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ties 119 straipsniu. Šis straipsnis nustato, kad kiekviena valstybơ narơ garantuoja, o vơliau taiko
principą, kad vyrai ir moterys už vienodą darbą
gauna vienodą atlyginimą. Iš pradžiǐ šis straipsnis
buvo Ƴtrauktas Ƴ sutartƳ, norint panaikinti galimus
vienǐ valstybiǐ nariǐ, leidžianþiǐ nevienodą darbo
apmokơjimą, ekonominius pranašumus prieš kitas,
kurios griežtai laikosi vyrǐ ir moterǐ lygiǐ
galimybiǐ principo. Nuo pat Europos Bendrijos
Ƴkǌrimo pradžios vyrǐ ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ
koncepcija lietơ tik jǐ darbo užmokesþio lygybơs
klausimus. Vyrǐ ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ
klausimai plơtojami Amsterdamo sutarties 2 ir 3
straipsniuose, kurie skelbia šią lygybĊ kaip vieną
Europos Sąjungos tikslǐ. Šiǐ straipsniǐ reikšmơ iš
paprasto ekonominio reikalavimo išaugo Ƴ fundamentalǐ teisingumo principą. Naujasis Amsterdamo sutarties 13 straipsnis turơtǐ pateikti atitinkamǐ priemoniǐ prieš lyþiǐ diskriminaciją taikymo
teisĊ ir galimybes. Šios sutarties 141 straipsnis
užtikrina specifinƳ teisinƳ pagrindą vyrǐ ir moterǐ
lygioms galimybơms Ƴgyvendinti.
Pažymơtinos kai kurios vyrǐ ir moterǐ lygybĊ
darbo santykiuose nustatanþios direktyvos, pvz.,
75/117/EEC – dơl vienodo apmokơjimo už vienodą
darbą ir 76/207/EEC – dơl vienodǐ galimybiǐ
užtikrinimo Ƴsidarbinimo, profesinio mokymo ir
darbo sąlygǐ srityje.
Tik nuo 1996 metǐ Europos Komisija vyrǐ ir
moterǐ lygiǐ galimybiǐ klausimą paskelbơ (EK
komunikatas COM(96)67) savo strateginiu tikslu ir
siekơ išplơtoti jo veikimo ribas Ƴvairiausiose srityse.
Pagal šƳ komunikatą turi bǌti imtasi kur kas efektyvesniǐ veiksmǐ, užtikrinanþiǐ vyrǐ ir moterǐ
lygybĊ gerinant Ƴvairiausiǐ programǐ (politiniǐ
doktrinǐ) kokybĊ.
Pavyzdžiui, vyrǐ ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ
klausimas tapo pagrindinis gyventojǐ užimtumo
strategijoje, kuri buvo patvirtinta Liuksemburgo
susitikime 1997 metǐ gruodƳ, remiantis Europos
Komisijos komunikatu (COM(97)497).
Struktǌriniǐ fondǐ politika ir jǐ panaudojimas taip pat atliko vieną pirmǐjǐ šios srities
vaidmenǐ: vienas struktǌriniǐ fondǐ reguliavimo
tarybos siǌlomǐ (COM(98)131) tikslǐ yra vyrǐ ir
moterǐ lygiǐ galimybiǐ užtikrinimas.
Inicijuodama penktąją Bendrąją tyrimǐ programą (1998–2002) Europos Komisija nusprendơ
Ƴtraukti vyrǐ ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ dimensiją ir
siekti didesnio moterǐ dalyvavimo Europos mokslo
tyrimuose. Šis ketinimas buvo paskelbtas

Ʋvadas
Pasaulyje nuolat daugơja moterǐ, dalyvaujanþiǐ ekonominiame, socialiniame ir politiniame
gyvenime. Jǐ Ƴtaka ir vaidmuo taip pat auga. Šalies
demokratija neƳsivaizduojama be moterǐ dalyvavimo sprendimǐ priơmimo procese bet kuriuo visuomenơs struktǌros lygmeniu. Moterǐ ir vyrǐ lygiǐ
galimybiǐ principas socialinơje srityje nơra gerai
Ƴtvirtintas.
