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Straipsnio tikslas – pateikti tyrimo, kurƳ užsakơ Europos Komisijos tyrimǐ generalinis direktoratas
siekdamas išsiaiškinti moterǐ, dirbanþiǐ mokslinƳ darbą Rytǐ ir Vidurio Europos bei Baltijos valstybơse, darbo
sąlygas ir statusą, svarbiausias išvadas. Ši studija yra viena iš Mokslo ir visuomenơs veiksmǐ plano projektǐ,
skirtǐ skatinti lyþiǐ lygybei mokslo sferoje didesniojoje Europos dalyje. Straipsnyje taip pat išskiriama
Lietuvos mokslininkiǐ situacija akademinơs bendrovơs hierarchijoje ir bandoma numatyti mokslininkiǐ skatinimo perspektyvas Lietuvoje ir ES.
Mokslo bendruomenơ, kuri iš principo turi
bǌti pažangiausia visuomenơs dalis ir nuo kurios
produktyvumo iš esmơs priklauso ekonominơ pažanga, kad ir paradoksalu, bet pasižymi konservatyvumu. Ʋvairiǐ šaliǐ statistiniai duomenys rodo
didelƳ moterǐ skaiþiǐ aukštosiose mokyklose ir jǐ
„sunykimą“ kylant aukštesnio mokslo statuso link.
Tai leidžia daryti prielaidą, kad mokslo bendruomenơje egzistuoja neformali mokslininkơs profesionalios karjeros stabdymo praktika, kuri pasireiškia
ne tiek aukštesnio išsilavinimo ir mokslinio laipsnio Ƴgijimo tvarka, kiek aukštesnio mokslinio vardo
ir pozicijos suteikimo praktika. Taigi mokslininkơs
diskriminacija yra truputƳ per brangi visǐ pirma
valstybơs biudžetui, nes ilgalaikơs valstybơs
investicijos Ƴ mokslininkơs parengimą, nesudarant
sąlygǐ profesiniam tobulơjimui ir atitinkamai produktyvumui, pelno valstybei neatneša, jos tiesiog
iššvaistomos.

Bendra švietimo ir mokslo raidos strategija
yra svarbi priemonơ užtikrinti Europos Sąjungos
sugebơjimą konkuruoti su JAV ir sparþiai besivystanþiomis Azijos šalimis. ES Viršǌniǐ susitikimuose yra priimta Lisabonos strategija (2000). ES
šaliǐ švietimo sistemoms keliamas bendras tikslas –
modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas pagal
žiniǐ visuomenơs poreikius – svarbus tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiǌriu. Investicijos Ƴ švietimą traktuojamos kaip investicijos Ƴ svarbiausią iš
gamybos veiksniǐ – darbo jơgą – ir kaip investicijos Ƴ žmoniǐ gerovĊ ir socialinƳ stabilumą. Tarp
svarbiausiǐ mokslo politikos uždaviniǐ yra numatyta iki 2010 metǐ padidinti išlaidas MT (mokslui ir
tyrimams) iki 3% BVP (bendras vidaus produktas).
Verslo dalis finansuojant MT turơtǐ padidơti iki
dviejǐ treþiǐjǐ visos sumos.
ES Viršǌniǐ susitikimuose Barselonoje
(2002) ES šalims kandidatơms buvo pasiǌlyta prisijungti prie Lisabonos strategijos Ƴgyvendinimo.
Šiuo metu išlaidos mokslo tiriamajai veiklai ES-15
vidurkis yra 1,93%, o atitinkamas ES šaliǐ kandidaþiǐ indơlis 2001 metais Ƴvairavo nuo 1,57% Slovơnijoje iki 0,44% Latvijoje, Lietuvoje atitinkamai
0,69% BVP.
Lietuvos Vyriausybơ patvirtina, kad žiniomis
pagrƳsta ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos
siekiu. ES yra užsibrơžusi sukurti žiniǐ visuomenĊ
per artimiausią dešimtmetƳ; 2015 metais šioje srityje Lietuva gali bǌti pasiekusi panašǐ lygƳ. Taþiau
žiniǐ visuomenơ yra itin sudơtingas iššǌkis Lietuvai
ir su juo gali nepavykti susitvarkyti, jei nebus
pasiektas plaþiǐ visuomenơs sluoksniǐ susitarimas
ir stipri intelektinơ politinơ valia.
Svarbus žmogiškǐjǐ ištekliǐ potencialas –
racionalus moterǐ, kaip intelektualios darbo jơgos,
panaudojimas. Šiuo metu demokratijos ir ekonomikos raida neƳsivaizduojama be moterǐ dalyvavimo sprendimǐ priơmimo procese bet kuriuo visuomenơs struktǌros lygmeniu, taþiau praktiškai
moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ principas socialinơje srityje nơra Ƴtvirtintas.

