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Straipsnyje analizuojamos moters nuolatinio sơkmingo kilimo kurioje nors visuomenơs, profesinơs,
mokslinơs ar kitose veiklos srityse kliǌtys ir jǐ priežastys. Pastebimos gana Ƴdomios tendencijos kompleksiškai
Ƴveikti giliai ƳsišaknijusƳ „stiklo lubǐ“ reiškinƳ, galimybơs laužyti tradicines valdymo struktǌras sparþiai
keiþiantis moderniosios industrijos reikalavimams darbo vietai ir Ƴsigalint naujoms darbo santykiǐ formoms.
Autorơ remiasi atliktǐ pasaulyje ir Lietuvoje profesinơs karjeros tyrimǐ rezultatais ir savo ankstesniais mokslo
darbais, kuriuose tirta moters profesinơ karjera.

Ʋvadas

Vyriausybơje (2004 m.) taip pat tik 2 moterys vadovavo ministerijoms: Socialinơs apsaugos ir darbo
bei Žemơs ǌkio. Lietuvai Europos Komisijoje atstovauja labai profesionali ir kompetentinga specialistơ D. Grybauskaitơ. Viena moteris vadovauja politinei partijai. Pagrindiniǐ partijǐ rengiamuose
sąrašuose rinkimams Ƴ Europos Parlamentą pirmoji
Ƴrašyta tik viena moteris. Vienintelơ socialdemokratǐ partija oficialiai nustatơ kvotas (kaip netiesioginơs diskriminacijos dơl lyties priemonĊ) moterims
kandidatǐ Ƴ EP sąraše. Kitos politinơs partijos lyþiǐ
atstovavimo proporcijǐ nepaiso, bet pirmumą teikia
žmogaus kompetencijai ir Ƴtvirtina netolygias vyrǐ
ir moterǐ galimybes dalyvauti politinơje visuomeninơje veikloje. Nedaug moterǐ vadovauja stambiajam verslui, bankams, draudimo kompanijoms,
kreditǐ Ƴstaigoms, žemơs ǌkio kooperacijoms. Sritys, kuriose moterims tradiciškai neleidžiama vadovauti, yra: universitetai, Mokslǐ akademija, Mokslo
taryba, viešojo saugumo institucijos.
Remiantis 2002 m. Statistikos departamento
duomenimis, smulkiojo ir vidutinio verslo Ƴmonơms
vadovauja 40% moterǐ, o sơkmingiausiai dirbanþiǐ
Ƴmoniǐ vadoviǐ – 10; sutrumpintą darbo dieną dirba 14% visǐ dirbanþiǐ moterǐ (10% vyrǐ); moterǐ
darbo užmokestis sudaro 80,1% vyrǐ užmokesþio.
2003 m. duomenimis, 61,2% vyrǐ yra Ƴstatymǐ leidơjai, vyriausieji pareigǌnai ir valdytojai, 68,3%
specialistǐ yra moterys. 100% vyrǐ dirba samdomais darbuotojais Ginkluotosiose pajơgose (neƳskaitant kariuomenơs). Moterǐ galimybơs padaryti
karjerą represinơse struktǌrose – 3%. Statistika rodo moterǐ dominavimą dažniausiai valstybinơje socialiniǐ paslaugǐ srityje: švietimo, sveikatos, sveikatos priežiǌros ir socialinio darbo sektoriuose, kur
atlyginimai gerokai mažesni nei privaþiame sektoriuje, pramonơs ir technologijǐ ǌkio šakose (horizontalioji segregacija).
Matomas retas fenomenas, kai žmogiškieji
ištekliai iš planinơs reglamentuojanþios ekonomikos etapo siekia prisitaikyti prie postmodernistinơs
darbo rinkos, darbo krǌvio, darbo pobǌdžio, organizacijǐ kaitos, aukštos kvalifikacijos darbuotojǐ, di-

Analizuojant moterǐ profesinơs karjeros plơtros prielaidas Lietuvos ekonominiǐ ir socialiniǐ
transformacijǐ Ƴ laisvąją rinką kontekste, akivaizdu,
kad dơl aktyvesnio ir ekonomiškai pajơgesnio vyrǐ
dalyvavimo privatizavimo procese, dơl netolygaus
moterǐ ir vyrǐ visuomeninio darbo pasidalijimo,
moterǐ ekonominiǐ galimybiǐ apribojimǐ didơja
ekonominơ lyþiǐ nelygybơ. Bǌtina konstatuoti, kad
socialinis ir ekonominis moterǐ statusas tebơra
žemesnis, nes vyrǐ dispozicijoje sukaupti svarbiausi materialiniai ir valdymo Ƴrankiai, Ƴtvirtinantys vyrǐ instrumentinƳ vaidmenƳ (tikslo ir laimơjimǐ siekis). Dabartinơ vyrǐ politinơ rinka paveldơjo iš socializmo vadovǐ aukštą socialinƳ, profesinƳ statusą ir politinĊ Ƴtaką, sukoncentruotą jǐ rankose. Nors moterys ir vyrai atlieka skirtingus socialinius vaidmenis ir užima nevienodą padơtƳ visuomeninio darbo pasidalijimo sistemoje, Ƴ socialinius
lyþiǐ poreikius mažai atsižvelgiama. Visuomenơje
labiau vertinamas vyrǐ instrumentinis nei moterǐ
raiškos (ryšiǐ užmezgimo ir palaikymo) vaidmuo.