Dơl moterǐ informacijos centro leidiniǐ Lietuvoje paplito lyþiǐ lygybơs aspekto integravimo
strategijos (gender mainstreaming) kaip ,,bet kokios planuojamos veiklos, Ƴstatymǐ, strategijǐ ir
programǐ visose srityse ir visais lygmenimis vertinimas atsižvelgiant Ƴ poveikƳ tiek moterims, tiek
vyrams“ apibrơžimas, suformuluotas vadovaujantis
Jungtiniǐ Tautǐ vystymo programa. ,,Remiantis
šiuo aspektu moterǐ ir vyrǐ interesai ir patirtis
tampa esminiu kriterijumi … Ƴgyvendinant, kontroliuojant ir vertinant bendras veiklos kryptis bei
programas visose politikos, ekonomikos ir visuomeninơse srityse“ (http://www.lygus.lt).
Lyþiǐ lygybơs aspektas atkreipia dơmesƳ ne Ƴ
moteris, o Ƴ santykƳ tarp lyþiǐ. Kai kurios valstybơs
yra numaþiusios kvotas moterims parlamente, valdymo sistemoje, valstybinơse institucijose:
,,1994 m. Belgijos parlamentas patvirtino Ƴstatymą,
pagal kurƳ partijos neregistruojamos rinkimams, jei
vienos lyties atstovai sudaro daugiau kaip du treþdalius kandidatǐ. Argentinoje nuo 1991 m. Ƴstatymu Ƴvesta 30 proc. Moterǐ kvota visuose partijǐ
rinkimǐ sąrašuose, kitu atveju partijǐ sąrašǐ rinkimǐ komisija netvirtina. Norvegijos Lyþiǐ lygybơs
aktas reikalauja ne mažesnio kaip 40 proc. Moterǐ
atstovavimo valdymo sistemoje“ (Šeduikienơ,
1998, p. 9). Lietuvos Respublikos Seimo narơs Irenos Vơsaitơs panašios iniciatyvos prieš rinkimus Ƴ
Europos Parlamentą 2004 m. Seime nesulaukơ jokio palaikymo.
Todơl šiame straipsnyje bandoma pažvelgti Ƴ
pasipriešinimo kvotǐ Ƴvedimui kai kuriuos aspektus, siǌlant kurti ir bandyti plaþiau diegti ,,atstovavimo“ (targets) koncepciją reprezentuojant visose
srityse lyþiǐ lygybĊ.
Lygiǐ galimybiǐ užtikrinimo paieškos Europos
Sąjungoje
Vienas svarbiausiǐ Europos Sąjungos socialiniǐ principǐ yra vyrǐ ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ reikalavimas, kuris remiasi Europos Bendrijos sutar-
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Remiantis ES rekomendacijomis, siekiama,
kad iki 2002 m. mokslo struktǌrǐ projektuose,
gaunanþiuose finansinĊ paramą ir pan., bet kurios
lyties atstovǐ bǌtǐ ne mažiau kaip 30% visǐ nariǐ,
o iki 2005 m. – 40%. To lyg ir reikơtǐ siekti, tik
kaip? Vienas galimǐ bǌdǐ yra moterǐ kvotǐ
Ƴvedimas moksle (prisiminkime minơtą Švedijos ar
Suomijos patirtƳ) arba atstovavimo principo
diegimas visais mokslininko karjeros lygiais.
