ir moterų mirtingumo
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nuo širdies ir kraujagyslių ligų 2001–2005 metais
Ukmergės rajone.
R2 tyrimas
2001–2006 m. Ukmergės rajono savivaldybėje buvo
įvykdytos 5 širdies ir kraujagyslių ligų profilaktinės
programos. Įgyvendinant jas, buvo rengiamos paskaitos, seminarai, atliekami kraujo sudėties tyrimai,
platinami informaciniai leidiniai. Informacija apie
organizuojamus renginius skelbta rajono spaudoje,
renginiai dažniausiai vyko darbo laiku. Visoms
prevencinėms programoms įgyvendinti buvo skirta
5775 Lt.
R3 tyrimas
Kultūrinės normos berniukams ir vyrams draudžia
rodyti silpnumą, skatina užgniaužti emocijas ir
nepasakoti apie nesėkmes. Visuomenėje vyrauja
stereotipas, kad vyras visada turi būti stiprus, todėl
sirgti, kreiptis pagalbos ar rūpintis savo sveikata yra
nevyriška. Tai lemia skirtingą vyrų ir moterų požiūrį
į savo sveikatą, situacijos vertinimą. Dėl tokių nuos-

tatų vyrai nedalyvauja prevencinėse programose
taip aktyviai kaip moterys, bet, antra vertus, nėra
imamasi ir veiksmų padėčiai keisti.
Tiriant prevencines programas, nustatyta, kad
rajono spaudoje pateikta informacija apie organizuojamus renginius buvo vienodai prieinama tiek
vyrams, tiek moterims. Tačiau renginiai vyko daugiausia darbo laiku, ir tai galėjo sukelti papildomų
nepatogumų dirbantiems vyrams.
Mažesnis vyrų aktyvumas nebuvo laikomas problema (įprasta, kad vyrai nėra labai aktyvūs tokių renginių dalyviai), todėl rengiant profilaktines programas
nebuvo laikomasi nuostatos pritraukti daugiau vyrų
ir užtikrinti lygių galimybių principus.
Siekiant didesnio profilaktinių programų efektyvumo, svarbu: užtikrinti, kad informacija apie
prevencines programas vienodai pasiektų vyrus ir
moteris; įvertinti vyrų ir moterų galimybes dalyvauti
programose, numatant renginių laiką ir vietą; keisti
stereotipinį požiūrį į savo sveikata besirūpinančius
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Prevencijos renginių
dalyviai pagal lytį
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vyrus ir moteris, pabrėžiant, jog savo sveikata rūpintis svarbu abiem lytims; diegti tokias prevencinių
programų organizavimo formas, kurios motyvuotų
aktyviau dalyvauti vyrus ir taip leistų tolygiai paskirstyti išteklius ir užtikrinti didesnį efektyvumą
kovojant su širdies ir kraujagyslių ligomis.

ir moterims, 2006 m. liepos–gruodžio mėn. buvo
sudaromos vienodos sąlygos dalyvauti profesinio
mokymo programoje.

Darbo biržoje registruotų
nekvalifikuotų darbininkų –
vyrų ir moterų – dalyvavimas
profesinio mokymo programoje

Ištirti, kokias darbo biržos įsigytas profesinio mokymo programas renkasi vyrai ir moterys ir kokios
tam panaudojamos lėšos.

Tikslai:
Išsiaiškinti, kiek nekvalifikuotų darbininkų, vyrų ir
moterų, registruota darbo biržoje.

Tyrimą vykdė:

Nustatyti, kaip mokymuose dalyvavę ir profesiją
įgiję vyrai bei moterys integruojasi darbo rinkoje.

Edita Mončinskienė, Ukmergės darbo biržos Perso
nalo ir ūkio poskyrio vedėja.

Tyrimo eiga:

Inga Ostrauskienė, Ukmergės nestacionarių sociali
nių paslaugų centro direktorė.
Rolandas Janickas, Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos narys.
Sigitas Labanauskas, Nestacionarių socialinių pas
laugų centro direktoriaus pavaduotojas.
Asta Šalkauskaitė, Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos bendrojo skyriaus vyr. specialistė.
Arūnas Dudėnas, Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos narys.
Problemos apibūdinimas:
Bedarbių skaičius Ukmergės rajone, kaip ir visoje
šalyje, mažėja. Tačiau kintančioje ekonominėje
situacijoje vyrams ir moterims atsiveria skirtingos
galimybės. Profesinio mokymo programose specialybę įgijusioms moterims sunkiau integruotis
į darbo rinką negu vyrams, nes Ukmergės rajone
vyrauja medienos ir metalo apdorojimo pramonė,
tradiciškai laikoma vyrų darbo sfera.
Tyrimo objektas:
Įvertinti, ar kvalifikacijos neturintiems Ukmergės
darbo biržoje registruotiems bedarbiams, vyrams

