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Visavertơ lyþiǐ partnerystơ – demokratinơs visuomenơs siekiamybơ. Lietuva, pasitelkusi savo iki 1941 m.
sukauptą patirtƳ ir pritaikiusi Skandinavijos šaliǐ, JAV patirtƳ, gana sơkmingai ir kryptingai vykdơ specifinĊ lyþiǐ lygybơs politiką. Nuo 1992 m. plơtojama lyþiǐ studijos ir tyrimai. Straipsnyje pristatoma pastarojo dešimtmeþio Lietuvoje vykdomos lyþiǐ lygybơs politikos ir šiandienos problemǐ analizơ, perơjimo prie kito etapo
– lyþiǐ aspekto integravimo Ƴ visas gyvenimo sritis – specifika.
nelygybơs problemas, bet ir planuojant ateitƳ, kurioje jau neturơtǐ bǌti to, ką šiandien vadiname
lyþiǐ nelygybe, labai svarbu platesnis lyþiǐ lygybơs
sąvokos suvokimas, nes siauras ir ribotas lyþiǐ
lygybơs (dažnai kaip antidiskriminacija ar moterǐ
nelygybơs panaikinimas) suvokimas stabdo tolesnĊ
pažangą siekiant lyþiǐ lygybơs. Kai kurie moterǐ
judơjimai išsisemia, nes nemato tolesnio kelio be
problemos konstatavimo), nori greito rezultato,
pažangos, rǌpinasi tik moterǐ klausimais. Problema
– lyþiǐ hierarchija, santykiai tarp lyþiǐ, ir to taip
greitai nepakeisi.
Lietuva per paskutinius dešimt metǐ lyþiǐ
lygybơs politikoje jau pasivijo daugelƳ šaliǐ ir
šiandien Europos erdvơje diskutuoja apie tas paþias
problemas ir strategijas kaip ir skandinavơs, vokietơs, amerikietơs. Kaip ir toliau pažengusios šalys, mes jau kalbame ne tik apie lyþiǐ lygybĊ, bet
plaþiau – apie visavertĊ lyþiǐ partnerystĊ, t. y.
matome procesą. Tiesa, dalis visuomenơs linkusi
išvengti šios temos, supranta ją siaurai, tradiciškai
(,,moterys nori užimti valdžią“), nesieja jos su
ekonomine, politine, demografine, ekologine šalies
situacija.
Straipsnio tikslas – parodyti, kad Lietuvoje
lyþiǐ lygybơs politika planuojama kryptingai
siekiant visavertơs lyþiǐ partnerystơs ir kad tame
procese iškyla problemǐ. Šiuo klausimu daug
kalbama moterǐ nevyriausybiniǐ organizacijǐ konferencijose, forumuose, o mokslo darbuose ši tema
paliesta tik fragmentiškai (Purvaneckienơ, 1999,
2001, 2002; Dagytơ, 2003; Stundžienơ, 2001; Vidrinskaitơ, 2001; Dromantienơ, 2003). Išanalizavus
per daugiau nei dešimt metǐ Lietuvoje publikuotą ir
Lietuvos lyþiǐ studijǐ (moters studijǐ) centrǐ sukauptą medžiagą, nesunku Ƴrodyti Ƴvykusius ir
vykstanþius visuomenơs pokyþius siekiant visaverþio lyþiǐ bendradarbiavimo ir problemas, lơtinanþias šiuos procesus.
VisavertĊ lyþiǐ partnerystĊ suprantame kaip:
a) bǌdą siekti lyþiǐ lygybơs, vyrams ir moterims
tampant aktyviais partneriais tiek privaþiame, tiek
visuomeniniame gyvenime, prisiimant atsakomybĊ
arba pasiryžtant prisiimti atsakomybĊ už šeimą,

Jungtiniǐ Tautǐ vystymo programoje pabrơžiama, kad lyþiǐ lygybơs Ƴgyvendinimas yra socialinio teisingumo nuostata, bǌtina lygiateisiškumo ir
stabilaus žmogaus vystymosi sąlyga (Gender
mainstreaming in practice, 2002), todơl visuomenơs, kuri siekia bǌti demokratinơ, visose planuojamose veiklose turi bǌti išlaikomas lyþiǐ lygybơs
aspektas, t. y. visose politikos, ekonomikos ir visuomenơs srityse priimami sprendimai turi bǌti
naudingi abiem lytims. Tai reiškia nuoseklǐ, sistemingą darbą lygiai skirstant jơgos šaltinius ir galimybes tarp vyro ir moters (lygus pasidalijimas jơga
ir Ƴtaka, finansinis savarankiškumas, vienodos sąlygos ir galimybơs dirbti, daryti karjerą, pradơti verslą, realizuoti savo talentą, asmeninius interesus,
siekti mokslo, pasidalijimas pareigomis namuose ir
vaikǐ priežiǌra, laisvơ nuo smurto prieš lytƳ).