Instrumentinis vaidmuo tapatinamas su kompetencija ir pagal jo standartus sprendžiama apie individo sơkmĊ ir padơtƳ (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 1999).
Moterǐ emancipacijos ir feminizacijos
procesas padidino dirbanþiǐ moterǐ proporciją iki
57,1%. Suiro vyrǐ ir moterǐ vadovavimo organizacijose santykis; pasireiškiant vertikaliajai segregacijai, moterims patikimi mažiau atsakingi, žemesnơs kvalifikacijos darbai. Demokratơjant visuomenei, akivaizdus abiejǐ lyþiǐ nesimetriškas dalyvavimas valstybơs valdymo procese, kuriant politiką, priimant visǐ lygiǐ sprendimus: 2000 m. Seimo rinkimuose išrinkta 10,6% moterǐ, 2004 m. –
21%. 2002 metǐ rinkimai Ƴ savivaldybiǐ tarybas
iškơlơ 20,6% moterǐ. Tais paþiais metais 2 moterys
pradơjo dirbti merơmis, 8 – administracijǐ direktorơmis ir 11 – merǐ pavaduotojomis. Dvyliktoje Vyriausybơje (2000 m.) dirbo 30% moterǐ, tarp jǐ tokioms svarbioms Finansǐ, Socialinơs apsaugos ir
darbo ministerijoms vadovavo moterys. Tryliktoje

17

Ƴstatymams, pasireiškia šiuolaikinơse organizacijose?
Kokios šio fenomeno, ribojanþio moterǐ profesinơs
karjeros tobulinimo galimybes, priežastys? Kokia
intervencija padơtǐ Ƴveikti („pralaužti“) „stiklo lubas“ ir Ƴgalintǐ racionaliau panaudoti moterǐ potenciją pasaulinơs ekonomijos laikmeþiu?
Straipsnio tikslas – pagrƳsti „stiklo lubǐ“
reiškinio determinuojanþią Ƴtaką moterǐ profesinơs
karjeros plơtrai. Atliekant tyrimą, remtasi esminơmis metodologinơmis nuostatomis:
1. Segmentuotos (dvigubos) darbo rinkos
teorinơs Ƴžvalgos akcentuoja darbo rinkos pasidalijimą Ƴ pirminƳ ir antrinƳ sektorius, kurie skiriasi
užsiơmimǐ turiniu, darbuotojǐ kvalifikacija, atlyginimais ir profesinơs karjeros galimybơmis. Darbdaviams moterys – potencialus antrinơs darbo rinkos
„šaltinis“, nes joms bǌdingas menkesnis domơjimasis profesinơs kvalifikacijos kơlimu, karjera; jos
pasirengusios dirbti už mažesnƳ atlyginimą, jos
nelinkusios konkuruoti, solidarizuotis ir siekti didesnio atlyginimo. Ši teorija paaiškina vertikaliąją
užsiơmimǐ segregaciją, vyrǐ dominavimą, moterǐ
pavaldumą jiems, patriarchatą, reprodukuojantƳ
hierarchinƳ darbo pasidalijimą pagal lytƳ ir lyþiǐ
antagonizmo skatinimą (Booth, Francesconi, Frank,
2000; Crouchley, Oskrocki, 2000; Haynes, Upward, Wright, 1999; Leontaridi, 1998; Green, 1997
ir kt.). Patys darbdaviai sąmoningai varžo moterǐ
karjeros plơtrą, siekdami gauti didesnƳ pelną ir dar
labiau segreguodami darbo rinką pagal lytƳ.
2. Socialiniǐ vaidmenǐ Ƴtvirtinimas kaip
kultǌrinơs socializacijos ir tradiciškai susiklosþiusiǐ darbo santykiǐ padarinys. Socialiniai lyþiǐ
vaidmenys atspindi visuomenơs lǌkesþius, kaip turi
elgtis, mąstyti vyrai ir moterys, koks turi bǌti darbo
pasidalijimas tarp lyþiǐ atsižvelgiant Ƴ socialines,
ekonomines ir kultǌrines tradicijas. Socialiniǐ lyþiǐ
skirtumǐ ir ypatumǐ pripažinimas, palaikymas, perơmimas, multiplikavimas formuoja visuomenơs stereotipus. Taigi individai renkasi profesijas remdamiesi socializacijos procese suformuotomis nuostatomis, kokia turi bǌti „vyriška“ arba „moteriška“
elgsena, kokie yra lyþiǐ vaidmenǐ ypatumai. Negatyvǌs stereotipai, laikant moteris „silnąja lytimi“,
Ƴtvirtina žemesnƳ moters socialinƳ statusą ir mažesnƳ
darbo atlyginimą. Akivaizdus abipusis ryšys tarp
socializacijos ir užsiơmimǐ segregacijos (Eagly,
1987; Eagly & Wood, 1991; Tavais, 1992; Kanopienơ, 2000).