A. Purvanecko ir G. Purvaneckienơs (2001)
dviejǐ tyrimǐ (anketiniǐ apklausǐ) lyginamoji
studija pateikia respondentǐ vertinimus, kaip
pasikeistǐ ekonomikos reforma, užsienio politika,
socialinơ apsauga, sveikatos apsauga, krašto
apsauga ir pan., jeigu moterys sudarytǐ reikšmingą
valdžios dalƳ. Žinoma, moterǐ buvimas valdžioje ir
jǐ galimǐ veiksmǐ kultǌros ir švietimo srityje
vertinimai (nors bǌtent šioje srityje Lietuvoje
kartais turime ministriǐ) yra toli gražu ne tas pats
kaip ženklesnis moterǐ dalyvavimas Ƴvairiausiuose
mokslo lygiuose, bet pateiksime šiǐ autoriǐ
rezultatus: vyrai reþiau nei moterys tiki, kad
moterims priimant sprendimus kultǌra ir švietimas
pasikeistǐ Ƴ gerąją pusĊ. Lyginant 2000 metais
numatomus pokyþius su 1994 metǐ rezultatais,
aiškơja, kad beveik nesikeitơ moterǐ požiǌris, o
dalis vyrǐ, maniusiǐ, kad moterǐ dalyvavimas
pakeistǐ kultǌrą ir švietimą Ƴ gerąją pusĊ, dabar
ƳsitikinĊ, kad tai nepakeistǐ nieko. Pažymơtina, kad
tik labai mažai žmoniǐ mano, jog moterǐ
dalyvavimas politikoje turơtǐ Ƴtakos švietimo ir
kultǌros pasikeitimui Ƴ blogąją pusĊ. Aukštesnio
išsilavinimo žmonơs dažniau tiki, kad moterims
dalyvaujant sprendimǐ priơmimo procese kultǌra ir
švietimas pasikeistǐ Ƴ gerąją pusĊ (65% moterǐ ir
50% vyrǐ, turinþiǐ aukštąjƳ išsilavinimą).
2001 metǐ tyrimu ,,Demokratija ir moteris:
akademinơs moterys Lietuvos ir ES darbo rinkoje.
Dabartis ir perspektyvos“, kurƳ rơmơ Atviros Lietuvos fondas, siekơme atskleisti kai kuriuos moterǐ
socialinơs diskriminacijos veiksnius Lietuvos
moksle ir numatyti pagrindines priemones šios rǌšies diskriminacijai neutralizuoti užtikrinant demokratijos plơtrą Lietuvos akademinơje bendruomenơje. Socialiniai moterǐ ir vyrǐ lygybơs klausimai,
kuriǐ tyrimas šiuo metu yra plơtojamas dalyvaujant
Europos Komisijos remiamuose penktosios Bendrosios programos projektuose ,,Viešoji politika vyrǐ
ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ aspektu“ ir ,,Plơtra, vyrǐ ir
moterǐ lygybơ bei valdymas: pilietinis ir politinis moterǐ atstovavimas ir aktyvumas ES šalyse kandidatơse
2002–2005 metais“, neišvengiamai nagrinơja moterǐ
atstovavimo strategijos kǌrimo problemas.

komunikate „Apie vyrǐ ir moterǐ lygiǐ galimybiǐ
inkorporavimą visose Bendrijos politikose ir veiklos srityse“ (COM(98)122 final). Principas galioja
ir šeštojoje Bendrojoje programoje.
Moterǐ dalis technologinơs pažangos ir moksliniǐ tyrimǐ srityse lieka gana nedidelơ. Kadangi
nuo 1990 metǐ visǐ Europos Sąjungǐ šaliǐ mokslo
sistemoje jau buvo konstatuota neadekvaþiai maža
moterǐ dalis, Ƴvairios valstybơs ơmơsi skirtingǐ
priemoniǐ vyrǐ ir moterǐ lygioms galimybơms
skatinti. Santykinai jas bǌtǐ galima Ƴvardyti kaip:
x
Skaiþiaus didinimo ir pažangiǐ veiksmǐ
tikslai.