Labai svarbu, kad Europos erdvơje pagaliau
išaiškinta lyties (socialinơs lyties), lyþiǐ lygybơs sąvokos, kad bendromis pastangomis suprasta, jog lyþiǐ lygybơ nơra tapatybơs sinonimas priimant moterims vyrǐ gyvenimo bǌdą ar, atvirkšþiai, kaip gyvenimo normą. Lyþiǐ lygybơ – tai teisơ bǌti skirtingiems pasaulyje ir bǌti vertinamiems. Lyþiǐ lygybơs, visavertơs lyþiǐ partnerystơs siekimas – nenutrǌkstamas procesas. Bus ekonominiǐ, socialiniǐ,
politiniǐ pokyþiǐ, naujǐ problemǐ, todơl ateities
kartoms teks sprĊsti lyþiǐ lygybơs (kaip ir apskritai
žmogaus teisiǐ) klausimus lygiai taip, kaip juos
sprendžia šiandien kur kas toliau šioje srityje pažengusios šalys (Skandinavijos šalys, JAV). Šiandien Lietuvai, kaip ir kitoms Europos šalims, lyþiǐ
lygybơs siekimas reiškia diskusijas, kokiomis kryptimis veikti, kaip keisti visuomenơs struktǌras, palaikanþias nelygybĊ vyrǐ ir moterǐ santykiuose,
kaip pasiekti pusiausvyrą tarp moterǐ ir vyrǐ Ƴvairiǐ
vertybiǐ ir prioritetǐ, kaip kuo greiþiau pasiekti
visuomenơs pažiǌrǐ Ƴ lygiavertƳ lyþiǐ bendradarbiavimą kaip vertybĊ pozityviǐ pokyþiǐ. Kalbama
apie abi lytis, vyrus ir moteris, nes šiandien pažangos galima siekti tik panaudojant Ƴgǌdžiǐ ir kompetencijǐ ƳvairovĊ, Ƴtraukiant tiek moteris, tiek vyrus Ƴ ateities visuomenơs kǌrimą. Einant Ƴ priekƳ, o
tai reiškia ne tik sprendžiant specifines lyþiǐ
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kuris inicijavo kurti ir pateikơ ,,Lietuvos egalitarinơs visuomenơs raidos vizija 2014 m.“
x Atlikta ir atliekama lyþiǐ situacijos analizơ visose pagrindinơse viešojo gyvenimo srityse:
mokslo, švietimo, ekonomikos, verslo, politikos,
žiniasklaidos, sveikatos apsaugos, krašto apsaugos,
darbo rinkos, teisơsaugos. ŠƳ darbą pradơjo mokslininkai, jau nuo 1992 m. ƳsitraukĊ Ƴ lyþiǐ studijas,
ir tik vơliau, praơjusio dešimtmeþio pabaigoje, tokią
lyþiǐ situacijos analizĊ viešajame gyvenime pradơjo
inicijuoti ir Vyriausybơ, visuomenơs nuomonơs tyrimo institutai. Mokslininkǐ, studentǐ atliekamais
kokybiniais tyrimais (interviu, dienorašþiǐ, laiškǐ,
grožinơs literatǌros tekstǐ analizơ, refleksijos mažomis grupơmis) ir anoniminơmis sociologinơmis
apklausomis šiuo aspektu tiriama ir privati sfera.
Per pastaruosius penkerius metus (žr. 1 pav.) matomas ryškus posǌkis nuo moters klausimǐ tyrimo
prie lyþiǐ sąveikos, santykiǐ visuomenơje tyrimo,
nuo kiekybiniǐ – prie kokybiniǐ ir kompleksiniǐ
tyrimǐ (pvz., Moters ir vyro Ƴvaizdžiai spaudoje;
Socialiniǐ lyþiǐ stereotipǐ formavimas žiniasklaidoje; Žmogaus teisiǐ pažeidimai Lietuvoje; Socialinơ pilietybơ – lyties matmuo; Socializacijos
modeliai lietuviǐ autobiografijose: lyties ir laiko
aspektas; Regioninơ spauda lyþiǐ aspektu; Dominuojantys lyþiǐ modeliai šiuolaikinơje žiniasklaidoje; Profesinơs veiklos lyginamoji charakteristika
Europos šalyse lygiateisiškumo aspektu; Moterys ir
vyrai Lietuvoje), nuo situaciją, problemą konstatuojanþiǐ tyrimǐ – prie giluminiǐ priežasþiǐ,
suponuojanþiǐ tokią lyþiǐ sąveiką visuomenơje,
išsiaiškinimo tyrimǐ (pvz., Moterǐ konkurencingumo ir darbo galimybiǐ tobulinimas; Moterǐ marginaliǐ problemos; Vienišos motinos darbo rinkoje;
Moters profesinơ karjera: psichologinis aspektas;
Lytis ir švietimas; Informaciniǐ technologijǐ panaudojimas aktyvesnei socializacijai: lyþiǐ aspektas; Prievarta prieš moteris – kampanijoje ,,Gyvenimas be prievartos“; Demokratija ir moteris:
akademinơs moterys Lietuvos ir ES darbo rinkoje
(dabartis ir perspektyvos). Tyrimai išauga Ƴ tĊstinius projektus, kuriuose siekiama ieškoti bǌdǐ išaiškintoms problemoms sprĊsti arba veikti institucijas, kurios gali paspartinti problemǐ sprendimą.