R1 tyrimas
Surinkti statistiniai duomenys apie 2006 m. darbo
biržoje įsiregistravusius asmenis bei 2006-07-01 –
2006-12-31 laikotarpiu profesinio mokymo programose dalyvavusius asmenis.
R2 tyrimas
Per 2006 metus buvo nupirktos 57 profesinio mokymo programos. Profesinio mokymo programose
2006 metų II pusmetyje dalyvavo 130 asmenų. Jiems
mokyti išleista 123,7 tūkst. Lt. Profesinio mokymo
programas nutraukė 8 moterys ir 9 vyrai.
Moterų profesinio mokymo programoje dalyvavo
daugiau. Jų programos truko ilgiau, tačiau lėšų
vienos moters mokymui panaudota mažiau. Baigus mokymus, moterų galimybės įsidarbinti buvo
20,3 proc. menkesnės nei vyrų.
R3 tyrimas
Moterys aktyviau dalyvauja mokymo programose,
tačiau joms sunkiau integruotis į darbo rinką, rasti
gerai apmokamą darbą.
Antra vertus, moterims sunkiau nei vyrams išvykti į kitą miestą įgyti profesijos, nes tradiciškai
jos laikomos atsakingomis už rūpinimąsi vaikais
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Vienam asmeniui
skirta mokymo
lėšų (tūkst. Lt)
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ir namais. Tai tampa papildoma kliūtimi siekiant
įgyti profesiją.
Vyrų ir moterų profesijos pasirinkimui būdinga
ryški segregacija. Moterys renkasi tradicines „moteriškas“ profesijas, pvz., kirpėjos, manikiūrininkės, o
vyrai – „vyriškas“, pvz., mūrininko, plytelių klojėjo.
Tačiau paslaugų srityje atlyginimai yra mažesni nei
pramonės ar statybos įmonėse, todėl profesinio
mokymo programų rezultatai turi nevienodą ekonominį poveikį moterims ir vyrams.
Įgiję specialybę vyrai turi galimybę įsidarbinti
įmonėse, kurių darbuotojai aprūpinami reikalingais įrankiais ir jau po mėnesio gauna atlyginimą.
O įgijus moterų pasirinktas specialybes, praeina
nemažai laiko, kol pavyksta suburti klientūrą, be to,
pradedant verslą, į darbo priemones tenka investuoti
nemažai asmeninių lėšų.

Visuomeninių organizacijų programų
rėmimo ir jaunimo aktyvinimui skirtų
lėšų paskirstymas Širvintų savivaldybėje
Tyrimą vykdė:
Jadvyga Barbaravičienė, Savivaldybės mero pata
rėja.
Vladimir Kornijenko, Savivaldybės administracijos
vyr. specialistas.
Jolanta Lipeikienė, Savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus spe
cialistė.
Rima Nainienė, Savivaldybės administracijos Do
kumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyr.
specialistė.
Vilija Ramaškevičienė, Savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vedėja.
Vilija Ščipokienė, Savivaldybės administracijos Fi
nansų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Problemos apibūdinimas:
Vyrai pasyviau nei moterys dalyvauja bendruomeniniame rajono gyvenime. Juos sunkiau įtraukti
į visuomeninę veiklą, skirta socialinių, sveikatos
problemų prevencijai ar ekonominės padėties
gerinimui. Taigi žymiai sumažėja bendruomenės
plėtrai būtini žmogiškieji ištekliai. Antra vertus, dėl
vyrų dalyvavimo vangumo sunkiau tampa spręsti
specifines jiems būdingas problemas.
Tyrimo objektas:
2006 m. Širvintų rajono bendruomenėse vykdytų
projektų analizė vyrų ir moterų įtraukimo, išteklių
paskirstymo ir gautų rezultatų požiūriu. Tirti moterų klubo ,,Jums“ ir Šiaulių kaimo bendruomenės
įgyvendinti projektai.
Tyrimo tikslai:
Išsiaiškinti, kas – vyrai ar moterys – aktyviau dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus.
Ištirti, ar projektams įgyvendinti skirtos lėšos vienodai paskirstomos vyrams ir moterims.
Nustatyti, ar finansuoti ir įvykdyti projektai vienodai
tenkina vyrų ir moterų poreikius.
Tyrimo eiga:
R1 tyrimas
Šiaulių kaimo bendruomenės projektui vadovavo
vyras, klubo „Jums“ projektams – moteris.
Rajono visuomeninių organizacijų programų vertinimo ir lėšų skyrimo komisijos sudėtyje buvo 6
moterys ir 1 vyras.
Projekte „Sportuok ir tvirtėk“ dauguma naudos
gavėjų buvo vyrai, o „Jums“ įgyvendintuose projektuose – moterys.
R2 tyrimas
Įgyvendinant projektus, moterims buvo skirta 1993
Lt., vyrams – 3258 Lt.
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Vertinimo ir lėšų skyrimo komisijos
sudėties procentinė išraiška
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Projektų rengėjams konsultuoti
skirto laiko procentinė išraiška
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R3 tyrimas

Priemonės:

Vyrai yra linkę rengti projektus, skirtus vyrams,
moterys – moterims. Planuojant ir vykdant projektus, dažnai vadovaujamasi stereotipiniu požiūriu į
moterų ir vyrų vaidmenis visuomenėje. Vertinant
projektus ir skiriant finansinę paramą, nesiekiama, kad vykdomi projektai vienodai tenkintų tiek
moterų, tiek vyrų poreikius ir vienodai panaudotų
jų galimybes. Todėl rengiant projektus, būtina išsiaiškinti ir užtikrinti planuojamos veiklos naudą
ir poveikį moterims ir vyrams. Atsiskaitant už lėšų
panaudojimą, turi būti vadovaujamasi lyčių lygybės
nuostatomis. Jeigu reikia, numatoma papildoma
veikla, padedanti užtikrinti lyčių balansą vykdomuose projektuose.