ýia patenka valstybiǐ bandymai skirti tikslinƳ
Ƴvairiǐ projektǐ, sprendžianþiǐ lygybơs problematiką, finansavimą. Vokietijoje 1996–2000 metais
skirta beveik 368 milijonai eurǐ moterǐ stipendijoms, užtikrinanþioms joms galimybĊ Ƴgyti bǌtiną
kvalifikaciją siekiant profesoriǐ pareigǐ. Ketverius
metus Danijoje vykdyta programa FREJA (Female
Researches in Joint Action) disponavo 10,5 milijono
eurǐ biudžetu ir rơmơ projektus, kuriuos vykdơ jaunos aukštos kvalifikacijos moterys. Švedijoje buvo
Ƴkurtos 31 profesoriǐ, 75 mokslo darbuotojǐ ir 120
doktorantǐ pareigybơs, siekiant pritraukti Ƴ jas moteris. Suomijoje visais vyriausybơs lygiais, patariamosiose ir kitose atitinkamose struktǌrose, Ƴskaitant
keturias nacionalines Mokslo tarybas, buvo siekiama
ne mažesnio kaip 40% moterǐ atstovavimo.
x Moterǐ skaiþiaus didinimas universitetuose.
Danijos vyriausybơ paskyrơ kelis atsakingus
tarnautojus už lygiǐ galimybiǐ Ƴgyvendinimą universitetuose ir viešǐjǐ kampanijǐ organizavimą
mokyklose skatinant merginas rinktis mokslinius
kursus. Italijos universitetinio lavinimo ir mokslo
ministerija sudarơ darbo grupĊ „Kultǌros skirtumams ir moterǐ studijoms universitetuose“. Prancǌzija, Airija ir Liuksemburgas taip pat inicijavo
daug Ƴvairiǐ priemoniǐ siekdami skatinti jaunas
merginas rinktis mokslinĊ karjerą.
x
Administraciniǐ struktǌrǐ steigimas.
Jungtinơje Karalystơje Ƴkurtas Prekybos ir
pramonơs departamentui priklausantis Plơtros skyrius, kuris veikơ kartu su Švietimo ir užimtumo departamentu bei Mokslo tarybomis. Vokietijos švietimo ir mokslo federalinơje ministerijoje buvo
Ƴsteigtas skyrius „Moterys švietime ir moksle“. Italijoje 1998 metais Ƴsteigta „Lygiǐ galimybiǐ“ komisija, priklausanti Nacionaliniam tyrimǐ centrui.
x
„Moterǐ studijos“.
Daugelyje Europos Sąjungos valstybiǐ nariǐ
moterǐ tyrimai Ƴgijo vis didesnƳ mastą ir reikšmĊ.
Nesunku pastebơti tam tikrǐ paraleliǐ su šiuo
laikotarpiu Lietuvoje vykusiais procesais, atitinkamǐ Ƴstatymǐ priơmimu, institucijǐ steigimu, Moterǐ
centrǐ kǌrimu, programǐ vykdymu ir moksliniǐ
tyrimǐ plơtra.

Moterǐ kvotǐ Ƴvedimo moksle vertinimai
Atlikome dvidešimt interviu su žmonơmis,
turinþiais mokslo laipsnƳ ir / arba pedagoginƳ vardą,
priklausanþiais akademinei bendruomenei, užiman-
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þiais Ƴvairaus lygio pareigas ir turinþiais skirtingus
statusus (nuo asistento ir doktoranto iki profesoriaus, akademiko bei mokslo administratoriaus
valstybơs lygiu). 40% atrinktǐjǐ sudarơ vyrai. Aštuoni interviu buvo atlikti su kitǐ šaliǐ atitinkamais
ekspertais iš Suomijos, Rusijos, Latvijos, Šveicarijos, Italijos, JAV ir Vokietijos. Jǐ vertinimai taip
pat labai praturtino tyrimo medžiagą, nes vieni jǐ
buvo Rytǐ ir Centrinơs Europos mokslininkai, dirbantys Vakarǐ mokslo Ƴstaigose ir universitetuose,
kiti – Vakarǐ mokslininkai, dirbantys Vakarǐ
mokslo institucijose.
Pateiksime moterǐ kvotǐ Ƴvedimo moksle
vertinimus, kurie grupuojasi vienoje ,,už“ ir „prieš“
ašyje (iš dalies pripažƳstant jas kaip laikiną
priemonĊ), skiriasi tik argumentacija.