3. Metafora „Stiklo lubos“ („glass ceiling“) apibǌdinami struktǌriniai, dirbtiniai, nematomi barjerai, trukdantys kvalifikuotoms moterims
kopti karjeros laiptais, užimti vadovaujanþias pareigas organizacijoje, t. y. nematomos lubos, virš kuriǐ moterys negali pakilti dơl šališkǐ nuostatǐ, klaidingǐ jǐ gebơjimǐ, aspiracijǐ vertinimo, visuomenơs prietarǐ (Martin, 1993; Bell, 1993; Catalyst,
1990; Williams, 1995; Maume, 1999).

desnio išsilavinimo ir patirties poreikio. Reikalavimǐ darbo jơgai ir darbo vietai kaita sukelia pozityvias ir negatyvias pasekmes. Remiantis teisiniais
aktais moterys privalo turơti lygias darbo galimybes, nes ateityje jos turơs didesnĊ Ƴtaką ekonomikai.
Nuolat daugơja dirbanþiǐ moterǐ, todơl kyla problemǐ, kaip derinti darbą ir šeimą.
Šiandien moterys patiria visuomenơs spaudimą dơl socialinio, ekonominio statuso bǌtinumo,
saviraiškos poreikio, dơl šeimos gerovơs užtikrinimo, nes vyrauja „dviejǐ karjerǐ šeimos“ modelis (Piotrkowski, Rapoport & Rapoport, 1987),
labiau Ƴpareigojantis moterƳ prisiimti atsakomybĊ.
Moterǐ karjeros raida sudơtingesnơ, problemiškesnơ, Ƴvairesnơ nei vyrǐ ir pasižymi specifika, kas
de facto pasireiškia kaip moterǐ diskriminacija,
nubrơžianti jǐ egzistencijai ir veiklai mažesnes
galimybes arba nustatanti joms, kaip grupei, nelygią padơtƳ ir sąlygas. 2004 m. rinkos ir analizơs tyrimǐ grupơs duomenimis, net 75% apklausoje dalyvavusiǐ 16–60 metǐ moterǐ teigơ, kad jauþiasi lygiateisơs su vyrais darbe. Nelygiateisiškumą profesinơje veikloje moterys patiria sulaukusios 36–40
metǐ, palankiausio karjeros aukštumos starto metu,
t. y. pasiekusios „stiklo lubas“.
Moterǐ profesinơs karjeros plơtros, kaip dinamiško asmenybơs tobulơjimo ir profesinơs saviraiškos per žmogaus gyvenimą tĊstinumą, sampratą koregavo ir kǌrơ naujus jos modelius daug autoriǐ:
Cox, White, Cooper (1992); Douglas (1997); Valackienơ (1999); Žukauskienơ (2003). Moterǐ karjeros praktikoje nustatyti keturi moterǐ diskriminacijos tipai (Kanopienơ, 2001): 1. Atlyginimo diskriminacija. 2. Užimtumo diskriminacija, kai esant
vienodoms sąlygoms moterys nepriimamos ar pirmos atleidžiamos iš darbo, dơl ko moterǐ ekonominis aktyvumas žemesnis nei vyrǐ. 3. Užsiơmimo
diskriminacija – moterys vertinamos ne pagal asmeninius gebơjimus, o vadovaujantis susiklosþiusiais stereotipais, kaip menkesniǐ gebơjimǐ, negebanþios dirbti atsakingo darbo, nesuinteresuotos
karjera, pasyvios, mažiau kǌrybingos, iracionalios,
negebanþios priimti sprendimǐ. 4. Žmogiškojo kapitalo diskriminacija – kai moterims sudaromos
kliǌtys siekti išsilavinimo, aukštesnio karjeros laiptelio. Dơl šiǐ priežasþiǐ didžioji dauguma moterǐ
užima vidutinio ir žemesnio rango pareigas. Tokie
barjerai savo ruožtu silpnina moterǐ motyvaciją
siekti profesiniǐ aukštumǐ (kam stengtis, jeigu vargu ar pavyks?), o tai aiškinama gebơjimǐ arba suinteresuotumo stoka (Culbertson, 1997). Šios prielaidos patvirtinimas – mažai aukštas pareigas užimanþiǐ moterǐ ir menka jǐ Ƴtaka organizacijose,
institucijose. Lyþiǐ vienodǐ galimybiǐ užtikrinimo
raidos procese reikalinga Ƴvardyti moterǐ karjeros
raidos determinavimo fenomeną ir apibrơžti straipsnyje sprendžiamą mokslinĊ problemą: kaip „stiklo