Mokslininkiǐ situacija ekspertǐ vertinimu
1999 m. Ƴkurta valstybiniǐ pareigǌnǐ, Ƴtrauktǐ Ƴ moterǐ dalyvavimo skatinimą moksliniuose tyrimuose nacionaliniu lygiu, grupơ, žinoma kaip
„Helsinkio grupơ moterims ir mokslui“ (Helsinki
group on women and science), kuri Ƴtraukia ir nacionalinius statistinius korespondentus (iš viso 30
šaliǐ). 2000 metais šios grupơs parengtos nacionalinơs ataskaitos, publikuotos 2002 metais, apie nacionalinĊ moters moksle rơmimo politiką parodơ,
kad 1999 metǐ ES-15 ETAN ekspertǐ grupơs išvados ir rekomendacijos, skirtos moterǐ ir vyrǐ lygybei moksle skatinti, nepakankamai atspindi mokslininkiǐ situaciją šalyse kandidatơse ir negali bǌti
efektyviai šiose šalyse panaudotos.
2001 m. Europos Komisija priơmơ Veiksmą
27, t. y. Mokslo ir visuomenơs veiksmǐ planą moterǐ ir vyrǐ lygybei skatinti. Moksliniame tyrime
Ƴgyvendinama Europos Sąjungos šeštoji Pamatinơ
(Bendroji) programa (6th Framework Programme
2002–2006), Ƴ kurios veiklą Ƴtraukiamos ir šalys
kandidatơs. Buvo Ƴkurta ekspertǐ grupơ, sudaryta iš
autoritetingǐ Ƴvairiǐ sriþiǐ mokslininkǐ, atstovau-
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tencialo. Asimetrinis viešasis diskursas vyrǐ naudai, bet, kaip paaiškơja, mokslo raidos nenaudai.
Tai verþia kurti moksle moterǐ skatinimo politiką.
Moksle moterǐ skatinimas visǐ pirma reikalauja
mǌsǐ paþiǐ vizijos apie mokslą pokyþius, turint
galvoje mokslininkiǐ ir mokslininkǐ profesinius
sugebơjimus ir pareigǐ lygybĊ. Tai tikriausiai bǌtǐ
pati svarbiausia šios ataskaitos išvada ir rekomendacija.

janþiǐ mokslǐ akademijoms, universitetams, tyrimo
institutams ir valstybơs institucijoms bei verslo
pasauliui. Grupơs veiklos tikslas – išsiaiškinti moterǐ, dirbanþiǐ mokslinƳ darbą Rytǐ ir Vidurio Europos bei Baltijos valstybơse (t. y. Bulgarija, ýekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovơnija ir Vengrija), darbo sąlygas ir statusą, parengti rekomendacijas Komisijai, Europos
Parlamentui, stojanþioms Ƴ ES valstybơms, dabartinơms ES valstybơms narơms ir organizacijoms,
rengianþioms, finansuojanþioms ir Ƴdarbinanþioms
mokslininkus.
Ši grupơ žinoma kaip Enwise (Enlarge Women In Science to the East – daugiau moterǐ, dirbanþiǐ mokslinƳ darbą Rytǐ valstybơse) ekspertǐ
grupơ. Dơl Europos Komisijos pareigǌnơs Brigitte
Degen puikiǐ organizaciniǐ Ƴgǌdžiǐ jau 2004 metǐ
pradžioje Ƴteikơ Europos Komisijai ataskaitą, pavadintą „Talentǐ švaistymas: privaþiǐ interesǐ pavirtimas valstybine problema“ (Waste of talents: turning private struggles into a public issue. Women
and Science in the Enwise countries). Šios ataskaitos autorơs: Marina Blagojeviü, Maija Bundule,
Anke Burkhardt, Marina Calloni, Ene Ergma, Judith Glover, Dóra Groó, Hana Havelková, Dunja
Mladeniþ, ElĪbieta Oleksy, Nikolina Sretenova,
Mioara Florica Tripsa, Daniela Velichová, Alina
Žvinklienơ, naudodamos ir sujungdamos skirtingǐ
disciplinǐ ekspertizơs metodus, kultǌrinius pagrindus ir profesinius sugebơjimus, pateikơ kolektyvinƳ
požiǌrƳ Ƴ moters diskriminacijos moksle problemą.
Enwise-10 ataskaitos struktǌra atspindi norą
nagrinơti moterys ir mokslas problemą iš moterǐ ir
vyrǐ lygybơs bei mokslinio tyrimo dvejopos perspektyvos. Pagrindiniai struktǌriniai veiksniai, suteikĊ lygybơs klausimo sprendimo formą Enwise
šalyse nuo ikikomunistinio laikotarpio, komunistinio režimo metu, iki perơjimo Ƴ rinkos ekonomiką,
apibrơžiami pirmame ataskaitos skyriuje. Antro
skyriaus dơmesio centre yra mokslinio tyrimǐ sistemǐ ir jǐ evoliucijos aprašymas nuo komunistiniǐ
laikǐ iki dabarties. Treþiame skyriuje aprašoma dabartinơ mokslininkiǐ situacija Enwise šalyse. Ketvirtas skyrius rơmơsi ES penktosios Pamatinơs
(Bendrosios) programos (5th Framework Programme) duomenimis ir kai kuriais dabar Ƴgyvendinamos
šeštosios Pamatinơs programos rezultatais, atidžiai
tikrinant Enwise šaliǐ moterǐ dalyvavimą šiose
programose. Penktame skyriuje suformuluojamos
priemoniǐ ir veiksmǐ rekomendacijos. Ataskaitos
prieduose pateikiama Ƴvairi papildoma informacija.