bǌti profesoriumi, nes turi žiniǐ, o ne dơl to, kad esi
moteris (mot., 32 m., soc. m. dr., Lietuva).
Apie kvotas pasisako skeptiškai: kur tas protingas, kuris žinos, kokioje srityje kokiǐ kvotǐ
reikia? Mes jau žinome, kuo tai baigiasi... Vis tiek
atơjome Ƴ demokratiją. Manau, kad þia turi bǌti natǌralǌs procesai, jie turi nusistovơti (vyr., 35 m.,
technologijos m. dr., Lietuva).
Kvotǐ moterims idơja respondentei nepatinka, nes jomis Ƴteisinama moterǐ subordinacija
vyrams. Niekada nebuvo kvotǐ fifty per fifty, paprastai kvotos numato 30 ar 40%. Teoriškai, jei bus
Ƴvestos kvotos, vyrai visada galơs pasakyti: turite
savo kvotas, ko dar norite? Tikiu, kad yra situacijǐ,
kur kvotos yra bǌtinos. Ʋvedant kvotas negalima
sustoti, tai tik pirmas žingsnis, antrasis – lygybơ be
kvotǐ (mot., 30 m., filologơ, asistentơ, Italija).

Neigiami vertinimai (prieš)
Respondentas apie kvotas moterims pasisako
labai neigiamai, lygina jas su kvotomis žydams ar
juodaodžiams. Mano, kad jas galima Ƴvesti
privaþiose institucijose arba verslo srityje, bet jokiu
bǌdu ne valstybinơse Ƴstaigose: tai yra
diskriminacija su priešingu ženklu (vyr., 37 m.,
soc. m. dr., Rusija).
Kvotǐ Ƴvedimą respondentas vertina neigiamai, nes jos pateisina tam tikrą apribojimą ir politikoje, ir moksle. Be kvotǐ gali bǌti išrinktos visos
moterys, pvz., Ƴ Mokslo tarybą, jeigu tik jǐ turima
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus (vyr.,
45 m., filos. m. dr., Lietuva).
,,Nežinau, ko siekiama tomis kvotomis. Moterys turi pakankamai galimybiǐ dalyvauti tose valdymo struktǌrose, pas mus jau per daug, ko gero.
Svarbu, kad vadovǐ pareigas užimtǐ žmonơs, kurie
išmestǐ iš galvos tas kvotas ir priimtǐ žmones
pagal jǐ kompetenciją. Patronavimo pozicija, kurią
kartais užima vyrai, yra asmenybiǐ problema, ne
vyrǐ problema“ (vyr., 50 m., teisơ, prof., Lietuva).
Respondentas moterǐ kvotǐ Ƴvedimą vertina
neigiamai, nes prieš tai reikia sukurti edukacinĊ
sistemą, galinþią adekvaþiai rengti moteris konkurencijai su vyrais (vyr., 56 m., prof., Italija).
Nepalaiko kvotǐ. Respondentơ tiki, kad moterys turi problemǐ Ƴsitraukdamos Ƴ akademinĊ bendruomenĊ, kad yra moterǐ diskriminacija, ne asmeninơ, bet bendra, taþiau tai jas mažiau Ƴžeidžia
negu paternalizmas, kad joms reikalinga speciali
vyrǐ globa (mot., 41 m., prof., antropologơ, JAV).
Ʋ moterǐ kvotas politikoje žiǌrima kaip Ƴ teigiamą reiškinƳ, jei jos naudojamos kaip moters pritraukimo Ƴ politiką instrumentas, bet mǌsǐ visuomenơje tai nepasiteisino. Kvotos reikalingos, nes
mǌsǐ moterys nesiskverbia Ƴ politiką, o jeigu jos
plǌstǐ, tada, aišku, jos nereikalingos. Moksle kvotǐ
neturơtǐ bǌti, nes moksle reikia parodyti savo galimybes, sugebơjimą dirbti mokslinƳ darbą ir reikia

Teigiami (iš dalies už)
Ʋ kvotas žiǌrima pozityviai, bet tai turơtǐ bǌti
labai laikina priemonơ, nes priešingu atveju mums
gali iškilti ta pati amerikieþiǐ problema (korektiškumo, kvotǐ ir t. t.) (mot., 29 m., soc. m. doktorantơ, Lietuva).