lubǐ“ fenomenas, veikiant diskriminacijos draudimo
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moterǐ profesinơs karjeros, lyderystơs, vadovavimo
galimybiǐ suvaržymą. Visuomenơs sąmonơje sukurtas tradicinơs rǌpestingos, švelnios, dơmesingos
moters Ƴvaizdis konfrontuoja su atkaklaus, racionalaus, veiksmingo lyderio bruožais. Parenkant personalą, Ƴ moterƳ nežvelgiama kaip Ƴ gebantƳ vadovauti žmogǐ, nes jos emocingos, neryžtingos ir iracionalios. Vadovams bǌdingi vyriškieji asmeniniai
bruožai (Schein & Mueller, 1992; Žukauskienơ ir
Šakalytơ, 2003). Lyderiǐ vyrǐ veiklą visuomenơ
vertina palankiau nei moterǐ (Eagly, 1992). Vadovai vyrai nepripažƳsta lygiavertiško moters kolegơs
statuso dơl stereotipinio požiǌrio Ƴ moterƳ kaip Ƴ
pagalbininkĊ ir pavaldinĊ (Young, 1998). Ši strategija suponuoja moters priklausymą nuo vadovo
vyro, kuris varžo jos šuolƳ virš „stiklo lubǐ“ ir
kliudo sulyginti darbo santykius. Moterys pasiekia
karjeros aukštumǐ ne dơl gebơjimǐ, o investuodamos daugiau pastangǐ, laiko, nekurdamos šeimos, bet Ƴgydamos reikiamą kompetenciją (Geis,
1993). Moterys nuvertinamos kaip negebanþios
atlikti „vyriškǐ darbǐ“ (Greenhaus & Parasuraman,
1993). Kartais moterys Ƴsigyvena Ƴ vyriško vadovavimo vaidmenƳ, demonstruoja vyriškos lyderystơs
bruožus ir vyriškai elgiasi, t. y. norơdamos užsitarnauti pripažinimą moterys tenkina visuomenơs lǌkesþius. Kai moteris elgiasi nepakankamai konformistiškai, ji tuoj pat Ƴvertinama neigiamai.
4. Organizacijǐ viduje Ƴsigalơjusios nerašytos normos neskirti moterǐ Ƴ aukštesnes pareigas, o
vyrai gana greitai paskiriami vadovauti. Vadovai iš
anksto bǌna ƳsitikinĊ, kad klientams ar bendradarbiams bus nemalonu gauti užduotis iš moters arba
kvalifikuotos darbuotojos pareigǐ paaukštinimas
gali pakenkti jǐ paþiǐ karjerai. Dažnai atsižvelgiama Ƴ klientǐ stereotipinius Ƴsitikinimus ir prietarus, kad jie mažiau pasitikơs moterimi. Lyginant
vadovaujanþias pareigas užimanþius vyrą ir moterƳ,
pastebima palankesnơ nuostata ir didesnơs simpatijos vyrams, paþios moterys pavaldinơs labiau
pasitiki vadovais vyrais, moterys reþiau materialiai
skatinamos.
5. Ʋtakingi asmenys, pareiškiantys savo
kompetentingą nuomonĊ apie moters profesinơs
karjeros galimybes, vaidina „vartǐ sargo“ („gatekeeper“) vaidmenƳ (Betz & Schifano, 2000). Tokie
asmenys tiesiogiai stabdo moters karjeros raidą ir
jos profesinƳ tobulơjimą. Paprastai mokslo institucijǐ ir jǐ padaliniǐ vadovaujamus postus užima
vyrai, mokslo ir technologijǐ plơtros srityse dominuoja vyrai, moterims mokslininkơms vyrauja
nepalanki socialinơ aplinka. Pavyzdžiui, manoma,
kad fizikos mokslo sritis laikoma vien vyrams
rezervuota šaka. Griežta administracinơ hierarchija
moksle – tai vyrǐ sukurta sistema vyrams. Moteris,
norinti kopti administracinơs karjeros laiptais, turi
priimti vyriškas elgesio taisykles. Minơtinas faktas,
kai akademinơje bendruomenơje moters moksli-

Tyrimo metodai: mokslinơs literatǌros, teisơs aktǐ, užimtumo politikos ir strategijos, statistiniǐ duomenǐ, moterǐ diskriminacinơs patirties atvejǐ šiuolaikinơse organizacijose, moterǐ darbo istorijǐ analizơ.