Be to, tĊstiniuose projektuose atsiranda daug galimybiǐ sklaidai, apimant vis didesnius visuomenơs
sluoksnius, aktyvesniam bendradarbiavimui, sąveikai su valdžios institucijomis. Taip subrendo lyþiǐ studijos universitetuose, programa ,,Visavertơs
lyþiǐ partnerystơs ugdymas“ (programa kaimo moterims), mokslo analitiniai žurnalai, biuleteniai
(„Feminizmas, visuomenơ, kultǌra“, ,,Moters pasaulis“), TV laidos, ,,Valstybinơ moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ 2003–2004 metǐ programa“, Nacionalinis konsultacinis moterǐ forumas.

valstybĊ; b) siekiamybĊ, tikslą kuriant demokratinĊ
visuomenĊ, kurioje lyþiǐ lygybơ jau Ƴtvirtinta de
facto.
Pozityvǌs pokyþiai XX a. pabaigos Lietuvoje
siekiant lyþiǐ lygybơs ir lyþiǐ partnerystơs
Lietuvos istorijoje daug ryškiǐ puslapiǐ, liudijanþiǐ šviesuomenơs siekƳ Ƴteisinti abiejǐ lyþiǐ lygiateisiškumą. 1896 m. Ƴsteigta Lietuvos socialdemokratǐ partija savo programoje Ƴrašơ abiejǐ lyþiǐ
politinƳ lygiateisiškumą. 1902 m. varpininkǐ Ƴkurtos
Demokratǐ partijos programoje numatyta kovoti už
abiejǐ lyþiǐ politinĊ ir švietimo lygybĊ. 1905 m.
pirmame visos Lietuvos moterǐ susirinkime Ƴkurtas
Lietuvos moterǐ susivienijimas, kurio dokumentuose Ƴrašytas lygiǐ teisiǐ moterims ir vyrams siekis. 1907 m. Ƴvyko I Moterǐ suvažiavimas, jame
ypaþ aktyviai buvo keliami ir lyþiǐ lygiateisiškumo
klausimai. Visuose šiuose judơjimuose aktyvios
buvo išsilavinusios Lietuvos moterys: G. Petkeviþaitơ, O. Mašiotienơ, F. Bortkeviþienơ, M. Peþkauskaitơ. 1919 m. pasiekta didžiulơ pergalơ – moterims
suteikta visiška rinkimǐ teisơ.
Sovietmeþio Lietuvos dokumentuose lyþiǐ
lygybơ buvo deklaruojama, bet išsamiau lyþiǐ lygybơs sąvoka, lyþiǐ lygybơs Ƴgyvendinimu visose
gyvenimo sferose susidomơta atgavus NepriklausomybĊ.
Lietuvoje nuo XX amžiaus paskutinio dešimtmeþio pradžios nuosekliai, remiantis kitǐ šaliǐ
patirtimi, siekiama lyþiǐ lygybơs:
1. Vykdoma specifinơ lyþiǐ lygybơs
politika.
2. Lygiagreþiai pradơta Ƴgyvendinti lyþiǐ
aspekto integravimo strategija Ƴ visas gyvenimo sritis, pirmiausia organizuojant politinius procesus.
Specifinơ lyþiǐ lygybơs politika Lietuvoje
vykdoma kryptingai:
x Sukurta teisinơ bazơ ir sistema lyþiǐ lygybei diegti (ratifikuota Jungtiniǐ Tautǐ Konvencija apie moterǐ visǐ diskriminacijos formǐ panaikinimą, ratifikuota Europos žmogaus teisiǐ ir
pagrindiniǐ laisviǐ apsaugos konvencija, vykdyta
Lietuvos moterǐ pažangos programa (1995–2000),
priimtas Moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ Ƴstatymas,
patvirtinta Valstybinơ moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ 2003–2004 metǐ programa).
x Ʋsteigtos LR Vyriausybei atsiskaitanþios
institucijos, kuriǐ pareiga – kontroliuoti lyþiǐ lygiǐ
teisiǐ, vyrǐ ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ programǐ
Ƴgyvendinimą: JT moterǐ diskriminacijos panaikinimo komitetas (2000 m. baigơ darbą), Moterǐ ir
vyrǐ lygiǐ galimybiǐ kontrolieriaus tarnyba (Ƴkurta
1998 m.), Moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ komisija
(sudaryta 2000 m.).
x Nuo 2003 m. prie LR Seimo veikia Nacionalinis konsultacinis moterǐ forumas (NKMF),

24

XX a. paskutinio dešimtmeþio
vidurys
1. Moterǐ situacijos tyrimai,
konstatuojantys moterǐ nelygybĊ.
2. Moters studijos ir tyrimai
universitetuose remiantis feminizmo teorija.

XX a. paskutinio dešimtmeþio
antroji pusơ
1. Tyrimai apie lyþiǐ santykius,
sąveiką.
2. Moterǐ situacijos tyrimai,
konstatuojantys moterǐ
nelygybĊ.
3. Moters ir lyþiǐ studijos,
tyrimai universitetuose, mokslo
tyrimo institutuose.

XX a. paskutinio dešimtmeþio
pabaiga
1. Visǐ gyvenimo sriþiǐ
tyrimas lyþiǐ aspektu,
kompleksiniai tyrimai.
2. Lyþiǐ studijos ir tyrimai
universitetuose, mokslo tyrimo
institutuose.
3. Lyþiǐ sąveikos tyrimai
(jungtinơs mokslininkǐ ir
Vyriausybơs pajơgos).