Šveicarijoje kvotos profesoriaus vietai užimti
niekada nebus priimtos, nors þia ir yra tam tikros
rǌšies pozityvi moterǐ diskriminacija, pvz., vedybǐ
proga moterys gauna 40 000 frankǐ. Bet tam tikrą
laikotarpƳ kvotos turơtǐ bǌti, gali bǌti Ƴvairǌs modeliai. Mes turime tiesiog pabandyti. Moterǐ eliminavimas (exclusion) tampa vis subtilesnis (mot.,
42 m., PhD, Šveicarija).
Jeigu kvotos yra kokios nors tikslingos politikos, kompleksinơs, interdisciplinarinơs politikos
dalis, vadinkite kaip tik patinka, žaidimo taisyklơs
kvotǐ sistemai turi bǌti tokios subtilios, kad tai
duotǐ rezultatą (mot., 45 m., filologơ, dr., be pilietybơs, Latvija).
Respondentơ pritaria kvotoms, nors abejoja,
kad jomis galơs pasinaudoti tikros profesionalơs.
Atvirkšþiai, kokia nors arogantiška, menkai išprususi, bet siekianti valdžios moteris galơs nustumti
vyrą tik dơl kvotos (mot., 42 m., humanitarơ, pedagogơ, Lietuva).
Ʋ kvotas akademijoje žiǌrima teigiamai, nors
pažymimas jǐ absurdiškumas. Kai tokia situacija,
kvotos reikalingos, nors tai ir kvailas dalykas, bet
dơl išankstiniǐ nuostatǐ Ƴ moteris jos turi bǌti. Yra
akivaizdus vyrǐ protegavimas, vyrai proteguoja vyrus ir net moterys labiau proteguoja vyrus negu
moteris, gal bijo konkurencijos? (mot., 40 m., filos.
m. dr., Lietuva).
Ʋ kvotas moksle respondentơ žiǌri teigiamai,
taþiau pabrơžia, kad tai yra labai gudrus dalykas,
nes moksle reikia atitikti tam tikrus reikalavimus.
ýia yra tam tikri lygiai. ,,Aš nepalaikyþiau kvotǐ,
jei bet kuri moteris gali bǌti bet kuriuo vyru dơl jos
lyties (gender). Taþiau Švedijos politika man labai
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pažeidžiama). Siekiant lygiǐ vyro ir moters galimybiǐ reikia keisti ne tik Ƴstatymus, bet ir kultǌros
normas, kurios tampa bene svarbiausias veiksnys,
stabdantis lygiǐ teisiǐ ir galimybiǐ Ƴgyvendinimą.
Galima bandyti plaþiau diegti ,,atstovavimo“ (targets) koncepciją reprezentuojant lyþiǐ lygybĊ visose srityse.

priimtina: jeigu yra du lygiaverþiai kandidatai, jie
priima moterƳ dơl jos diskriminacijos praeityje“
(mot., 56 m., prof., antropologơ, Suomija).
Klausimas, pateikiamas platesnei diskusijai ir
argumentacijai, galơtǐ bǌti moterǐ ir vyrǐ kvotǐ,
kaip pereinamosios priemonơs siekiant vyrǐ ir
moterǐ lygiǐ galimybiǐ, Ƴvedimas.