1. Siūlyti visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir jaunimo aktyvinimui skirtų lėšų skirstymo
komisijai papildyti komisijos nuostatus punktu,
įpareigojančiu vertinti programas ir lyčių lygybės
aspektu.

Veiksmų planas

4. Per vietinę spaudą ir savivaldybės internetinę
svetainę informuoti apie projektų paraiškų rengimą,
projektų tikslus ir reikalavimus.

Tikslas:
Siekti, kad visuomeninių organizacijų rengiamuose projektuose būtų integruojami lyčių lygybės
aspektai.

2. Rekomenduoti komisijos pirmininkui paskirti
atsakingą asmenį konsultuoti projektų rengėjus
apie projekto veiklos naudingumą ir galimybes lyčių
lygybės aspektu.
3. Surengti seminarą projektų rengėjams (visuomeninių organizacijų atstovams) apie projektų rengimą, vertinimą ir rezultatus lyčių lygybės aspektu.

Atsakingas asmuo:
Visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir
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jaunimo aktyvinimui skirtų lėšų skirstymo komisijos pirmininkas.

„Sigutė“. Auklėtojos informaciją suteikė 735 vaikų
tėvams. Iš jų – 522 motinoms ir 213 – tecių.

Įvertinimas:

R2 tyrimas

Informacija apie priemonių rezultatus bus teikiama
Savivaldybės administracijos 2007 metų veiklos
ataskaitoje.

Pagrindinis atlikto tyrimo išteklius – informacija.
Tiriama, ar ji tolygiai perduodama vaiko tėvui ir
motinai.

Šiaulių ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogų teikiama informacija tėvams
Tyrimą vykdė:
Eugenija Vaičaitytė, Šiaulių lopšelio-darželio „Co
liukė“ direktorė
Modesta Eidukonytė, Šiaulių lopšelio-darželio „Co
liukė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Irena Urbutytė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“
direktorė
Daiva Jankuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“
direktorė
Dovilė Banevičiūtė, Šiaulių miesto savivaldybė mero
patarėja
Problemos apibūdinimas:
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai (IUP)
dažniausiai informaciją apie vaiką perduoda motinoms.
Tyrimo objektas:

R3 tyrimas
1. Informacija tiek telefonu, tiek rytinio ar popietinio susitikimo metu mamoms perduodama dažniau
nei tėvams. Tyrimo rezultatai rodo, kad reikia keisti
stereotipines ikimokyklinio ugdymo pedagogų
nuostatas.
2. Atliekant tyrimą, pastebima, kad IUP, teikdamos
informaciją, suvokia vyrų ir moterų skirtumus vaikų
priežiūros srityje. Daroma prielaida, jog savaime
suprantamu dalyku IUP laiko informacijos apie
vaiką perdavimą moteriai. Tai lemia įsigalėję stereo
tipai. Stereotipinį IUP pasirinkimą lemia socialinė
praktika, visuomenės spaudimas ir auklėjimas,
todėl faktas, jog informacija apie vaiką daugiausia
perduodama motinai, nelaikomas problema.
3. Planuojant veiklą, nėra išskiriamos lytys, tačiau
vykdant veiklą atsiranda „savaime suprantamas“
motinos dalyvavimas vaiko ugdyme. Vertinant darbo kokybę ir rezultatus, nėra atkreipiamas dėmesys
į lyties aspektą.

Pedagogų teikiama informacija tėvams apie vaikus.

4. Padėtis susiklosčiusi perduodant informaciją apie
vaiką yra nenaudinga tėvui, nes jis neturi vienodų
galimybių su motina dalyvauti vaiko ugdyme.

Tyrimo tikslai:

Ką galima pakeisti?

Ištirti, ar pedagogų teikiama informacija vienodai
pasiekia vaikų tėčius ir mamas.
R1 tyrimas

Iniciatyvos ką nors keisti stoka yra susijusi su šiomis priežastimis: nėra informacijos gavėjų nusiskundimų; auklėjimas; įpročiai; socialinis su lyčių
stereotipais susijęs spaudimas. Todėl norint keisti
padėtį, reikėtų:

Tyrimo metu buvo nagrinėjama situacija vaikų
lopšeliuose-darželiuose „Coliukė“, „Žirniukas“ ir

 Ugdant vaikus, neskirstyti žaidimų į skirtus
berniukams ar mergaitėms.

Tyrimo eiga:
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Informacijos perteikimas moterims ir vyrams
rytinio ir popietinio susitikimo metu
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Tyrimo metu informacija moterims ir vyrams buvo perduodama:
Išteklių rūšis
Informacija telefonu
Informacija rytinio susitikimo metu
Informacija popietinio susitikimo metu

Moterims /
moterų skaičius
34
221
224

Vyrams / vyrų
skaičius
18
104
70

% moterų arba
moteriai
65
68
75

% vyrų arba
vyrams
35
32
25

Įvairaus pobūdžio informacija, perduodama tėčiams ir mamoms:
Išteklių rūšis
Informacija apie mokesčius
Informacija apie renginius
Informacija apie susirgimus
Informacija apie aprangą
Informacija apie elgesį
Informacija apie pasiekimus
Informacija apie maitinimą