Išvados
x Ikikomunistinio režimo moterǐ padơtis
Enwise šalyse kito panašiai kaip Vakaruose.
Politiniai Ƴvykiai lơmơ, kad Rytǐ šalyse moterys
Ƴgijo rinkimǐ teisĊ, gavo postǐ valdžios Ƴstaigose, o
bendras abiejǐ lyþiǐ vaikǐ mokymas jose buvo
pradơtas anksþiau negu Vakarǐ Europoje. Komunistiniu laikotarpiu vykdyta savotiška lyþiǐ lygybơs
politika, buvo numatyta vienoda teisơ ir pareiga
dirbti visą darbo dieną ir teisơ siekti mokslo,
nesvarbu, kokia lytis. Šios politikos dalis buvo vaikǐ priežiǌros Ƴstaigǐ steigimas, teisinơ dirbanþiǐ
motinǐ apsauga ir valstybơs teikiama parama.
Mokslui ir galimybơms mokytis skiriamas dơmesys
lơmơ, kad visose viešojo gyvenimo srityse, ypaþ
mokslo pasaulyje, atsirado daug kvalifikuotǐ specialisþiǐ. Taþiau ši formali lyþiǐ lygybơ buvo pasiekta ir palaikoma politine cenzǌra, naikinant
visuomeninius moterǐ judơjimus ir ribojant žodžio
laisvĊ. Tokia sistema nepakeitơ vertikaliojo ir horizontaliojo atskyrimo visose darbo srityse (Ƴskaitant
aukštąjƳ mokslą ir moksliniǐ tyrimǐ sistemas).
x Pereinamuoju laikotarpiu studijǐ ir moksliniǐ tyrimǐ sistemos Enwise šalyse buvo pertvarkomos atsižvelgiant Ƴ naujus mokslo rinkos reikalavimus, moksliniǐ tyrimǐ sistemǐ organizavimo patirtƳ Vakaruose ir ikikomunistinio laikotarpio nacionalines tradicijas. Dơl ekonominiǐ struktǌrǐ reorganizavimo, sudơtingos šaliǐ ekonominơs situacijos
mokslininkǐ problemoms nebuvo skirtas reikiamas
dơmesys. Mokslo ir studijǐ institucijos negavo pakankamai lơšǐ mokslo bei technologijǐ plơtrai ir
mokslininkǐ pradơjo mažơti. Šie pokyþiai vienodai
paveikơ ir mokslininkus, ir mokslininkes, taþiau dơl
pereinamojo laikotarpio moterys atsidǌrơ blogesnơje situacijoje negu vyrai. Nors moterys sudaro
38% moksliniǐ darbuotojǐ Centrinơs, Rytǐ Europos
šalyse ir Baltijos valstybơse, didelơ jǐ dalis dirba
tose srityse, kuriose išlaidos moksliniams tyrimams
mažiausios. Nepakankamos lơšos ir prasta infrastruktǌra trukdo tobulơti visai perspektyviǐ mokslininkiǐ kartai.
x Šiandieninơ mokslininkiǐ padơtis yra keliǐ veiksniǐ padarinys, tie veiksniai – tai lygios galimybơs, egalitarizmas ir tyrimǐ sistemǐ pokyþiai.
Komunistinio režimo metu moterǐ ir vyrǐ lygybơ
buvo laikoma šalutiniu egalitarizmo padariniu, todơl lyþiai nebuvo teikiama jokios specialios reikš-