XXI a. pradžia
1. Giluminiai tyrimai siekiant
išsiaiškinti lyþiǐ nelygybơs
priežastis, prognozuoti lyþiǐ
santykiǐ raidą ateityje.
2. Visavertơs lyþiǐ partnerystơs
ugdymo integravimas Ƴ visǐ
universitetǐ studijas, mokyklǐ
programas.

1 pav. Moksliniǐ tyrimǐ lyþiǐ klausimais dinamika Lietuvoje
Nuo 1991 m. moterys buvo aktyvinamos
dalyvauti viešajame visuomeniniame gyvenime.
Iniciatorơs – VU mokslininkơs, politikơs. Ypaþ pravertơ Skandinavijos ir JAV šaliǐ moterǐ patirtis.
Moterǐ aktyvinimas buvo viena sąlygǐ siekiant
lyþiǐ lygybơs. Moterys turơjo norơti tapti visavertơmis vyrǐ partnerơmis viešajame gyvenime.
Žvelgiant atgal matyti moterǐ ,,ơjimas“ Ƴ visavertƳ
gyvenimą visuomenơje:
Verslas. 1997 m. moterys vadovơs tarp
bendro Ƴmoniǐ vadovǐ skaiþiaus sudarơ 28,8%,
1999 m. – 33,9%, 2001 m. – 40%. Dominuoja
smulkusis ir vidutinis verslas. Individualiǐ Ƴmoniǐ
vadovơs moterys: 1999 m. – 36,6%, 2000 m. –
41,4%, 2001 m. – 41,1%.
Savivaldos institucijos. 1995 m. savivaldybiǐ rinkimuose laimơjo 19,4% moterǐ, 1997 m. –
22% , 2002 m. – 17,6%, tik Vilkaviškio rajono taryboje neišrinkta nơ viena moteris. Šiuo metu savivaldybiǐ tarybose 20,6% moterǐ, iš 60 Lietuvos
merǐ 2 moterys, iš 10 apskriþiǐ vadovǐ 1 moteris.
2004 m. vasario 12 d. Kaune Ƴvykusioje konferencijoje ,,Iniciatyva – 2004: balsuokime už moteris“,
konstatavusioje nesubalansuotą moterǐ ir vyrǐ dalyvavimą priimant sprendimus, parengtas kreipimasis Ƴ Lietuvos gyventojus palaikyti moterǐ siekƳ
turơti lygias galimybes atstovaujant Lietuvai Europos Parlamente ir bǌti išrinktoms Ƴ LR Seimą.
Visuomeninơ veikla. Šiuo metu Lietuvoje veikia per 100 moterǐ organizacijǐ, tai: moterǐ NVO,
moterǐ organizacijos pagal nacionalinius arba specifinius interesus, tarptautiniǐ moterǐ organizacijǐ
skyriai Lietuvoje. Daugiausia jǐ veikia didžiuosiuose
miestuose, ten, kur yra aukštǐjǐ mokyklǐ.
Moterǐ organizacijǐ pastangomis Ƴvairioms
socialinơms akcijoms, labdarai, švietimo, kultǌros,
verslo, sveikatos projektams pritrauktos didelơs lơšos iš tarptautiniǐ fondǐ, moterys paþios išmoko
bendradarbiavimo, komandinio darbo, vadybos, lyderiavimo. Jos mokosi ugdyti visavertĊ lyþiǐ partnerystĊ savo aplinkoje, šeimoje.
Ʋvyko III Lietuvos moterǐ suvažiavimas.
2005 m. vasarą planuojamas IV Lietuvos moterǐ
suvažiavimas. Visuose regionuose veikia bent po
vieną paþiǐ iniciatyva Ƴkurtą moterǐ informacinƳ ar
užimtumo centrą.

Informaciniǐ technologijǐ panaudojimas.
Tai gana skaudi tema moterims, nes kaip XIX
amžiaus moteris neturơjo savo kambario (Woolf,
1998), taip XX a. pabaigoje ne kiekviena moteris
naudojosi kompiuteriu. Šiuo metu 10 aktyviai Lietuvoje veikianþiǐ moterǐ organizacijǐ turi savo interneto tinklalapƳ, per 800 moterǐ Ƴgyvendinant projektą ,,Moterǐ galiǐ ir Ƴgǌdžiǐ stiprinimas per IT
bei ryšiǐ tinklo plơtimas“ išmoko dirbti, gali savo
žinias, siekdamos visavertơs lyþiǐ partnerystơs, tobulinti
skaitydamos
informaciją
moterims
http://www.lygus.lt.
Mokslas, švietimas. Nuo 1991 metǐ, Lietuvoje atkǌrus Lietuvos universitetǐ moterǐ asociaciją (Ƴkurta 1928 m. kaip aukštąjƳ mokslą baigusiǐ
moterǐ draugija), jos narơs aktyvino moterǐ Ƴsitraukimą Ƴ lyþiǐ tyrimus, lyþiǐ studijas. Dauguma šiandienos mokslininkiǐ, tyrinơjanþiǐ lytis, mokanþiǐ
visavertơs partnerystơs ugdymo, buvo arba yra
LUMA narơs.