Moterims /
moterų skaičius
57
67
103
206
189
119
95

 Paskatinti vaikus domėtis įvairesne veikla, žaidimais.
 Keisti stereotipinį IUP mąstymą lyčių atžvilgiu.
 Informaciją perduoti tolygiai – tiek motinai,
tiek tėvui.
 Teikiant informaciją skelbimuose, lankstinukuose ir pan. kreiptis ir į tėvus, ir į motinas.
 Renkant duomenis apie tėvus, būtinai turėti tiek
tėvo, tiek motinos telefono numerius.
 Pagal galimybes kuo daugiau įtraukti tėvus į vaiko ugdymą: organizuoti tikslinius susirinkimus
tik tėvams; švęsti Tėvo dieną; organizuoti šventes
ir pan.; dažniau kreiptis pagalbos į tėvus.
Veiksmų planas
Tikslas:
Informacija, už kurią yra atsakingas IUP, tolygiai
pasieks ir tėvus, ir motinas.

Vyrams / vyrų
skaičius
33
32
43
73
53
49
81

% moterų arba
moteriai
63
67
70
74
78
71
54

% vyrų arba
vyrams
37
33
30
26
22
29
46

Priemonės:
1. Organizuoti seminarą Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams „Lyčių lygybės
aspektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
2. Organizuoti seminarą Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams „Stereotipinis
požiūris į berniukų ir mergaičių ugdymą“, rekomenduoti seminaro dalyviams atlikti stebėjimą
savo įstaigose.
3. Skaityti tėvams skirtą pranešimą „Mergaitės ir
berniukai – ugdymas ir stereotipai“ tėvų susirinkimų metu Šiaulių lopšeliuose-darželiuose
„Coliukė“, „Sigutė“ ir „Žirniukas“.
4. Atlikti tyrimą „Ar informacija apie vaikų ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pasiekia
abu tėvus?“.
Atsakingi:
Šiaulių lopšelių-darželių „Coliukė“, „Sigutė“ ir
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„Žirniukas“ atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės
atstovas.
Tvarkaraštis
1. Seminaras Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų vadovams „Lyčių lygybės aspektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ vyks 2007 m. spalio
mėn.
2. Seminaras Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams „Stereotipinis požiūris
į berniukų ir mergaičių ugdymą“ vyks 2008 m.
vasario mėn.; bus rekomenduota seminaro dalyviams atlikti stebėjimą savo įstaigose.

3. Tėvams skirti pranešimai „Mergaitės ir berniukai – ugdymas ir stereotipai“ bus skaitomi tėvų
susirinkimų metu 2008 m. gegužės mėn. Šiaulių
lopšeliuose-darželiuose „Coliukė“, „Sigutė“ ir
„Žirniukas“.
4. Tyrimas „Ar informacija apie vaikų ugdymą
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pasiekia abu
tėvus?“ bus atliekamas 2008 m. kovo mėn.
Įvertinimas:
Tyrimo rezultatai pateikiami Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje, Šiaulių lopšelių-darželių „Coliukė“, „Sigutė“, „Žirniukas“ tinklalapiuose, vietos
spaudoje, vietos televizijos laidoje „Požiūris“.

49

50

L y č i ų l y g y b ė s va d o va s s av i va l d o s i n s t i t u c i j o m s

51

PASIPRIEŠINIMAS
LYČIŲ LYGYBEI IR
DOMINAVIMO TAKTIKA

Syvonne Nordström

Pokyčiai organizacijoje visuomet sukelia pasipriešinimą – kuo didesni pokyčiai, tuo didesnis pasipriešinimas. Kasdienėje praktikoje labai svarbu suprasti,
kodėl taip sunku integruoti lyties aspektą į politinius
procesus ir gebėti nustatyti kliūtis, trukdančias siekti
lyčių lygybės. Šio skyriaus tikslas – supažindinti su
galimais pasipriešinimo būdais ir suteikti informacijos, kaip būtų galima konstruktyviai reaguoti į šias
pasipriešinimo apraiškas.
Pasipriešinimą dažniausiai sukelia prietarai ir klaidingos prielaidos. Pavyzdžiui, manoma, kad lyčių
lygybė yra tik moterų problema. Tai tik iš dalies
teisinga prielaida. Pačia bendriausia prasme moterų padėtis yra subordinuota, o vyrai turi daugiau
galios visuomenėje, todėl natūralu, kad moterys
aktyviau siekia lyčių lygybės. Tačiau tradiciniai lyčių vaidmenys (lyčių stereotipai) susiaurina ne tik
moterų, bet ir vyrų galimybes. Moterys ir vyrai yra

priklausomi nuo visuomenės lūkesčių. Manoma,
kad vyrui darbas ir karjera turėtų būti svarbiau nei
vaikų priežiūra ar šeimos gyvenimas. Vyrai, kurie
dėl rūpesčių šeimoje dirba trumpiau ar nusprendžia
išeiti tėvystės atostogų, gali susidurti su neigiama
darbdavių ar kolegų reakcija. Tokios situacijos, kai
vyrai negali laisvai priimti individualių sprendimų
dėl visuomenės normų ir stereotipų poveikio, rodo,
kad praktinis lyčių lygybės įgyvendinimas yra tiek
pat svarbus ir vyrams, ir moterims.
Vis dar nemažai žmonių galvoja, kad lyčių nelygybės teisinis reguliavimas yra pakankamas, o esama
moterų ir vyrų padėtis yra natūrali. Šios nuostatos
dažnai sukelia pasipriešinimą bet kokiai lyčių lygybės iniciatyvai. Lyčių nelygybė – tai netolygaus
galios, privilegijų, atsakomybės ir išteklių pasiskirstymo klausimas. Jei neatkreipsime dėmesio į šiuos
reiškinius, problemos neišspręsime. Tiek vyrai, tiek
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moterys turi prisiimti atsakomybę už nelygybės
apraiškas ir imtis priemonių joms šalinti.