Prarasti talentai: mokslininkiǐ padơtis
Enwise-10 šalyse
Moterǐ ir vyrǐ lygybơ moksle yra bǌtina
moksliniǐ tyrimǐ produktyvumo stiprinimo sąlyga,
nes dơl neformalios diskriminacijos mokslininkơs
paprastai visiškai neatskleidžia savo kǌrybinio po-
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mơs. Moksliniǐ tyrimǐ politika buvo kreipiama Ƴ
šalies gynybos reikmơms skirtus tyrimus ir racionalios socialistinơs visuomenơs kǌrimą. Perơjimas Ƴ
rinkos ekonomiką mokslo srityje sukơlơ dramatiniǐ
pokyþiǐ; praradĊs loginƳ pagrindą mokslas iki šiol
stengiasi Ƴgyti naują “raison d’etre“ („teisĊ egzistuoti“). Tokioje permainǐ atmosferoje moterǐ padơtis yra santykiškai stipri kiekybiniu požiǌriu, taþiau
silpna kokybiniu požiǌriu.
x Nors Enwise šalyse tarp mokslininkǐ
moterǐ yra daugiau, palyginti su penkiolika senǐjǐ
valstybiǐ nariǐ, atidžiau panagrinơjus ekonominĊ
situaciją matyti, kad mokslininkiǐ santykiškai daugiau tose valstybơse, kuriose mokslininkǐ bendruomenơ mažesnơ; jos ilgai sudarơ didžiąją labai
kvalifikuotos darbo jơgos dalƳ, todơl tikimybơ, kad
moterys dirbs žinioms imliose srityse, yra didesnơ.
x Reali situacija yra pesimistiškesnơ. Moterǐ ir vyrǐ dalyvavimo mokslinio tyrimo sistemoje
skirtumǐ yra net tose šalyse, kuriose bendras
moksliniǐ darbuotojǐ – moterǐ ir vyrǐ – skaiþius
gerai subalansuotas: moterys ir vyrai nevienodai
pasiskirstĊ Ƴvairiuose mokslinio tyrimo sektoriuose
ir mokslo srityse. Moterys išstumiamos iš konkurencingǐ, dideliǐ išlaidǐ mokslo tiriamosios veiklos
sistemǐ, taþiau Ƴtraukiamos Ƴ mažǐ išlaidǐ mokslo
tiriamosios veiklos sistemas kaip tam tikri antraeiliai žmogiškieji ištekliai. Baltijos valstybơse, Bulgarijoje ir Rumunijoje, t. y. šalyse, kuriose vienam
gyventojui tenka mažiausias mokslo darbuotojǐ
skaiþius ir mažiausios išlaidos mokslo tiriamajai
veiklai, moterǐ dalis tarp mokslo darbuotojǐ yra
didesnơ. Taigi net ir tose valstybơse, kuriose bendras mokslininkǐ vyrǐ ir moterǐ santykis gana panašus, Ƴvairiose mokslo tyrimǐ ir taikomosios veiklos
srityse esama dideliǐ skirtumǐ: moterims dažniausiai nepavyksta Ƴsitvirtinti konkurencingose ir
geriausiai finansuojamose tyrimǐ ir taikomosios
veiklos srityse, jos atsiduria sunkiau besiverþianþiose ir mažiau lơšǐ gaunanþiose srityse, dažnai –
kaip pagalbinis personalas.
x Mokslinio tyrimo institutuose ir universitetuose dirbanþios moterys vis dar užima ne
tokius svarbius postus kaip vyrai. Moterys sudaro
dơstytojǐ personalo daugumą – 54%, taþiau didžioji
jǐ dalis užima žemesnes pareigas. Be to, nors
moterǐ, dirbanþiǐ universitetuose, yra beveik tiek
pat kaip moksliniǐ darbuotojǐ, abiem atvejais vyrai
paprastai tris kartus dažniau negu moterys užima
aukšþiausius akademinius postus.
x Bǌdinga jaunesnơs kartos mokslininkiǐ
dilema – mokslinơs ir šeimyninơs karjeros derinimas. Nors jaunos mokslininkơs turi potencialą siekti mokslinơs karjeros, socialiniai ir ekonominiai
veiksniai, moksliniǐ sistemǐ struktǌrinơ bǌklơ
riboja profesinƳ jaunǐ mokslininkiǐ tobulơjimą tuo
metu, kai jos augina ir auklơja vaikus. Taigi jaunǐ
mokslininkiǐ perspektyvas temdo lơšǐ stygius,

nelanksti paaukštinimo ir pripažinimo tvarka bei
socialinơs rǌpybos politikos trǌkumai – visa tai gali
skatinti emigraciją.
x Enwise šaliǐ mokslininkai nuo 1990 m.
dalyvauja Pamatinơse mokslo tyrimǐ ir taikomosios
veiklos programose asocijuotǐ nariǐ teisơmis. Nuo
penktosios ir ypaþ šeštosios Pamatinơs programos
jie laikomi lygiaverþiais savo kolegǐ iš 15 ES valstybiǐ partneriais. Ʋgyvendinant penktąją PamatinĊ
programą moterys sudarơ 34% visǐ vertintojǐ iš
Enwise šaliǐ, o atitinkamas ES-15 rodiklis buvo tik
22%. Geresniǐ rodikliǐ galima tikơtis dabar
Ƴgyvendinamoje šeštojoje Bendrojoje programoje.
Taþiau nors mokslininkiǐ susidomơjimas didžiulis,
kol kas joms dažniausiai tenka antraeilơs užduotys,
o ne Pamatinơs programos vykdymo, stebơjimo ir
konsultavimo darbai.
Rekomendacijos
x Nepakankamas finansavimas, neišplơtota
infrastruktǌra ir pasenusi Ƴranga – pagrindinơs priežastys, stabdanþios mokslininkǐ bendruomeniǐ stiprơjimą, ypaþ tose mokslo tyrimǐ ir taikomosios veiklos srityse, kurioms skiriama mažai lơšǐ. Kadangi
šiose srityse paprastai dirba dauguma mokslininkiǐ,
joms lieka mažiausiai progǐ pasinaudoti mokslo
tyrimǐ teikiamomis galimybơmis. Todơl reikơtǐ
sukurti geresnĊ infrastruktǌrą, kad bǌtǐ sudarytos
sąlygos gauti naujausią patikimą informaciją.
x Pagrindinis veiksnys, dơl kurio moterys ir
vyrai negali tolygiau pasiskirstyti mokslo tyrimǐ
srityje, yra išsamios informacijos apie vyrǐ ir moterǐ užimamas pareigas visose mokslo hierarchijos
pakopose stoka. Kad lyþiǐ lygybơ bǌtǐ skatinama
visose Enwise valstybiǐ privaþiose ir viešosiose
mokslo tyrimǐ institucijose, reikia duomenǐ, leidžianþiǐ nustatyti mokslo darbuotojǐ lytƳ, ir
nuolatinơs mokslininkiǐ padơties Ƴvairiose valstybơse stebơjimo sistemos.
x Galiausiai reikia sutarti dơl tolesniǐ veiksmǐ, kurie padơtǐ gerinti Enwise šaliǐ mokslininkiǐ
sąlygas. Šioje srityje turơtǐ bendradarbiauti Komisija, Europos Parlamentas (ypaþ Ƴsiliejus naujiems
nariams iš Enwise valstybiǐ) ir Taryba, taip pat Enwise šaliǐ politikai ir Ƴvairios organizacijos. Bǌtinas
glaudus dabartiniǐ ES valstybiǐ bendradarbiavimas.
Labai svarbu pabrơžti, kad Enwise šaliǐ
mokslininkơs paþios turi imtis iniciatyvos, kad
užimtǐ deramą vietą ir atliktǐ savo vaidmenƳ Europos mokslo tyrimǐ erdvơje.
Europos Komisijos pažadai
Europos Tyrimǐ Komisijos narys ponas Philippe Busquin, sveikindamas ir Ƴvertindamas naują
ataskaitą apie mokslininkiǐ padơtƳ Centrinơs, Rytǐ
Europos šalyse ir Baltijos valstybơse, pabrơžơ, kad
„Mokslininkiǐ iš buvusiǐ komunistiniǐ šaliǐ
kandidaþiǐ Ƴ ES žmogiškǐjǐ ištekliǐ potencialas yra
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svarbus turtas Europos tyrimams. Enwise ataskaita
atskleidžia, kad galime kur kas geriau pasinaudoti
sugebơjimais, kuriuos turi išsiugdžiusios mokslo
darbuotojos. Reikia imtis tolesniǐ veiksmǐ, skirtǐ
paremti moterims moksle, atsižvelgiant Ƴ išsiplơtusios Europos darbotvarkĊ. Kartu Enwise šaliǐ
mokslininkơms turi bǌti suteikta galimybơ pasireikšti ir Europos tyrimǐ srityje.“ Komisija palankiai vertina tai, kad mokslininkơs iš Enwise šaliǐ
pasirengusios dalyvauti Pamatinơje programoje.
Skatindama moterǐ dalyvavimą šioje programoje,
Komisija nori sustiprinti moterǐ vaidmenƳ moksle
ir kartu padidinti moksliniǐ tyrimǐ potencialą, kad
bǌtǐ garantuotas naujǐ valstybiǐ nariǐ indơlis Ƴ
Europos tyrimǐ sritƳ.