„Stiklo lubǐ“ – moterǐ politinơs, socialinơs ir
ekonominơs nelygybơs – fenomeno prielaidos
Šeštajame dešimtmetyje socialiniai psichologai tai, kad mažai moterǐ dirba vadovaujantƳ darbą,
aiškino moterǐ asmenybơs bruožais, sơkmơs darbe
baime (buvo teigiama, kad profesiniai pasiekimai
nesuderinami su moteriškumu), trafaretiniu elgesiu,
dơl ko jǐ vadybinis vaidmuo toks menkas (Horner,
1969). 1980 m. Kanter (1977) pripažƳstama diskriminuojanti moteris politika, kurią vykdo organizacijos ir Ƴtakingi asmenys dơl Ƴsigalơjusiǐ visuomeninơs sąmonơs stereotipǐ. 1990-ǐjǐ m. (Catalyst,
1990; Stroh, 1992) tyrimai paneigơ aiškinimą apie
moterǐ nepakankamǐ gebơjimǐ, Ƴgǌdžiǐ, motyvacijos stoką ir nustatơ karjeros plơtros kliǌtis kaip situacinius veiksnius, realiai organizacijose egzistuojanþius barjerus, lemianþius menką moterǐ autoritetą, ir pareigǐ, pozicijǐ pasiskirstymo netolygumą,
moterǐ atstǌmimą nuo vadovaujanþiǐ pareigybiǐ
valstybinơse ir nevalstybinơse struktǌrose.
Analizuojant institucijǐ personalo formavimo
nelygybiǐ struktǌrą ir netolygumą, susijusƳ su pajamomis, turtu, tobulinimosi prieinamumu ir darbo
rinkos segmentacija, visuomenơs konteksto Ƴtaka ir
diskriminacijos patirties pastiprinimu, „stiklo lubǐ“
fenomenas grindžiamas tokiomis prielaidomis:
1. Moterǐ indơlis Ƴ organizacijos žmogiškąjƳ
kapitalą mažesnis, nes jos turi nepakankamą patirtƳ
darbo rinkoje, mažiau uždirba, lơþiau kyla karjeros
laiptais, turi žemesnƳ statusą organizacijose, neturi
motyvacijos siekti karjeros. Sukǌrus šeimą ir ypaþ
sulaukus vaikǐ, moters padơtis darbo rinkoje tampa
nestabili (galimybơ daryti darbo pertraukas, nedirbti vaikui sergant, dirbti ne visą darbo dieną), t. y. jǐ
žmogiškasis kapitalas mažesnis (Becker, 1993;
Dessy, Pallage, 2002). Vyrǐ motyvacija siekti karjeros stipresnơ ir jie drąsiai eksperimentuoja dalykinơje praktikoje, jiems pasiǌlomos tokios pareigos,
kurios tampa startinơs siekiant Ƴtakingiausiǐ pozicijǐ, kai kompetencija siejama su tiesiogine atsakomybe už pelną ir nuostolius. Moterys, pasirinkusios
vyriškąjƳ karjeros modelƳ, nesugeba pasivyti vyrǐ
karjeros spartos net neturơdamos šeiminiǐ Ƴsipareigojimǐ.
2. Moterys nesugeba vadovauti taip gerai
kaip vyrai, jos užimtos antraeilơs svarbos pareigybơmis organizacijos hierarchijoje. Pozicijas, kai
greitai kylama karjeros pakopomis, užima vyrai.
Nors moterys Ƴgyja kai kuriǐ vadovavimo kompetencijǐ, joms pritrǌksta lyderio gebơjimǐ.
3. Visuomenơje tebơra stiprios patriarchalinơs nuostatos ir tebevyrauja stereotipai, išryškinĊ
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8. Organizacijose pasireiškia dvigubi veiklos ir kompetencijos Ƴrodinơjimo standartai moterims. LygiavertƳ pripažinimą tarnyboje Ƴmanoma
pasiekti ne tik du ar tris kartus sunkiau ir efektyviau
dirbant, tiksliau Ƴvykdant užduotis, bet ir ilgiau
laikantis Ƴsipareigojimǐ Ƴmonei. Ʋ pradơjusias eiti
tam tikras pareigas žvelgiama kaip Ƴ reprezentuojanþias visas moteris. Asmeninơ vienos moters
nesơkmơ sugestijuoja nuomonĊ, jog visos moterys
nesugeba eiti aukštǐ pareigǐ. Darbovietơse moterims rekomenduojama „elgtis kaip vyrams“, kad
pasiektǐ karjeros aukštumas, bet dažnai baudžiamos, jei nepateisina moteriškumo lǌkesþiǐ.
Kai vyrai apdovanojami arba jiems atsilyginama už darbo rezultatus, pasiektus agresyviai veikiant, moterys kritikuojamos dơl per didelio „Ƴkyrumo“.
9. Moterǐ šeiminiai Ƴsipareigojimai ar jǐ
partneriǐ karjera trukdo joms siekti karjeros. Moterǐ karjera dažniausiai trumpesnơ ir dažnai pertraukiama, nes dalis laiko skiriama vaikams gimdyti ir auginti, taip pat senyvo amžiaus šeimos nariǐ globai. Neretai moterys, prisitaikydamos prie
šeimos nariǐ poreikiǐ, dirba ne visą darbo dieną.