Priešinimasis lyčių
lygybei: „dominavimo
taktika“
„Dominavimo taktika“ labiausiai paplitusi tarp lyčių
lygybės oponentų. Ji dažniausiai susijusi su vadovaujamomis pareigomis ir galios demonstravimu
organizacijoje, taip pat – tikslingu arba nesąmoningu siekiu dar labiau sustiprinti savo galią kitų
atžvilgiu profesiniame ir socialiniame gyvenime.
Šią taktiką naudoja ir vyrai, ir moterys įvairiuose
kontekstuose: darbo organizavime, susirinkimuose,
verslo pasaulyje, kariuomenėje, šeimoje, tarpasmeninėse sąveikose.
Norvegijos profesorė Berit Åhs išskyrė penkias
dominavimo taktikas. Autorė aktyviai dalyvavo politiniame šalies gyvenime ir pastebėjo, kad posėdžių
metu vyrai nelaikė moterų rimtomis politikėmis ir
aktyviai naudodavosi šiais penkiais subordinacijos
moterų atžvilgiu būdais.
Berit Åhs išskyrė šiuos
subordinacijos metodus:
1. Pavertimas nematoma.
2. Kvailinimas.
3. Informacijos slėpimas.
4. Dviprasmiškas kaltinimas.
5. Gėdos ir kaltės primetimas.
Šią tipologiją galima papildyti ir kitais būdais, pvz.,
objektifikacijos (žmogaus vertinimo pagal išvaizdą,
o ne kompetenciją) ir prievartos bei grasinimų taktika, kuria siekiama kontroliuoti kitus žmones.
Berit Åhs minimi subordinacijos metodai yra plačiai
paplitę, daugelis iš mūsų esame su jais susidūrę.
Svarbu žinoti, kad jie egzistuoja, gebėti juos atpažinti

ir suprasti bei konstruktyviai į juos reaguoti. Dar
svarbiau – vengti patiems juos naudoti.
Stokholmo universitete veikiančio Įgalinimo tinklo
(angl. The Empowerment Network at Stockholm
University) nariai taip pat atkreipė dėmesį į dominavimo taktiką, pasitelkiamą tarpasmeninėse
sąveikose. Jie daug dėmesio skyrė apsisaugojimo
ir pozityvias nuostatas įtvirtinančiai strategijai
(angl. defensive and confirmation strategies), kurios
tikslas – neutralizuoti dominavimo metodų poveikį,
keisti galios struktūras ir socialinį klimatą. Pirmasis
žingsnis – ugdyti individų sąmoningumą ir žinojimą, kad egzistuoja tokia pasipriešinimo strategija.
Antra, gebėti atpažinti ir reaguoti į šią taktiką.
Trečia – naudoti pozityvias nuostatas įtvirtinančią
strategiją.
Toliau trumpai aprašomi penki dominavimo taktikos būdai ir galimi apsisaugojimo metodai.

Pavertimas nematoma
Ar įprasta yra tai, kad jūs esate ignoruojama arba
kolegos nekreipia į jus dėmesio, kai kalbate posėdžio
metu? Gal kas nors tuo metu sklaido popierius,
kalba su šalia sėdinčiu asmeniu, skaito ar rašo trumpąsias žinutes mobiliuoju telefonu? Ar tai verčia jus
jaustis nesvarbia? Tokioje situacijoje atsidūręs žmogus dažniausiai tampa nervingas, pradeda greičiau
kalbėti, jaučiasi ne toks pasitikinti savimi.
Kaip reikėtų elgtis? Ramiai pareikškite savo teisę
pasakyti nuomonę ir būti išgirsta. Paprašykite posėdžio dalyvių sukaupti dėmesį, palaukite, kol visi
nurims. Pabandykite kalbėti aiškiai ir artikuliuotai.
Toks kalbėjimo būdas retai naudojamas. Nenuvertinkite savęs, užimkite matomą padėtį ir pasakykite
savo nuomonę. Jei pastebite, kad kitas asmuo atsidūrė panašioje padėtyje, reaguokite į tai konstruktyviai
ir netoleruokite šio reiškinio.
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Kvailinimas
Ar kas nors bandė iš jūsų pasišaipyti kitų akivaizdoje? O gal jūsų nuomonė tapo pajuokos objektu?
Nuorodos į moters lytį („moteriškės“, „bobos“ ir t.
t.) menkina ir žemina moteris. Kvailinimas – tai
pasišaipymas iš kito asmens ar pasismaginimas kito
asmens sąskaita. Ši plačiai paplitusi strategija dažniausiai net nepastebima. Kitus kvailinti mėgstantys
žmonės bando įtraukti ir aplinkinius.
Kaip reikėtų elgtis? Paklauskite: „Ką norėjote pasakyti?“ arba „Gal galėtumėte pasakyti tiksliau?“
Jeigu kiti kvailinami jūsų akivaizdoje, kontroliuokite
save ir nepasiduokite tokiam elgesiui.