2000–2001 m. Šiauliǐ universiteto mokslininkǐ atlikti tyrimai švietimo ir aukštojo mokslo
srityje (Lytiškumas ir švietimas, 2001) parodơ, kad
kuo skubiau reikia mokyti lyþiǐ lygybơs ABC,
visavertơs lyþiǐ lygybơs ugdymo pagrindǐ esamus
ir bǌsimus mokytojus, aukštǐjǐ mokyklǐ dơstytojus, vadovơliǐ autorius, ministerijos darbuotojus,
politikus, moksleivius, studentus.
2003 m. spalio 25 d. pagaliau pasirašyta švietimo nevyriausybiniǐ organizacijǐ koalicijos
JUNGTYS bendro darbo sutartis su LR Švietimo ir
mokslo ministerija. SutartƳ pasirašiusios šalys bendradarbiaus užtikrindamos lygias galimybes bendrojo ugdymo sistemoje.
Keturi Lyþiǐ studijǐ (Moters studijǐ) centrai
prie Lietuvos universitetǐ skaito paskaitas lyþiǐ lygybơs klausimais (iš viso per 20 moduliǐ), apgintas
habilitacinis darbas, parašyta 3 daktaro disertacijos,
per 30 bakalauro ir magistro darbǐ, vien 2004 m.
parengta daugiau kaip 20 bakalauro ir magistro
darbǐ.
Mokslininkǐ darbai iš lyþiǐ studijǐ skelbiami
prestižiniuose Lietuvos žurnaluose: ,,Organizacijǐ
vadyba: sisteminiai tyrimai“ (VDU), ,,Socialinis
darbas“ (LTU), „Tiltai“ (KU), ,,Sociologija. Mintis
ir veiksmas“ (VDU, KU), ,,Filosofija. Sociologija“
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(LMA), „Feminizmas, visuomenơ, kultǌra“ (VU
LSC), „Socialiniai mokslai“ (KTU). Kas dveji metai VU, ŠU vyksta lyþiǐ studijǐ tarptautinơs konferencijos, lyþiǐ studijǐ vasaros stovyklos.
2003 m. rudenƳ Šiauliǐ universitete finansuojant LVMSF pradơtas rengti Lyþiǐ studijǐ ir tyrimǐ
sąvokǐ žodynas, kurio tikslas – duoti lietuvišką
verbalinƳ instrumentą visiems Lietuvos žmonơms,
ypaþ tyrơjams ir tiems, kurie naudosis tyrimǐ medžiaga lyþiǐ lygybơs aspektui integruoti Ƴ visas gyvenimo veiklas. Aiškinamajame enciklopediniame
žodyne paaiškinus daugelƳ Lietuvoje klaidingai
vartojamǐ terminǐ ir sąvokǐ arba adaptavus pagal
taisykles jau vartojamus tarptautinius žodžius, bǌtǐ
apsaugota lietuviǐ kalba nuo nepriimtinǐ svetimkǌniǐ, praplơstas Lietuvos gyventojǐ tolerancijos
kitoms lytims suvokimas (pasaulyje gyvena ne tik 2
biologinơs lytys, o socialiniǐ lyties atmainǐ yra
daug), suteikta galimybơ susipažinti su feministiniais judơjimais, lyþiǐ lygybơs Ƴgyvendinimo modeliais kitose šalyse, parengtas instrumentas visavertei lyþiǐ partnerystei ugdyti.
V. Daujotytơs monografijoje „Parašyta moterǐ“ (2001) pateiktas lietuviǐ rašytojǐ moterǐ indơlis
Ƴ lietuviǐ grožinĊ literatǌrą.
Išvardyti faktai (nesiekta apžvelgti visas sritis) liudija, kad Lietuva išmoko sơkmingai taikyti
tradicines lyþiǐ lygybơs politikos formas, t. y. vykdo specifinĊ lyþiǐ lygybơs politiką, kai dažniausiai
su lyþiǐ ekspertǐ pagalba problemai parengiama
speciali programa ar keletas priemoniǐ ir siekiama
sumažinti arba eliminuoti lyþiǐ nelygybĊ vienoje ar
kitoje srityje.

Problemos siekiant lyþiǐ lygybơs ir moterǐ bei
vyrǐ lygiavertơs partnerystơs:
x Mǌsǐ visuomenơje dar nơra visuotinio
lyþiǐ lygybơs poreikio. Lyþiǐ lygybơ dar nesuvokiama kaip didesnơ vertybơ nei lyþiǐ hierarchija.
Vyrai ir moterys, tradiciškai auklơti šeimose, kur
vyras turƳs aprǌpinti šeimą finansiškai, buities darbus ir rǌpinimąsi šeima palikta moterims, sunkiai
prisitaiko greitai besikeiþianþioje darbo rinkoje.
