LYČIŲ LYGYBĖS INTEGRACIJOS STRATEGIJA (ang. gender mainstreaming) – lyčių
lygybės įgyvendinimo visais visuomenės lygiais strategija per jos stebėsenos organizavimą,
taikomą priimant politinius sprendimus ir taip siekiant užtikrinti vienodą moterų ir vyrų
interesų paisymą ir subalansuotą moterų ir vyrų atstovavimą visuose lygmenyse, kuriuose
turi būti priimami sprendimai.
Terminas „mainstreaming“ kilo iš „mainstream“, iš pradžių jis reiškė 1) JAV (Amerikoje)
liberalaus feminizmo principų apibūdinimą viešajame diskurse ir, atitinkamai, reikalavimą
imtis teisinių bei socialių reformų moterų lygiateisiškumui su vyrais užtikrinti; 2. integracinę
prieigą prie moterų studijų – moterų studijų įtraukimą į universitetų mokomąsias programas.
Abiem tai gali ne tik sugriauti tradicinę sistemą (visuomenės arba mokomųjų dalykų), bet ir
būti kliūtis plėtrai (visuomenės ar moterų studijų).
Šiuolaikiniame politiniame kontekste sąvoka mainstreaming paprastai verčiama kaip
„bendroji visuomenės organizavimo sistema“.
LLIS koncepcija atsirado įvairiose tarptautiniuose dokumentuose po 3-osios JT Pasaulio
moterų konferencijos Nairobyje (1985) ir buvo patvirtinta 4-ojoje JT Pasaulio moterų
konferencijoje Pekine (1995). Pastaruoju metu LLIS, ypač po Europos Bendrijos
Amsterdamo sutarties (1997), pradėta labai plėtoti įvairių Europos tarpvyriausybinių ir
nacionalinių organizacijų veikloje; pavyzdžiui, Europos mokslinių tyrimų erdvėje LLIS
principų įgyvendinimas sutapo su ES 5-osios Bendrosios programos (1999–2002) pradžia, o
Europos Komisijos Mokslinių tyrimų direktoratas įsteigė programą „Moterys ir mokslas“
(1998) ir t. t.
ES LLIS politikos esmė – išmintingai panaudoti žmogiškuosius išteklius remiant moterų ir
vyrų lygybę, nes ES pripažino, kad svarbus žmogiškųjų išteklių potencialas yra racionalus
moterų kaip intelektinės darbo jėgos panaudojimas.
Tam tikslui numatytos trys prieigos: 1) lygaus požiūrio į moterys ir vyrus užtikrinimas; 2)
pozityvūs veiksniai – specialios priemonės individo nepalankiai padėčiai kompensuoti; 3)
veiklos kryptys lygybės link (mainstreaming equality) – lyčių lygybės integravimas į
sistemas, struktūras, institucijas, programas, įvairią politiką ir praktiką.
Dėl LLIS asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą arba įtraukti į jos realizavimą, turės
organizuoti, tobulinti ir vertinti sprendimų priėmimo procesą atsižvelgdami į lyčių lygybės
problemą. Traktuojant sąvoką lyčių lygybė koncepcija kyla iš būtinybės atsižvelgti į
egzistuojančius sociokultūrinius moters ir vyro skirtumus. Aprašant LLIS akcentuojamas
tikslas, procesas ir aktyvūs politikos subjektai. Kuriant LLIS numatoma, kad politikų ir
valdininkų kompetencija, reikalinga įdiegti jų veiklos srityje lyčių lygybės „dėmenį“, bus
neatsiejama jų profesinės kvalifikacijos dalis. Laikoma, kad LLIS negali pakeisti jau
veikiančių mechanizmų ir politinių programų vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimo
srityje, tai veikiau bus nauja fundamentali strategija ir tradicinės politikos papildymas toje
srityje. Abi prieigos – lyčių lygybės ir LLIS – turi būti taikomos lygiagrečiai. LLIS skirta
aktyvinti egalitariniams procesams visuomenėje apskritai, tad kiekvienoje šalyje ji turi būti
kruopčiai išsiaiškinama ir pritaikoma atsižvelgiant į vietos sąlygas.
Taigi skirtingai nuo moterų galių plėtros (empowerment), prieigos iš „apačios į viršų“, LLIS
yra integracinė prieiga „iš viršaus į apačią“.
ES lygmenyje LLIS reikia vertinti kaip politinį kompromisą tarp feminisčių reikalavimų
įtraukti moterų lygybės su vyrais klausimą į ES darbotvarkę ir ES poreikio sukurti žiniomis
pagrįstą ekonomiką, kad būtų užtikrintas ES gebėjimas konkuruoti su JAV ir sparčiai
besivystančiomis Azijos šalimis – Lisabonos strategija (2000).
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LLIS politika technokratiniu požiūriu į moteris tam tikra prasme atkartoja tarybinį „moterų
klausimo“ sprendimo modelį ir padeda valstybinio feminizmo pagrindus, tad, atitinkamai,
kuria biurokratinę–feministinę nomenklatūrą.
Lietuvos atveju LLIS galima laikyti lyčių lygybės politikos, iš dalies pertrauktos aštuntojo
dešimtmečio pabaigoje įsigalėjus neokonservatyviajai šeimos ideologijos politikai TSRS ir
sustiprėjus
tautinio atgimimo pradžioje, tęstinumu bei pritaikymu laisvos rinkos
ekonomikos sąlygomis.
Feministinės kritikos požiūrių perėjimas arba grįžimas nuo vertikalaus/specialaus dėmesio
moterų klausimams prie horizontalaus bendro moterų ir vyrų lygybės diskurso dar
neįsitvirtinus moterų ir vyrų lygių galimybių neformaliai praktikai visuomenėje yra tam tikra
latentinio neopatriarchalizmo suaktyvėjimo ženklų išraiška.
Taigi ES naujovė – LLIS – buvusioms tarybinio bloko valstybėms iš esmės yra tik „déjà
vu”(pranc. jau matyta).
Žr.: Lyčių lygybė, moterų galimybių plėtra, moterų klausimas tarybiniais laikais, valstybinis
feminizmas, biurokratinė-feministinė nomenklatūra, neopatriarchalizmas, moterys ir
mokslas.
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