Pertrǌkiai riboja galimybes kilti karjeros laiptais,
mažơja galimybơs daugiau uždirbti. Moterys, prisiimdamos šeiminius Ƴsipareigojimus (nuo kuriǐ
vyrai save išlaisvino), sutinka gauti mažesnƳ atlyginimą, lygiagreþiai prisidơdamos prie kitǐ moterǐ
darbo nuvertinimo. Darbdaviai, Ƴdarbindami moteris, visuomet siǌlo mažesnƳ atlyginimą nei vyrams, nes laikosi stereotipinơs nuostatos, kad moteris vis tiek sutiks dirbti. Vyrai už tokƳ mažą atlyginimą nedirbs niekada. Remiantis teisơs aktais (LR
Konstitucija, Darbo sutarties, Darbo apmokơjimo,
Kolektyviniǐ susitarimǐ ir sutarþiǐ, Moterǐ ir vyrǐ
lygiǐ galimybiǐ Ƴstatymais, ES Tarybos direktyva
75/117/EEB), taikomas vienodo užmokesþio principas (pay equity) už vienodos vertơs darbą (comparable worth) toje paþioje organizacijoje dirbantiems žmonơms reikalauja mokơti vienodą atlyginimą. Statistikos duomenys rodo aiškią priklausomybĊ: dauguma moterǐ vadoviǐ nesukuria šeimos, jos turi mažiau arba visai neturi vaikǐ. Priešingai, dauguma vyrǐ vadovǐ vedĊ, jie turi vaikǐ.
10. Nemažai moterǐ sugeba derinti darbą ir
vaidmenis šeimoje. Paradoksas, bet darbdaviai moters šeimą laiko jos profesinơs karjeros kliǌtimi, o
vyrǐ karjeroje šeima – privalumas, Ƴrodantis jo stabilumą ir patikimumą (Valdez & Gutek, 1987).
Darbdaviai ƳsitikinĊ, kad moterys, turinþios vaikǐ,
nedirba kokybiškai (Hall, 1990) ir esti mažiau kompetentingos (Etaugh & Portner, 1992). Moterys
dažniau patiria Ƴtampą tarp profesiniǐ ir šeiminiǐ
Ƴsipareigojimǐ nei vyrai. Tai sudaro prielaidas organizacijǐ vadovams mąstyti apie mažesnĊ moterǐ
atsakomybĊ, menkesnius motyvus dirbti, moterys
dažniau aukojasi dơl vyrǐ karjeros siekiǐ (Bielby &

ninkơs rodikliai atitinka atestacijos nuostatus, reikalingus profesorơs pareigoms, taþiau universiteto vadovai klausia, kaip iš asistentơs pareigǐ Ƴmanoma
peršokti Ƴ profesorơs pareigas? Deja, Ƴstatymai nedraudžia daryti tokio karjeros šuolio. „Vartǐ sargai“
savo pasipriešinimą moterǐ karjeros raidai argumentuoja menkesne moterǐ karjeros siekio motyvacija. Antra, garantuojama, kad moteris, sukǌrusi šeimą, bet kuriuo momentu gali nutraukti darbo sutartƳ.
6. Moterys darbovietơse neƳgyja reikiamos
patirties, Ƴgalinanþios užimti aukštesnes pareigas. Ʋ
kvalifikacijos tobulinimo kursus siunþiami vyrai,
nes vadovauti lengviau nei dirbti ir organizuoti
darbą. Dažniausiai vyrai užima pareigas, orientuotas Ƴ greitą profesinƳ žengimą karjeros laiptais. Vyrai remiasi solidarizuota draugyste ir Ƴgyja pranašumą profesinơje karjeroje. Moterys užima
neprestižines, neƳtakingas ir menkesniǐ galiǐ bei
galimybiǐ pareigas, t. y. jos patiria „struktǌrinĊ
diskriminaciją“ darbovietơse. Paprastai moterims
neskiriama užduoþiǐ, kuriǐ atlikimas duotǐ patirties ir leistǐ pademonstruoti pretendentơs Ƴ vadovo
pareigas gebơjimus. Organizacijos vadovybơ konstruoja „automatiškai išsipildanþią pranašystĊ“, kai
vadovǐ išankstinơ nuostata Ƴ moteris projektuoja
elgesƳ su ja ir automatiškai Ƴdiegia stereotipus
(Burn, 2002).
7. Lơto moterǐ kilimo karjeros pakopomis
viena priežasþiǐ – neformalaus bendravimo, kuriant
organizacijos politiką, ir mentoriaus (karjeros vadovo, mokytojo, globơjo, patarơjo) stoka. Mentorius –
aukštesnes pareigas užimantis bendradarbis, padedantis siekti profesinơs karjeros, perduodantis savo
patirtƳ ir patariantis. Moterys, aktyviai atlikdamos
reprodukcijos darbus namǐ ǌkyje, reþiau dalyvauja
su kolegomis vyrais neformaliuose renginiuose, kur
priimami kardinalǌs organizacijos plơtros sprendimai. PrigijĊs terminas „pagyvenusiǐ vyrǐ klubas“
(teniso, kolekcionieriǐ klubai, medžiotojǐ bǌreliai,
tarptautinơs masonǐ, LIONS, ROTARY organizacijos) – jǐ paþiǐ sukurta savotiškai uždara, ne
visuomet skaidri valdymo struktǌra, apibǌdinanti
vyrǐ vienvaldystĊ strateginơse valstybơs valdymo,
stambiojo verslo srityse. Moterys dažniausiai eliminuojamos arba sunkiai Ƴsileidžiamos Ƴ šio tipo formalǐ ar neformalǐ bendravimą, lemiantƳ prieinamumą prie informacijos apie išteklius, Ƴtakas ir
karjeros pažangos galimybes.