Vyrai bedarbiai reþiau nei moterys ryžtasi mažiau
mokamam darbui, persikvalifikuoti, pavaduoti
žmoną namuose. Vyrai vadovai iš dviejǐ kvalifikuotǐ pretendentǐ Ƴ darbo vietą noriau renkasi vyrą,
nes šiam reikia išlaikyti šeimą. Taip auginti vyrai
dažniau rizikuoja, daro nusikaltimus bijodami prarasti hierarchines pozicijas (2001 m. Lietuvoje tarp
nusikaltimus padariusiǐ asmenǐ 91,3% vyrǐ). Vyrǐ
hierarchiją visuomenơje palaikanþios moterys dažniau susitaiko su likimu, leidžiasi skriaudžiamos,
taip Ƴ pavojǐ statydamos ir savo, ir vaikǐ gyvenimą,
jos netoleruoja karjeros siekianþiǐ moterǐ, ypaþ
einanþiǐ Ƴ didžiąją politiką, nevertina vyro partnerystơs šeimoje ugdant vaikus. Lietuvos visuomenơ
dar neturơjo progos pamatyti, palyginti ir Ƴsitikinti,
koks Ƴvyksta pokytis, koks rezultatas, kai viešojoje
sferoje sprendimus daro ir atsakomybĊ prisiima
vyrai ir moterys kartu. Privaþioje sferoje partnerystơs rezultatai lengviau ir greiþiau matomi, bet juos
mato kiekviena šeima atskirai. Šeimoms trǌksta žiniǐ ir patirties mokant vaikus visavertơs lyþiǐ partnerystơs: nơra atskiros knygos tơvams, trǌksta leidiniǐ ir mokytojams.
x ƲsišaknijĊ stabilǌs lyþiǐ stereotipai, kurie perduodami jaunesnei kartai, nơra organizuotos sistemos – filtro, galinþio spơti „nepraleisti“
stereotipus gilinanþios informacijos. Tie filtrai
pradžioje galơtǐ bǌti lyþiǐ lygybơs ekspertai žiniasklaidoje, mokslo ir ugdymo sferose, nes jos šiandien turi didžiausią Ƴtaką asmenybơs formavimuisi.
Ypaþ daug gali TV, bet nepatyrĊ laidǐ vedơjai vis
dar „kvieþia moteris pasiimti popieriaus ir užsirašyti valgio gaminimo receptǐ“, ,,vyrus neužmiršti
Ƴsijungti televizoriǐ, nes bus transliuojamos Ƴdomios varžybos“. Objektyvumo atspindint šiandieninius moters ir vyro Ƴvaizdžius, noro laužyti stereotipus stinga ir regionǐ spaudai, kuri tradiciškai turi
savo nuolatinƳ skaitytoją. 2001–2002 metais buvo
tirti regionǐ laikrašþiǐ pirmi puslapiai (Liukineviþienơ, 2004), kurie, pasirodo, atspindi šališkumą,
neobjektyvumą lyþiǐ atžvilgiu, pristato vyrą ir moterƳ, atliekanþius tradicinius socialinius vaidmenis,
teikia asimetrišką, vyrams palankesnĊ informaciją,
teigia geresnes vyro socializacijos galimybes. Kur
kas geresnơ padơtis laikrašþiǐ, kur dirba mišrus, neseniai studijas baigusiǐ žurnalistǐ kolektyvas. ýia
nemažai šiuolaikiškǐ, kalbanþiǐ apie vyro / moters
dialogą, partnerystĊ visuomenơje, pristatanþiǐ naujus vyro / moters vaidmenis publikacijǐ. Visa tai –

Lyþiǐ aspekto integravimo strategija
(Gender maistreaming). Lygiagreþiai pradơta vykdyti lyþiǐ aspekto integravimo Ƴ visas politikos sritis, visus lygmenis strategija. Tai reiškia, kad dabartiniu metu projektuojant valstybơs plơtros politiką reikia iš anksto atsižvelgti Ƴ lyþiǐ perspektyvą,
turơti tikslą – lyþiǐ lygybĊ. Todơl politikai taip pat
turi (turơs) gerai suvokti, kad visuomenơ, siekdama
lyþiǐ lygybơs, kelia ne moterǐ problemas, o lyþiǐ
hierarchijos problemas. Lyþiǐ lygybơs klausimo išmanymas tampa normaliu reikalavimu politikams.
Visos socialinơs lytys turi turơti vienodą galimybĊ realizuoti save gyvenime. Ši veikla reikalauja
gero lyþiǐ aspekto integravimo metodologijos išmanymo (kaip efektyviai inkorporuoti lyþiǐ perspektyvą), o tam reikia kalbơjimo, susikalbơjimo
tarp mokslininkǐ (lyþiǐ lygybơs ekspertǐ), politikǐ,
Vyriausybơs, lơšǐ, instrumentǐ mokymams. Reikia
finansiniǐ ir žmogiškǐjǐ ištekliǐ. Tai pradơta Ƴgyvendinant „ValstybinĊ moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ programą“.
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3. Lyþiǐ lygybơs politikoje nuo pat pirmǐjǐ
dienǐ aktyviai dalyvauja mokslininkai: lyþiǐ situacijos viešojoje sferoje analizơ, Skandinavijos, Europos šaliǐ, JAV patirties pritaikymas prieš priimant Ƴstatymus, bendradarbiavimas su valdžios
institucijomis rengiant Ƴstatymus, dalyvavimas didžiojoje politikoje – visa tai padeda kryptingai
siekti strategijoje numatytǐ tikslǐ, kvalifikuotai
analizuoti problemas.
4. Lietuva išmoko sơkmingai taikyti tradicines lyþiǐ lygybơs politikos formas. Kitas etapas –
lyþiǐ aspekto integravimas Ƴ visas gyvenimo sritis –
turơtǐ pirmiausia padidinti politikǐ atsakomybĊ
šiame procese, kartu sudaryti moterims palankesnes
sąlygas Ƴsitraukti Ƴ politiką, nes šiuo metu tai
mažiausiai moterǐ atstovaujama viešojo gyvenimo
sritis Lietuvoje.