Lietuvos mokslininkơs
Atliekant lyginamąją statistiką, nustatyta,
kad Enwise-10 šalyse, palyginti su ES-15 šalimis,
yra daugiau moterǐ tarp bendro moksliniǐ darbuotojǐ (tyrơjǐ) skaiþiaus. Šie skirtumai paprastai
pateikiami kaip moterǐ ir vyrǐ lygiǐ galimybiǐ
sơkmingo sprendimo Ƴrodymas nacionaliniu lygiu.
2001 metais Enwise-10 vidurkis buvo 38%
(ES-15 vidurkis – 27%). Moterys tarp bendro
moksliniǐ darbuotojǐ skaiþiaus sudaro 52%
Latvijoje, 47% Lietuvoje, 43% Estijoje ir 27%
ýekijoje.
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Be PNP sektoriaus HU, PL, RO + SK ir vidurkis šioms Enwise-10 šalims
AMS – Aukštojo mokslo sektorius
VAL – Valstybinis sektorius moksliniǐ tyrimǐ ir eksperimentinơs plơtros veikloje
PNP – privatus nepelno sektorius moksliniǐ tyrimǐ ir eksperimentinơs plơtros veikloje

daugumą – 54%, taþiau didžioji jǐ dalis užima
žemesnes pareigas. Be to, nors moterǐ, dirbanþiǐ
universitetuose, skaiþius artimas jǐ skaiþiui tarp
moksliniǐ darbuotojǐ, abiem atvejais vyrai paprastai tris kartus dažniau negu moterys užima aukšþiausius akademinius postus. 2001 m. Lietuvoje
moterǐ, dirbusiǐ aukštojo mokslo ir valstybiniame
sektoriuje, buvo beveik vienodai, t. y. apie 47%. Iš
visǐ Enwise-10 profesorơs vardą (Grade A position) sunkiausiai gauna Lietuvos mokslininkơs.

Iš 1 paveikslo duomenǐ matyti, kad Lietuva
mokslo tiriamojoje veikloje beveik pasiekơ lyþiǐ
balansą, kuris atitinka Baltijos valstybiǐ vidurkƳ ir
viršija Enwise-10 ir ES-15 vidurkƳ.
Visǐ šaliǐ bendras bruožas yra tas, kad daug
moterǐ mokosi aukštosiose mokyklose, o aukštesnio mokslo statuso siekia nedaug. Mokslinio tyrimo
institutuose ir universitetuose dirbanþios moterys
vis dar užima ne tokius svarbius postus kaip vyrai.
Enwise-10 šaliǐ moterys sudaro dơstytojǐ personalo
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2 pav. Profesoriaus vardą turinþiǐ moterǐ ir vyrǐ dalys tarp bendro mokslo darbuotojǐ
skaiþiaus 2000 m. (%)
Šaltinis: DG Research, WiS database
Pastabos: darbuotojǐ skaiþius
Duomenǐ nơra: Vengrija ir Rumunija
Enwise-8 bendras, be Vengrijos ir Rumunijos
Šaliǐ duomenys nơra visiškai palyginami dơl apimties ir apibrơžimǐ skirtumǐ

galimybiǐ tapti profesorơmis turi mǌsǐ istorinơs
kaimynơs lenkơs.
3 paveikslas yra vertikaliosios segregacijos
iliustracija ir akivaizdžiai rodo, kad Lietuvos mokslininkiǐ situacija yra prasþiausia iš visǐ Baltijos
valstybiǐ.