Antra vertus, moterys, užimanþios aukštas
vadovo pareigas, visuomet atkreipia visuomenơs
dơmesƳ Ƴ save ir nuolat privalo tobulinti savo kompetenciją, todơl neturi laiko atlikti mentoriaus
pareigas.
Daugelis vyresniǐ nei 40 metǐ moterǐ atsimuša Ƴ „stiklo lubas“, kai jau bǌna gerai Ƴvaldžiusios savo profesiją ir pasirengusios dirbti atsakingą
darbą.
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Bielby, 1992) ir todơl jos nesiǌlomos Ƴ aukštesnes
pareigas. Tai riboja jǐ karjerą ir galimybes užimti
atsakingas pareigas. Moterims, siekianþioms karjeros, tenka Ƴrodinơti savo lojalumą ir pasiaukojimą
tarnybai.
Tyrimai rodo moterǐ profesinƳ kilimą vienos
organizacijos hierarchijoje, darbdaviai skeptiškai
vertina moters gebơjimus užimti aukštesnes pareigas, nes mano, kad ji bet kuriuo momentu gali pareikšti norą išeiti iš darbo. Todơl moteriai aukštesnơ
pareigybơ patikima, kai ji daug kartą parodo ištikimybĊ, darbo prioritetą ir atsidavimą organizacijos
interesams (Konrad & Cannings, 1992). Praktikoje
pasitaiko atvejǐ, kai moteris neturi vaikǐ arba jai
namǐ ǌkyje padeda vyras, ji turi galimybĊ samdyti
pagalbininkĊ, bet net tokioje situacijoje moteriai labai sunku pakilti karjeros laiptais virš „stiklo lubǐ“.
Ickovics (1989) nustatơ, kad dirbanþios moterys, nuolat patirianþios institucijǐ, padaliniǐ vadovǐ vyrǐ jǐ kompetencijos nepripažinimą ir ignoravimą, dažniau serga.

Postmoderniajame amžiuje sparþiai kintant
ekonomikai, Ƴmoniǐ organizacijos, gamybos technologijos ir darbo procesai lanksþiai keiþiasi naujoviškai naudojant geografinĊ erdvĊ. Lanksþios
postmodernios technologijos naikina tradicinƳ darbǐ pasiskirstymą ir hierarchinĊ organizacijos struktǌrą (Bauman, 2002).
4. Globali ekonominơ konkurencija ir technologijǐ pokyþiai skatina kurti naują organizacijos
modelƳ, kai organizacijos ribos yra besikeiþianþios
ir pralaidžios. Narystơ ir darbuotojǐ statusas organizacijoje, kaip ir jos tikslai, nuolat kinta. Naujo tipo
organizacijose esminis vaidmuo tenka projektams,
laikinai mobiliajai projekto komandai, kooperuotai
veiklai, o ne pastovioms pareigoms, kurios pagal
pareigybiǐ reikalavimus reguliuojamos hierarchinơs
priežiǌros. Taigi darbuotojai buriami Ƴ komandą iškilusiai problemai sprĊsti, o tai sąlygos žmogaus
lankstumo ir mobilumo bǌtinybĊ (Baršauskienơ,
Januleviþiǌtơ, 1999).
Moterims sudaromos sąlygos sơkmingiau balansuoti tarp valdžios ir moteriškumo. Moterǐ lyderiǐ Ƴvaldyti sisteminio darbo, kolektyvinio sprendimǐ priơmimo Ƴgǌdžiai, pastovus noras tobulơti,
lankstumas, gebơjimas užmegzti ryšius, valdyti
konfliktines situacijas, demokratiškai vadovauti
grupơms naujoje darbo vietoje gali bǌti konstruktyviai panaudota intelektualiajam kapitalui kaupti.
5. Moterǐ edukacinơs tendencijos: šiandien
universitetǐ ir kolegijǐ studentǐ daugumą sudaro
merginos, be to, moterys vis dažniau renkasi profesijas, kurios iki šiol „priklausơ“ vyrams. Taigi
karjerai rengiasi nauja generacija išsilavinusiǐ moterǐ, kurios Ƴveiks „stiklo lubas“ tapdamos elektroninio verslo vadybininkơmis, Ƴkurdamos naujas
verslo Ƴmones, informacinio verslo kompanijas.