Informacijos slėpimas
Ar visiems posėdyje dalyvaujantiems žmonėms suteikta tiek pat informacijos? O gal kiti turi daugiau
informacijos nei jūs? O gal buvote nepakviesta į
darbo pasitarimą?
Jei neturėsite pakankamai informacijos, negalėsite
adekvačiai veikti ir reaguoti. Neturintys informacijos žmonės gali pradėti abejoti savimi ir savo
žiniomis. Atribojimas nuo informacijos – viena
ryškiausių galios demonstravimo formų.
Kaip reikėtų elgtis? Geriausia gynybinė strategija –
paprašyti posėdžio pirmininko atskleisti visą informaciją. Paprašykite informacijos tinkamu metu, kad
galėtumėte pasirengti posėdžiui ir priimti reikiamus
sprendimus. Prisiminkite, kad kartais ir jūs pati
galite turėti informaciją, kurios kiti neturi. Pvz.,
jeigu priėmėte sprendimą diskutuodama su kolega
po darbo valandų, nedalyvaujant visiems projekto
dalyviams. Tokiu atveju nepamirškite informuoti ir
įtraukti visus į sprendimų priėmimo procesą.

moteris gali sulaukti kaltinimų, kad ji per ilgai dirba,
per mažai laiko skiria savo vaikams, dėl to nukenčia
jos šeima. Darbe jai gali būti priekaištaujama dėl to,
kad ji per daug laiko skiria šeimoms rūpesčiams ir
nėra visiškai atsidavusi darbui. Jei moteris vadovė
įsiklauso į visų darbuotojų nuomonę ir priima
sprendimus demokratiškai, ji gali būti apkaltinta
silpnumu ir principingumo stygiumi. O jei ji bus
griežta, veikli ir atkakliai sieks savo tikslų, kai kam
gali atrodyti, kad ji nemoteriška ir pavojinga.
Kaip reikėtų elgtis? Pirmiausia – nesitaikstyti su
tokiu elgesiu. Jeigu kažkas nepatenkintas tuo, kaip
jūs elgiatės ar ką sakote, pabandykite išsiaiškinti nepasitenkinimo priežastis, paprašykite konstruktyvių
patarimų. Turėkite galvoje, kad leisti kitiems „teisti“
ir primesti savo „tiesas“ yra tik energijos švaistymas. Teisingas pasirinkimas visada priklauso nuo
sprendimus priimančiojo padėties ir aplinkybių.
Atsižvelkite į savo prioritetus ir įvertinkite, kas nutiks jei, pvz., praleisite terminą ar atšauksite šeimos
vakarienę. Išdėstykite savo prioritetus kolegoms ir
paklauskite, ar jie tam neprieštarauja. Jeigu atsiranda nepritariančių, paaiškinkite savo aplinkybes ir
pagrįskite prioritetus.

Gėdos ir kaltės primetimas,
arba „kaltink save“

Dviprasmiškas kaltinimas

Gėdos ir kaltės jausmas – viena iš galimų dominavimo taktikų taikymo pasekmių. Įvairią dominavimo taktiką patyręs asmuo gali internalizuoti
gėdos ir kaltės jausmus (jaustis „pati dėl to kalta“).
Pvz., sumuštos arba išprievartautos moterys dažnai
kaltinamos dėl provokuojančio jų elgesio: esą jos
pačios nesipriešino, buvo išgėrusios, dėvėjo provokuojančią aprangą arba pasirodė netinkamu laiku
netinkamoje vietoje. Šia „aukos kaltinimo“ strategija
siekiama atsakomybę perkelti nuo smurtautojo ant
aukos pečių.

Ši taktika dar kartais apibūdinama kaip „kad ir ką
darytum – viskas blogai“. Pvz., vaikus auginanti

Kaip reikėtų elgtis? Pirmiausia reikėtų išanalizuoti
situaciją ir įvertinti tradicijų bei normų poveikį vyro
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ir moters elgsenai bei aplinkinių reakcijai. Viena
vertus, galima priversti žmogų jausti kaltę ir baimę,
kita vertus, galima išreikšti paramą ir solidarumą.
Elkitės pozityviai, kurkite naujas elgesio normas,
patvirtinkite jas sau ir kitiems. Patriarchalinių
normų ir elgesio modelių akistatoje labai svarbu
išreikšti paramą moterims, nukentėjusioms nuo
tų normų.
Individualiame lygmenyje labai naudinga perprasti
dominavimo taktikos esmę, jos poveikio principus
ir tikslus, kad susidūrus su šia taktika būtų galima
ją atpažinti, pasipriešinti ir neutralizuoti. Ne mažiau svarbu – stebėti ne tik kitus, bet ir save, vengti