,,Pirmosios moters“ fenomenas kaip kvotǐ
atsvara ir / ar papildymas
Lietuvos istorijoje apstu iškiliǐ moterǐ, kurios pirmos veikơ tam tikrus socialinius ar politinius procesus. Atkǌrus Lietuvos nepriklausomybĊ,
jǐ taip pat netrǌko. Išskirþiau keletą:
x
Valdžios struktǌroje – profesorơ Kazimiera
Prunskienơ, žymi Sąjǌdžio veikơja, tapusi pirmąja ministre pirmininke. Tuo metu ji buvo
tik viena moteris Vyriausybơje, sudarytoje iš
17 nariǐ. Ji – pirmoji moteris, kuri dalyvavo
Lietuvos prezidento rinkimuose 2003 m.,
nors priešlaikiniuose prezidento rinkimuose
2004 m. antrajame ture iš penkiǐ likusiǐ kandidatǐ (V. Adamkaus, P. Auštreviþiaus,
V. Blinkeviþiǌtơs, ý. Juršơno ir K. Prunskienơs) dalyvavo jau dvi moterys.
x
Karinơse struktǌrose – 2001 m. pradžioje
Gintơ Damušytơ buvo paskirta NATO Lietuvos misijos vadove Briuselyje, nors iki tol nơ
viena moteris (nuo 1949 m., kai buvo Ƴkurta
ši organizacija) neužơmơ šiǐ pareigǐ.
x
ES institucijose – buvusios Lietuvos Respublikos finansǐ ministrơs Dalios Grybauskaitơs
tapimas ES komisare 2004 m. ir geras jos
veiklos bei gebơjimǐ Ƴvertinimas stiprina Lietuvos tapsmą ES nare.
Neanalizuosime 2004 m. rinkimǐ Ƴ Europos
Parlamentą rezultatǐ ES šalyse ir Lietuvoje (tai yra
ir dar bus plaþiai aptariama), kai galima kalbơti
apie moterǐ atstovavimo rezultatus ir jǐ Ƴtaką šiai
institucijai, tiesiog manome, kad „Pirmosios moters“ fenomenas gali bǌti kvotǐ Ƴvedimo pradžia.
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Representation as Ameasure of Gender
Mainstreaming
Summary
To increase participation of women in decisionmaking the quota system is one of the ways. However,
there is very strong resistance towards this system. One
of the arguments of the critics is that we had this system
in the Soviet times, and it neither worked nor changed
the status of women. The article proposes the term of
“targets” (atstovavimas), which includes the principle of
representation at the various levels.
We suppose that an opposite the quotas on the
same scale are women who have been the first on some
positions and historically played rather unique and
remarkable role (Ms. Kazimiera Prunskienơ, professor in
Economics from the University of Vilnius and wellknown leader of Sąjǌdis, became the Prime Minister of
Lithuania. Nonetheless, Prunskiene’s phenomenon in
1990-1992 was more a symbolic challenge than an
actual innovation in favour of women’ political
involvement. She was alone woman in the 17 members
Cabinet. She was the first (and the only one) woman
participated in the President elections in 2003 in
Lithuania; In January 2001 Ms. Gintơ Damušytơ has
been appointed to a head of Lithuanian mission at the
NATO in Brussels. No one women before (since 1949
when this organization was created) did not occupy this
position of an ambassador in this organization; Previous
Minister of Finance Dalia Grybauskaite became the first
Commissionaire at EU from Lithuania in 2004).
The understanding of the role of politics and
government is still in the process of fundamental change.

Išvados
Pasaulinơ patirtis nelygybơs pripažinimo aspektu lemia socialiniǐ struktǌrǐ raidą ir pokyþius.
Paslơpta moterǐ diskriminacija, pasipriešinimas
pokyþiams ir neadekvaþiai menkas moterǐ pasiekimǐ vertinimas sudaro gyvuojanþiǐ nelygybơs nuostatǐ turinƳ. Šiuolaikinơ moteris Ƴ aktyvią veiklą ateina lydima Ƴvairiausiǐ prietarǐ. Lietuvoje turơtume
diskutuoti tik apie vyrǐ ir moterǐ kultǌrinĊ nelygybĊ, nes jǐ politinơ ir socialinơ lygybơ jau Ƴtvirtinta mǌsǐ Ƴstatymuose (žinoma, socialinơ lygybơ
niekad nepasiekiama iš karto, kita vertus, ji dažnai

8