5. Didžiausią poveikƳ ugdymui turinti žiniasklaida, švietimas, mokslas dar gana aktyviai platina
tradicinius stereotipus: tai Ƴrodơ visi mokslo tyrimai,
atlikti minơtose srityse per pastaruosius penkerius
metus. Nepakankamas žurnalistǐ, mokytojǐ, ministerijǐ darbuotojǐ ir mokslininkǐ bendradarbiavimas
lơtina naujo požiǌrio Ƴ lyþiǐ santykius diegimą.
6. Siekiant visavertơs lyþiǐ partnerystơs
Lietuvoje, svarbus šio reiškinio visuotinumas: kol
visuomenơje toleruojami hierarchiniai lyþiǐ santykiai, kol lyþiǐ klausimas suprantamas labai siaurai,
sunku tikơtis greitǐ pokyþiǐ. Visavertơs lyþiǐ partnerystơs reikia mokytis. Tai Ƴmanoma Ƴteisinant lyþiǐ studijas kaip studijǐ kryptƳ, integruojant Ƴ mokymo ir studijǐ programas lyþiǐ lygiateisiškumo
supratimą, parengiant instrumentus (vadovơlius, žodynus), galinþius palengvinti ir paspartinti procesą.
Kokie galơtǐ bǌti tolesni moterǐ organizacijǐ, šiandien labiausiai Lietuvoje besirǌpinanþiǐ lyþiǐ lygybơs klausimu, žingsniai siekiant visavertơs
lyþiǐ partnerystơs?
Moterǐ organizacijos, kaip ir iki šiol, nuosekliai demonstruodamos pagarbą visoms lytims,
nesusmulkơdamos iki asmeniniǐ problemǐ, deda
visas pastangas, kad lyþiǐ lygybơs klausimai bǌtǐ
prioritetiniai visose visuomenơs srityse, t. y. vykdo
lyþiǐ aspekto integravimo Ƴ visas politikos sritis
strategiją.
PatirtƳ, Ƴgytą mokantis lyþiǐ lygybơs siekimo
ir diegimo abơcơlơs, ugdant aplinkiniǐ visavertĊ
lyþiǐ partnerystĊ, skleisti, tapti lyþiǐ lygybơs ekspertais savivaldos institucijose, žiniasklaidoje, propaguoti tai kaip vertybĊ. Kvalifikuotai ir atsakingai
demonstruoti šiǐ procesǐ palaikymą.

lyþiǐ lygiǐ galimybiǐ plơtojimo politikos palaikomieji veiksniai. Egzistuoja ryšys tarp regiono moterǐ veiklos visuomeniniame gyvenime ir publikacijǐ, pristatanþiǐ naują moters vaidmenƳ, gausos.
Jaunǐ, kvalifikuotǐ ir mišriǐ lyþiǐ žurnalistǐ kolektyvai labiau palaiko moterǐ aktyvumą visuomenơje
(laikraštyje dirbanþios žurnalistơs daugiau rašo ir
labiau toleruoja moters karjeros, privataus gyvenimo temas), skatina moteris rašyti. Paþiǐ moterǐ pasyvumas viešajame gyvenime, vyrǐ – privaþiame
sudaro sąlygas gilơti tradiciniams stereotipams. Vis
dơlto regionǐ laikrašþiai, lyginant su mokykliniais
vadovơliais
(Liukineviþienơ,
Gudzineviþiǌtơ,
2001), propaguojant visavertĊ lyþiǐ partnerystĊ, yra
progresyvesni.
x Švietimo ir aukštojo mokslo srityje nơra
sutelktumo vykdyti visavertơs lyþiǐ partnerystơs
ugdymo programą. Lietuvos studijǐ ir mokslǐ klasifikacijoje nơra lyþiǐ studijǐ kaip mokslo ar studijǐ
krypties, todơl sunku Ƴteisinti šiǐ studijǐ temǐ integravimą Ƴ bendrojo lavinimo mokymo ar aukštojo
mokslo studijǐ programas. Tai šiandien vyksta atskirǐ žmoniǐ iniciatyvos lygmeniu. Nors pagal ES
dokumentus švietimas ir aukštasis mokslas privalo
ugdyti atsvarą lyþiǐ hierarchijai, mokyti naujo požiǌrio Ƴ lytis, Ƴ jǐ bendradarbiavimą, bet… lyþiǐ lygybơs ugdymo vadovơliai dar tik rengiami, naujai
parengti mokykliniai vadovơliai lyþiǐ lygybơs ekspertǐ netikrinami. Vyriausybơ rengia naujus lyþiǐ
lygybơs integravimo ekspertus nepanaudodama
Lietuvos intelektinio potencialo, mažai bendraudama su mokslininkais, neƳvertindama jǐ atliktǐ
moksliniǐ tyrimǐ.
x Trǌksta lyþiǐ biudžeto, kuris parodytǐ,
kiek realiai kainuoja buities darbai, vaikǐ priežiǌra,
ugdymas, ligoniǐ slauga.
x Vis dar menka moterǐ pozicija priimant
sprendimus, vyrǐ – dalyvaujant šeimos gyvenime.
x Ryškơja naujos nelygybơs formos. Globalizacijos pasaulyje vis daugiau lơšǐ tenka skirti
ekonomikos sritims, kuriose tradiciškai daugiau
veikia vyrai: karo industrijai, informacinơms technologijoms. Nelieka lơšǐ socialinei gerovei, kultǌrai, švietimui, sveikatai.