patiems naudoti dominavimo taktiką. Tokia rizika
visada egzistuoja, nes dažnai žmonės naudoja šią
taktiką nesąmoningai. Dominavimo taktikos tikslas – priversti jus jaustis kvaila ir nepasitikinčia
savimi. Esant tokiai situacijai, visada prisiminkite
Berit Åhs mintį:
„Jūs neesate kvaila, kažkas nori
priversti jus taip jaustis.“
Ne jūsų, bet dominavimo taktiką naudojančių
žmonių elgesys yra problema, kurio negalima toleruoti!
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I PRIEDAS
Lyčių lygybės teisinis
reguliavimas Lietuvoje
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, kad įstatymui, teismui ir kitoms
valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys
yra lygūs. Negalima varžyti žmogaus teisių ir teikti
jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų.
Lygių galimybių principas yra įtvirtintas ir kituose
teisės aktuose, pavyzdžiui, Darbo kodekse, Valstybės tarnybos įstatyme, Švietimo įstatyme, rinkimų
įstatymuose ir kt.
1998 m. gruodžio 1 d. LR Seime buvo priimtas
pirmasis Vidurio ir Rytų Europoje LR Moterų ir
vyrų lygių galimybių įstatymas. Jis įsigaliojo 1999
m. kovo 1 d. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti,

kad būtų įgyvendintos LR Konstitucijoje įtvirtintos
lygios moterų ir vyrų teisės. Įstatymas draudžia
bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties bei
nustato diskriminacijos atvejų tyrimo procedūras.
Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę lygių
galimybių kontrolieriui pateikti skundą dėl lygių
teisių pažeidimo. Vadovaudamasis LR Moterų ir
vyrų lygių galimybių įstatymu, Lygių galimybių
kontrolierius tiria skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, seksualinio priekabiavimo
ar priekabiavimo dėl lyties. Vadovaudamasis LR Lygių galimybių įstatymu, kontrolierius tiria skundus
dėl diskriminacijos ar priekabiavimo asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės
priklausomybės, religijos ar įsitikinimų pagrindu.
Šis pareigūnas taip pat gali pradėti diskriminacijos
atvejų tyrimus savo iniciatyva.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra nepriklausoma valstybės institucija, finansuojama iš valstybės biudžeto ir prižiūrinti lygių galimybių princi-
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po įgyvendinimą valdžios ir valdymo institucijose,
švietimo įstaigose, mokslo ir studijų institucijose,
darbo bei vartotojų teisių apsaugos srityse.
Tyrimo metu ar atlikęs tyrimą, lygių galimybių
kontrolierius gali perduoti tyrimo medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu nustatoma
nusikalstamos veikos požymių, kreiptis į atitinkamą
asmenį ar instituciją ir siūlyti nutraukti lygias teises
pažeidžiančius veiksmus ar panaikinti su tuo susijusį
aktą, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas ar įspėti dėl
padaryto pažeidimo. Lygių galimybių kontrolieriaus
rekomendacijos yra privalomojo pobūdžio, o asmenys, trukdantys lygių galimybių kontrolieriui atlikti
pareigas, atsako įstatymų numatyta tvarka. Iki šiol
valstybinės ir privačios institucijos Lietuvoje tinkamai vykdė daugumą kontrolieriaus sprendimų.
LR Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybes paisyti lygių galimybių principo. Šio įstatymo 4
straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės institucijų ar

valstybės tarnautojų priimami sprendimai neturi pažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių bei moterų
ir vyrų lygių galimybių. Savivaldybės taip pat privalo
vadovautis LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsniu, kuriame nurodyta, kad valdžios ir
valdymo institucijos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose
teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų
teisės, rengti ir įgyvendinti programas ir priemones,
skirtas moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimui
bei įstatymų nustatyta tvarka remti visuomeninių
organizacijų, viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros
fondų programas, kurios padeda įgyvendinti moterų
ir vyrų lygias galimybes.
Lygių galimybių principo įgyvendinimas savivaldos lygmenyje dar tik prasidėjo. Kol kas nesukurti
reikiami instituciniai mechanizmai, be to, reikia
tobulinti teisės aktus, kurie padėtų įgyvendinti
lyčių lygių galimybių politiką Lietuvos savivaldos
institucijose.
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jimą prie paslaugų ir išteklių ir vienodai dalyvautų
priimant sprendimus?

Klausimynas: Ar jūsų mieste moterys
ir vyrai turi vienodas galimybes?1

Įvertinkite savo miesto pasiekimus. Ką dar turėtumėte nuveikti, kad miestas būtų vienodai draugiškas
moterims ir vyrams? Atlikite savianalizę.

Kiek jūsų miestas yra pažengęs moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo linkme? Ką dar reikėtų
padaryti, kad moterys ir vyrai turėtų vienodą priė-

Suskaičiuokite, kiek kartų langelyje pažymėsite
„TAIP“.

Politinės struktūros, mechanizmai ir ištekliai

taip

ne

Vadovaujamasi moterų teisių apsaugos ir lyčių lygybės teisės aktais.
Partijų viduje taikomos specialios priemonės moterų atstovavimui užtikrinti.
Lyčių lygybės principo laikomasi sudarant komitetus,
komisijas, savivaldybei pavaldžių įmonių valdybas.
Veikia į savivaldybės tarybą išrinktų moterų tinklas.
Taryba patvirtino moterų ir vyrų lygių galimybių politiką (ją kuriant buvo konsultuojamasi
su bendruomene, ji yra integruota į metinį savivaldybės strateginį planą).
Siekiama suaktyvinti politinį moterų dalyvavimą savivaldos veikloje.
Yra politinė valia ir priemonių kovoti su smurtu prieš
moteris ir užtikrinti jų didesnį saugumą.
Lyčių perspektyvą siekiama integruoti į visas programas
(įskaitant metinio savivaldybės biudžeto formavimą).
Remiamos nacionalinės ir tarptautinės savivaldybių
asociacijos (mokymai, tinklaveika ir t. t.).