Kaip rodo 2 paveikslas, Lietuvoje, Slovakijoje ir ýekijoje vyrams tikimybơ gauti profesoriaus
vardą yra beveik 7 kartus didesnơ negu moterims.
Latvijoje vyrams tikimybơ gauti profesoriaus vardą
yra beveik 5 kartus didesnơ negu moterims, o
Estijoje tik beveik 3 su puse karto. Taigi vien Estija
priartơjo prie Enwise-10 vidurkio. Taþiau daugiau
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3 pav. Moterǐ dalys tarp bendro mokslo darbuotojǐ skaiþiaus ir tarp turinþiǐ profesoriaus vardą
2000 m. (%)
Šaltinis: DG Research, WiS database
Pastabos: darbuotojǐ skaiþius
Duomenǐ nơra: Vengrija (% moterǐ profesoriǐ) ir Rumunija
Enwise-9 bendras be Vengrijos (% moterǐ profesoriǐ) ir Rumunijos
Šaliǐ duomenǐ negalima visiškai palyginti dơl apimties ir apibrơžimǐ skirtumǐ
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pagrindo jai atsirasti. Taþiau pripažƳstama, kad tam
tikri stereotipai moters atžvilgiu egzistuoja, bet kaip
socialinis reiškinys moterǐ diskriminacija dažniausiai nukeliama Ƴ praeitƳ. Apskritai vidurinơs
kartos vyrǐ nuomonơ apie moterǐ diskriminaciją
apsiriboja moters personalija, jos klaidingu suvokimu ar didesniu jautrumu gyvenimo realijoms.
Tarp vyrǐ nuomoniǐ yra net tokiǐ, kad apskritai
moterǐ ir vyrǐ lygybơs klausimo iškơlimas ir Ƴtraukimas Ƴ politinĊ šaliǐ darbotvarkĊ vertintinas labai
neigiamai. Tokia nuomonơ tikriausiai susiklosþiusi
dơl socialistinio „moters klausymo“ ideologijos
praktikos, kuri vis dơlto sukǌrơ tam tikras sąlygas
profesiniam moters gebơjimui konkuruoti su vyrais,
o tai, ko gero, dažnai sukelia prieštaravimą su
asmeniniu konservatyviu požiǌriu Ƴ moters aktyvumą viešojoje sferoje.
Taigi galima teigti, kad vyrai paprastai nereflektuoja moters diskriminacijos atvejǐ akademijoje,
nors pripažƳsta, kad tam tikri stereotipai moters
atžvilgiu, tarp jǐ ir dơl profesinơs veiklos, visuomenơje egzistuoja. Refleksijos Ƴ moterǐ diskriminaciją
stoka susijusi su moterǐ ir vyrǐ lygybơs diskursu,
kuris turi Ƴtakos atvirosios diskriminacijos atvejǐ
mažinimui arba net pašalinimui. Kita vertus, lyties
aspektas praktiškai neturi neigiamos Ƴtakos karjerai,
kurią daro vyras, net atvirkšþiai, nes viešojoje sferoje egzistuoja pirmenybơs teikimas vyrui. Net moters diskriminacijos visuomenơje pripažinimas paprastai neperkeliamas Ƴ savo profesinĊ grupĊ. Moters
diskriminacijos akademijoje pripažinimas reiškia
savo lyties privilegijos kopti karjeros laiptais pripažinimą, o tai tiesiogiai sukelia prieštaravimą tarp
moterǐ ir vyrǐ lygiǐ teisiǐ diskurso ir asmeniniǐ
laimơjimǐ pagrƳstumo.
Vidurinơs kartos akademinơs moterys, paprastai jau turinþios asmeninƳ patyrimą, susijusƳ su
moters profesinĊ karjerą skatinanþiais ir stabdanþiais veiksniais, ir Ƴgijusios profesionalios refleksijos Ƴ socialinius reiškinius Ƴgǌdžiǐ, dažnai
suvokia moterǐ ir vyrǐ lygiǐ teisiǐ diskurso Ƴtaką
socialinơs realybơs Ƴvertinimui. Šiǐ mokslininkiǐ
kartos profesinis patyrimas leidžia atvirai kalbơti
apie akademijoje egzistuojanþią moterǐ diskriminaciją. Beveik kiekviena apklaustǐ moterǐ buvo
susidǌrusi akademijoje su vienos ar kitos formos
seksizmu.