Išvados
Pateikta medžiaga liudija, kad Lietuvoje siekiant visaverþio lyþiǐ bendradarbiavimo ir visaverþio savĊs realizavimo lyþiǐ aspektu:
1. Buvo nuosekliai diegiama ir Ƴgyvendinama kitose šalyse išbandyta specifinơ lyþiǐ lygybơs politika.
2. Nuo pat pirmǐjǐ žingsniǐ vykdant lyþiǐ
lygybơs politiką Lietuvoje buvo kreipiamas dơmesys Ƴ abi lytis, ne vien Ƴ moterǐ aktyvinimą – taip
buvo padơti pamatai visavertei lyþiǐ partnerystei
ugdyti, o kai kurie moterǐ judơjimai, sutelkĊ dơmesƳ tik Ƴ moterǐ problemǐ sprendimą, išsisơmơ.
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been established; analyses on gender situation in all
main spheres of public life have been and is being
performed; women were activated to participate in
public and social life – today over 100 women organizations are functioning, the activity of women in political life may be increased by the strategy of integration
of gender aspect into all political spheres, all levels.
From the very first steps of implementing policy
on gender equality in Lithuania scientists have been participating actively. Starting from analyses of experience
of Scandinavian, European countries, USA and adaptation of this experience before proposing suggestions to
organizers of the legislation of equal opportunities for
men and women, cooperating with the authorities when
preparing mentioned and other legislations, today they
are performing researches on gender situation, interaction between genders in public spheres. Researches
gradually develop from quantitative to combined, forecasting the specifics of changes. Scientists – experts of
gender equality – though not numerously still are taking
part in the great policy – this all helps to seek the objects
provided in the strategy purposefully, present the
problems properly and search for their solutions.
From the very first steps, of implementing policy
on gender equality in Lithuania, attention was paid to
both genders without focusing on making women active.
Four Women’s (later Gender) Studies Centres, functioning in Lithuania, in their researches, studying modules, publications demonstrated interest in social gender
and gender study as in a new sphere of science and
studying in general. In these academic projects both
women and men scientists are participating. In the
inspector’s service of Equal Opportunities for Men and
Women crimes against the man generally were analysed,
without paying any importance whether he is a man or a
woman: this way the foundation for education of full
partnership was built.
While seeking for gender equality and equal
partnership between men and women some specific for
Lithuania problems, which were forecasted according to
the experience of other countries, occur:
1. There is still no general demand for gender
equality in our society; gender equality is still not
perceived as a bigger worth than gender hierarchy.
2. Stable gender stereotypes, which are transferred to younger generation, are rooted; there is no organized system – filter that could manage “to block” information, which is deepening stereotypes. First those
filters may be experts of gender equality in mass communication, spheres of study and education, because
they have greatest influence on the formation of personality.
3. In the sphere of Education is no concentration on implementing programme of full gender equality. In the classificatory of studies and sciences in Lithuania is no gender studies as a course of studying or
science, thus it is difficult to legitimate the integration of
themes on gender studies in to programmes of general
and higher education, prepare course books, organize refresher courses on the mentioned topics for teachers, lecturers, social workers, parents. There is a lack of dispersal of researches results, qualified and popular presentation of it to society.

Full Gender Partnership in Lithuania: Positive
Changes and Problems
Summary
Full gender partnership is a way to seek gender
equality, when men and women become active partners
both in private and in social life assuming responsibility
or resolving to assume responsibility for the family,
nation; it is an aspiration, a purpose when establishing
democratic society in which gender equality is
consolidated de facto. Lithuania, invoking and adjusting
experience of Scandinavian countries and USA, has been
successfully and purposefully pursuing specific gender
equality policy. Since 1992 the studies and researches on
gender have been developed. In the article are presented
analyses of gender equality policy, pursued during the
recent decade in Lithuania, and nowadays problems,
specific features of passing into the other stage – the
integration of gender aspect into all life spheres.
Since the beginning of the last decade of 20th
century the gender equality, based on experience of
other countries, consistently is being achieved:
1.
A specific gender equality policy is being
implemented.
2.
In parallels the strategy of integration of gender
aspect into all life spheres, primarily through
organization of political processes, has been
started to implement.
A specific gender equality policy in Lithuania is
being implemented purposefully: a new juristic basis and
a system on implanting gender equality have been
instituted; institutions, reporting to LR Government and
controlling realization of programmes on gender equality
rights, equal opportunities of men and women, have
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The mentioned problems may be solved by, first
of all, incorporating politicians, who most actively participate in admission of decisions and legislations, into
the process of integration of gender aspect into all
spheres of life, by making politicians more qualified in
the questions of gender equality, establishing instruments on education of full gender partnership faster.

4. There is a lack of gender budget, which
could show how much do domestic work, supervision of
children and nursing of ill people cost in fact.
5. The position of women in making decisions
is still week, men – in participating in family life.
6. New forms of inequality appear. In the world
possessed with globalisation more funds have to be
separated to spheres of economy, in which traditionally
men are more participating, military industry, information technologies. The shortage of funds for culture,
education, health appears.
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