Elektroninis verslas patogus moterims siekti
karjeros, nes valdymo struktǌros ne tokios ryškios.
6. Asmenine dirbanþiǐ moterǐ nuomone,
moterys privalo prašyti darbdaviǐ apibǌdinti jǐ
profesinĊ veiklą ir pasiekimus; analizuoti organizacijos problemas ir asmeniškai prisidơti prie jǐ
sprendimo; susirasti mentoriǐ arba Ƴsitraukti Ƴ socialinius teminius tinklus; lavinti lyderio bruožus;
projektuoti profesinĊ (teikianþią daugiau pasitenkinimo darbu) savirealizaciją, kurią Geis (1993) vadina savirealizacijos pranašyste: lǌkesþiai sukelia
elgesƳ, kuris juos tik patvirtina.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad Lietuvoje esama „stiklo lubǐ“ dơl netolygaus vyrǐ ir moterǐ pareigǐ, pozicijǐ ir reprezentacijos, darbo užmokesþiǐ skirtumǐ, nes vadovǐ pareigas, kurios
geriau mokamos, moterys užima labai retai, nors
nacionalinis teisinis vienodǐ sąlygǐ taikymo moterims ir vyrams principo Ƴsidarbinant, siekiant profesinio mokymo ir karjeros bei nustatant darbo sąlygas pagrindas „de jure“ egzistuoja.

„Stiklo lubǐ“ Ƴveikimo strateginiai orientyrai
Darbo rinkos ir gabiǐ darbuotojǐ konkurencijos sąlygomis moterys gali užimti geresnĊ padơtƳ,
padơsianþią peržengti tradicinius barjerus, Ƴtvirtinti
save tarp dviejǐ dirbtiniǐ archetipǐ – tobulo vadovo
ir tobulos moters, balansuoti tarp valdžios ir moteriškumo. Giliai Ƴsišaknijusi sudơtinga „stiklo lubǐ“
sociokultǌrinio reiškinio problema gali bǌti sprendžiama kompleksiškai, sutelkiant Parlamento, Vyriausybơs, darbdaviǐ ir dirbanþiǐ moterǐ asmenines
pastangas. Jǐ derinimas padơtǐ eliminuoti dirbtinius moterǐ profesinơs karjeros raidos barjerus ir
nestabdytǐ moterǐ socialinơs gerovơs pažangos.
Tikslinga orientuotis Ƴ tokius „stiklo lubǐ“
Ƴveikimo orientyrus:
1. Ʋstatymǐ leidžiamosios valdžios – Parlamento – lygmeniu Ƴteisinamas politinơs sistemos rekonstravimas lyties požiǌriu. Tikimasi Lygiǐ galimybiǐ kontrolieriaus tarnybos veiksmingumo siekiant vienodo atlyginimo.
2. Vyriausybơs mastu reikalinga sugriežtinti
nediskriminavimo Ƴstatymǐ vykdymą ir garantuoti
valstybinơs moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ programos tĊstinumą nuo 2005 metǐ:
x
Pozityvios diskriminacijos priemoniǐ ir programǐ finansavimas, pavyzdžiui, moterǐ politinơs socializacijos lavinimo programa.
x
Privalomas kasmetiniǐ darbo sutarþiǐ apie
atlyginimǐ dydžiǐ duomenis teikimas Darbo
inspekcijai ir Lygiǐ galimybiǐ komisijai.
x
Pradơti „stiklo lubǐ“ auditą.
3. Organizacijǐ lygiu reikalinga identifikuoti, kokiomis priemonơmis Ƴmanoma Ƴveikti
„stiklo lubas“ kaip kliǌtis, kurios yra specifinơs ir
unikalios, priklauso nuo kultǌros ir darbo aplinkos.
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15.

Verta pažymơti, kad kultǌriniai stereotipai,
Ƴteigiantys nuostatą apie moterǐ nesugebơjimą vadovauti, darbo rinkos kliǌtys, kylanþios moterims
kelyje Ƴ karjeros aukštumas, esti tradicinơ organizacijǐ kadrǐ politika ir stereotipinơ darbdaviǐ nuostata.
Tikơtina, kad skirtumas tarp vyrǐ ir moterǐ
bus mažiau paremtas konkurencijos principu, o
labiau papildanþiǐ vienas kitą santykiǐ idơja.

16.
17.
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“Glass Ceiling” as the Constraint of Women Career
Development
Summary
The term “glass ceiling” refers to the level beyond
which qualified women are denied the opportunity to
advance into management, decision making level
positions regardless of their accomplishments and
merits. The “glass ceiling” is comprised of artificial
barriers often exhibited in day-to-day practices,
management and employee attitudes, and internal
systems that operate the career disadvantage. The main
sources of the “glass ceiling” are presented: attitudinal
barriers and gender bias, different performance
standards, lack of mentoring and networking
opportunities, training and advancement opportunities,
career and family constraints. Suggestions for “glass
ceiling” as a deeply-rooted and complex issue that must
be tackled from multiple angles are presented.
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