Taigi dơl neformalios diskriminacijos ne iki
galo panaudojamas kǌrybinis akademinơs moters
potencialas. Tokia neracionalaus ekonominiǐ investicijǐ naudojimo intelektiniam kapitalui ugdyti situacija galơjo tenkinti Lietuvą tarybiniais laikais, kai
iš esmơs ji nebuvo atsakinga už savo ekonomines
išlaidas.
Moters diskriminacijos suvokimas Lietuvos akademinơje bendruomenơje
Diskriminacijos pripažinimas viešojo diskurso arba tik individualios pasaulơžiǌros lygmeniu
parengia dirvą teigiamiems pokyþiams moters lygiǐ
galimybiǐ link, ar tai bǌtǐ viešoji, ar privati gyvenimo sritis. Diskriminacijos suvokimas priklauso
nuo socialinio konteksto, kuriame vyksta individo
profesinis ir privatus gyvenimas, vadinasi, jis labai
priklauso nuo asmeninơs patirties ir amžiaus.
Statistikos duomenimis, moterǐ ir vyrǐ pasiskirstymai doktorantǌroje yra tolygǌs. Tad šƳ laikotarpƳ norisi pavadinti mokslinơs karjeros „aukso
amžiumi“. Bendri doktorantǌros studijǐ reikalavimai
iš esmơs neparengia dirvos moterǐ ir vyrǐ
diskriminacijai. Lyties faktorius galơjo veikti tik
stojant Ƴ doktorantǌrą. Iš doktorantơs(-o) reikalaujama laiku išlaikyti egzaminus, laiku pristatyti
mokslinio darbo ataskaitas, dalyvauti jaunǐjǐ
mokslininkǐ konferencijose ir pan. Taigi ne tik
doktorantai, bet ir doktorantơs šias studijas paprastai
išgyvena kaip asmeniniǐ laimơjimǐ ir pripažinimo
stadiją. Tuo labiau kad doktoranto statusas numato
ekonominĊ lygybĊ siekiant mokslinio laipsnio.
Lietuvos akademinơs bendruomenơs tyrimai
(Žvinklienơ, 2003 b) rodo, kad doktorantǌroje
moteris paprastai dar nesuvokia bǌsimos profesinơs
diskriminacijos, nors neretai jauþia ir išgyvena tam
tikrą diskomfortą, kai mato santykinai lengvesnƳ
kolegǐ doktorantǐ kelią. Taþiau ji dar tiki ir siekia
ateities, o savo profesinius sunkumus greiþiau sieja
su dabartine, apskritai su Lietuvos mokslo padơtimi, tiek ir su jaunǐ mokslininkǐ padơtimi apskritai
negu su bendra moters diskriminacijos praktika.
Moterǐ diskriminacija doktorantǌroje paprastai
nơra reflektuojama. Kartu doktorantai pripažƳsta,
kad Lietuvoje moterys yra išnaudojamos ir tam
tikra moterǐ diskriminacija akademijoje yra. Vyrai
tai suvokia kaip kažkokią mitologinĊ diskriminaciją, bǌdingą tarybiniams laikams ir palikusią
pơdsakus galbǌt vyresniosios mokslininkǐ kartos
mąstymui, o moterys pripažƳsta ir bendrą moterǐ
diskriminaciją, ir jos transformacijas visuomenơje.
Susidaro Ƴspǌdis, kad jaunos mokslininkơs neskiria
ypatingos reikšmơs moterǐ diskriminacijai akademijoje, tai suvokiama kaip eilinơ kultǌros norma,
kuri kol kas lyg ir nedaro esminơs Ƴtakos asmeniniam profesiniam gyvenimui.
Vidurinơs kartos mokslininkai paprastai nemato nei šiandieninơs moterǐ diskriminacijos, nei

Mokslininkiǐ skatinimo politikos perspektyvos
Akademinơs moters tapatumo studijos
(Žvinklienơ, 2003 a) parodơ, kad Lietuvos mokslininkơs labai laikosi tradicijǐ. Prisistatydamos jos
labiau identifikuojasi su šeimos struktǌra negu jǐ
kolegơs iš Vakarǐ ir net Centrinơs ar Rytǐ Europos.
Jǐ požiǌris Ƴ save, pabrơžtas moteriškumas, ryški
priklausomybơ nuo vyrǐ kolegǐ nuomonơs ir pan.
leidžia teigti, kad greiþiausiai dauguma Lietuvos
mokslininkiǐ lieka savo lyties vergơmis. Kartu,
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6.