Dėkojame Kanados Savivaldybių Federacijai ir Monrealio miestui („Femmes et ville“ programa), kurie sukūrė
ir leido pablikuoti šį klausimyną. Jis taip pat išspausdintas leidinyje „A City Tailored to Women – The Role of
Municipal Governments in Achieving Gender Equality, 2004“, kuris prieinamas internete adresu:
www.icmd-cidm.ca/ www.ville.montreal.qc.ca/femmesetville
1
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Administracinės struktūros, mechanizmai ir ištekliai

taip

ne

taip

ne

Veikia Lyčių lygybės / Moterų teisių užtikrinimo padalinys (turintis
tinkamus žmogiškuosius išteklius ir biudžetą), atsakingas už lyčių
lygybės aspekto integravimo strategijos įgyvendinimą.
Sudarytas metinis lyčių lygybės veiksmų planas (numatyti
aiškūs tikslai, rodikliai, biudžetas).
Organizuojami lyčių lygybės aspekto integravimo mokymai (renkamiems
valstybės tarnautojams ir darbuotojams, vyrams ir moterims).
Pagal lytį segreguoti statistiniai duomenys prieinami visose savivaldos darbo srityse.
Įvairių savivaldos sričių politinių priemonių, programų ir teikiamų
paslaugų poveikis moterims ir vyrams yra reguliariai vertinamas.
Įdarbinant asmenis, vadovaujamasi lygių galimybių principu.
Informacija teikiama rajonuose, seniūnijose ar bendruomenėse.
Yra nustatyta moterų ir vyrų prašymų ir skundų naginėjimo tvarka.

Dalyvavimo ir partnerystės struktūros ir mechanizmai
Veikia Lygių galimybių patariamoji taryba, komisija ar komitetas,
prižiūrintis lyčių lygių galimybių politikos įgyvendinimą.
Atskirais lyčių lygybės klausimais sudaromos specialios
komisijos (galinčios organizuoti viešus posėdžius).
Rajonuose ar seniūnijose sprendimai priimami pasitarus su bendruomene.
Įgyvendinant viešųjų konsultacijų su bendruomene politiką,
siekiama suaktyvinti moterų politinį dalyvavimą.
Lygių galimybių patariamosios tarybos veikia rajonuose ir seniūnijose.
Savivaldybėje organizuojamos pilietinio švietimo kampanijos.
Įgyvendinami projektai ir veiklos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad savivaldybės
teikiamos paslaugos ir turimi ištekliai būtų prieinami moterims (pvz.,
bandoma padidinti saugumą gatvėse, rengiamos diskusijos tarp vietos valdžios
ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių srityje).
Atskirais klausimais (saugumo, viešojo transporto, gyvenamojo būsto) veikia nuolatiniai
konsultaciniai komitetai, į savo veiklą įtraukiantys moterų grupes, bendruomenės
organizacijas ir kitus suinteresuotus asmenis bei institucijas, vyrus ir moteris.
Reguliariai organizuojami vieši miestiečių susirinkimai,
diskusijos rajonuose, seniūnijose ar bendruomenėse.
Iš viso
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Jūsų miesto vertinimo rezultatai
Kiek iš šių 27 lyčių lygybės ir gero valdymo priemonių taikoma jūsų savivaldybės darbe?
 Jeigu nuo 0 iki 7 priemonių įvertinote atsakymu TAIP, turėtumėte skubiai pasidomėti,
kokios priemonės ir praktika taikoma kituose
miestuose.
 Jeigu atsakymą TAIP pažymėjote prie 8–16
priemonių, jūs esate teisingame kelyje. Tęskite
šį darbą toliau.

 Ar tiesa, kad 17–27 priemonių įvertinote atsakymu TAIP? Sveikiname! Bet neužmikite ant
laurų!
Jeigu manote, kad jūsų miestas galėtų būti gera
atvejo studija, užpildykite elektroninę anketą Monrealio miesto „Femmes et ville“ programos interneto
svetainėje (prancūzų, anglų ar ispanų kalbomis):
www.ville.montreal.qc.ca/femmesetville. Dėkojame už
bendradarbiavimą!
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Gebėjimas įvertinti ir patenkinti moterų bei vyrų reikmes, kurios dažnai
yra skirtingos, padeda užtikrinti lygybę kasdieniame žmonių gyvenime.
Šioje knygelėje skaitytojai ras patarimų kaip savivaldybės darbe
užtikrinti vienodas galimybes moterims ir vyrams, naudojantis įstatymų
suteiktomis lygiomis teisėmis.
Tarptautiniu projektu „Lyčių lygybė – būtina sąlyga regionų plėtrai“
siekiama įgalinti moteris ir vyrus vienodai aktyviai dalyvauti savo
bendruomenių socialinėje, ekonominėje ir politinėje veikloje, taip
paskatinant ilgalaikius teigiamus pokyčius vietinėse bendruomenėse.

68

PROJEKTO PARTNERIAI:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lygių galimybių plėtros centras

Šiaulių savivaldybė

Moterų studijų ir politikos centras (Bulgarija)

Lyčių lygybės komisija (Estija)