Vakarǐ mokslininkǐ vyrǐ nuomone, Lietuvos
mokslininkơs yra adekvaþios vyrǐ mokslininkǐ
varžovơs „darvinistinơje“ kovoje už bǌvƳ.
Mokslas iki šiol yra asocijuojamas su vyriškuoju pradu, taþiau mokslo raidai reikia daug
pagalbininkǐ, todơl ir Ƴ moteris moksle buvo ir yra
dažniau žiǌrima kaip Ƴ gerai parengtą pagalbinƳ
aptarnaujantƳ personalą, o ne Ƴ kaip visavertƳ kǌrơją.
Taip tĊsiama moters profesinơs vertơs sumažinimo
praktika.
Nuomonơ valstybơs pareigǌnǐ, dalyvaujanþiǐ kuriant mokslo politiką, ypaþ svarbi svarstant
dabartinơs mokslininkơs skatinimo perspektyvas
Lietuvoje.
Lietuvos mokslo tarybos vadovas Eugenijus
Butkus teigia: „Moterys dơl šeimyniniǐ priežasþiǐ
kartais priverstos laikinai pasitraukti iš darbo. Tai
susiaurina karjeros galimybes. Bet aš nesutinku su
nuomone, kad mokslininkơs Lietuvoje yra diskriminuojamos“ (Gudaviþiǌtơ, 2004). Taigi iš mokslo
vadovybơs kokiǐ nors veiksniǐ, skatinanþiǐ mokslininkơs profesinĊ karjerą, galima nelaukti, nes tariamai prigimtiniǐ moters ir vyro teisiǐ bei pareigǐ
skirtumu aiškinamos nelygios moters ir vyro galimybơs profesinơje veikloje.
Visą ataskaitą Waste of talents: turning
private struggles into a public issue. Women and
Science in the Enwise countries (Talentǐ švaistymas: privaþiǐ interesǐ pavirtimas visuomenine
problema) galima rasti adresu:
http://europa.eu.int/comm/research/sciencesociety/highlights_en.html ir http://europa.eu.int/comm/research/science-society/women/wssi/publications_en.html
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Situation is Mapping, what About Future?
Perspectives of Promotion of the Women-Scientists
in Lithuania and EU
Summary
In the article some results of the Enwise (Enlarge
Women In Science to East) Expert Group’s report
“Waste of talents: turning private struggles into a public
issue. Women and Science in the Enwise countries” are
presented. The Research Directorate-General commissioned this report in order to assess the conditions and
status of women scientists in the Central and Eastern
European countries and the Baltic States. This report
investigates the situation of women scientists in the
Enwise countries, providing an insight into the situation
from a historical, as well as a contemporary perspective.
It makes recommendations to a series of stakeholders:
the Commission, the European Parliament, the Enwise
countries, as well as the current EU Member States and
organisations that educate, fund and employ scientists.
The logic of presentation of the nowadays
situation of women in science in the Central and Eastern
European countries and the Baltic States from different
perspectives is the main advantage of the Enwise-10
Report. Every part of the Report using a particular
approach, namely, methods of cultural, quantitative,
qualitative etc analysis, shows that women-scientists
remain the second-class citizens in their societies in
general and in their professional group particularly. They
can be defined as powerless intellectual élite, as a kind
of “back up” of human resource.
It should be noted that the main aim of the Report
was directed not only to monitor situation that women
scientists are facing in the ten candidate post-communist
countries but to indicate recommendations for the
development of the gender mainstreaming of scientific
policies at the national and EU level. Hence, making sit
up the social reflection to issues of women scientists that
should accelerate promotion of women in science in
general and encourage women-scientists to participation
in the activities of 6th Framework Program in particular
are among expected results of the dissemination of the
Report in the Enwise-10 countries.
At the same time a “hidden” aim of the Report,
which can be call as waken of gender’s consciousness on
the personal level is existed as well. The thoughtful
readers will be able to found out that professional carrier
of a woman are caused by both the level of
patriarchalism in society and her immediate
surroundings to a significant degree. In other words, a
problem of recognition of a woman as a full citizen is
not still solved by society and by a woman herself as
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gender. It means that the development of gender
ideology remains in the frame of Christian structure: a
woman is a servant of a man that obviously precludes
women from striving to leadership in the public sphere.
This rather gloomy statement however would not be so
bitter if Lithuanian society, and especially women
belonging to political, intellectual, economical and
administrative élite would if not support but at least do
not stigmatise and tolerate the women who are defined
as feminists. The active woman who is labelled as a
feminist actually always is doomed to restrictions in her
professional carrier. Hence the dominant part of
Lithuanian women rejects this self and, especially,
others definition and try to declare it publicly.
Therefore women’s discrimination is continued
despite the establishment of the “State feminism” in
Lithuania. Gender discrimination as a reason for
restriction of professional opportunities of women are
actually out of public reflection thanks to the advanced
legislation on gender equality which is experienced by
already several generations of Lithuanians. In other
words, both gender equality and women’s discrimination
became as the norm of social life, and both do not
disturb (contradict) to each other in the public discourse
of Lithuania. Therefore we can expect that the usual
practice of promotion of men in science will be
continued and supported by women as well. At the same
time it is clearly that the number of women in R&D,
including the highest academic positions, will increase.
It will be caused rather by Bruxelles directives, by
natural decrease of men-scientists on the top positions
(at present more than 60 % of scientists are over 50
years old), by decrease of the interest to academic carrier
among men because of the low level of the average
monthly wage in R&D (342 Euros for men and 279
Euros for women in 2001) than by consolidation of
women-scientists and promotion of each other.

well. Both a woman and a man are encouraged to
understand that responsibility for the level of the carrier
should be shared between personal professional abilities
and content of gender discourse in society. Beside it, the
Report shows where “additional points” on the way to
recognition of a woman scientist can be found; it is
participation in the international projects of European
Research Area. Bearing in mind the conception of
science centre and science periphery and knowing that
Enwise countries belong to the science periphery it is
clear that recognition of a woman in the scientific
institutions of science centre will impact on her
recognition in the institutions of science periphery.
And then the important question arises – how
many Enwise women scientists use this opportunity for
recognition on the one hand and how their research
capacities are used in EU Research Framework
Programmes on the other hand. The Report gives the
answer “despite the great interest in these activities on
the part of women scientists, their skills are used
essentially in support activities rather than in monitoring
of the Framework Programme or advisory work".
However “a bright future” for women scientists is
promised and we can expect that Bruxelles will pledge
its word. Therefore what about women scientists
themselves, what about their striving to recognition in
masculine world of science? Will be it the usual private
struggle or, finally, women-scientists will be united?
In Lithuania a gender situation has the similar
traits like in both the East and West, as well in the Baltic
States. At the same time the worst situation for womenscientists is to be found in Lithuania like in Slovak
Republic where men are nearly seven times more likely
than women to reach the most senior grades.
Unfortunately, according to research data on academic
women in Lithuania, it seems that the most women of
Lithuania, including women-scientists remain slaves of
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