MOTERŲ GALIMYBIŲ PLĖTRA, DIDESNIŲ GALIŲ SUTEIKIMAS
Empowerment – įgalinimas, įgaliojimas, sustiprinimas, teisių suteikimas)

(ang.

MGP iš esmės nėra feministinis „išradimas“, šis reiškinys egzistuoja socialinės kritikos ir
grass roots strategijų, plėtojamų anglakalbių šalių regione, kontekste.
Šios sąvokos terminų įvairovė susieta su skirtingais sąvokos Empowerment vertimo iš anglų
kalbos variantais. Moterų galimybių plėtra atspindi sąvokos galia interpretacijos ypatumus.
MGP–E koncepciją kaip politinę strategiją, nukreiptą į moterų interesų kėlimui, beje, „iš
apačios“, pateikė Pietų moterų tinklas DAWN 3-oje JT Pasaulio moterų konferencijoje
Nairobyje (1985) ir patvirtino 4-oji JT Pasaulio moterų konferencija Pekine (1995). DAWN
laikėsi nuošalyje nuo moterų rėmimo politikos, susijusios su „integravimusi į plėtrą“ ir nuo
to tipo feminizmo, kuris orientuotas į lygybę. Pagal MPG – E moterys turi mokytis
kolektyviai kurti valdžią iš apačios, kad galėtų suardyti eksploatavimo bei užgniaužimo
struktūras ir pasiekti dvejopą tikslą – likviduoti skurdą ir gender hierarchiją. Tokia strategija,
kurią taikydamos moterys pačios turi „daryti“ valdžią, suponuoja judėjimo „nuo apačios“
perspektyvą: nuo Pietų atstovų, nuo marginalinių grupių, nuo mažumų, nuo tų, kurie
deklasuoti. Valdžia suprantama kaip moterų teisė prieiti prie išteklių ir jų kontrolės, taip pat
galimybė priimti ir įgyvendinti sprendimus, tiek namų ūkyje, tiek politikoje, ekonomikoje ir
kultūroje. Toks valdžios suvokimas suponuoja ne viešpatavimą kitiems, o gebėjimus,
energiją ir struktūrines (institucines) galimybes veikti, parengti ir priimti sprendimus.
Valdžia – tai valdžia kai ką pakeisti, t. y. transformacijos potencialas.
Esminis valdžios generavimo mechanizmas yra moterų pačių savęs stiprinimo – selfempowerment – procesas jungiantis į organizacijas. Organizuota jėga, moterų kolektyvas –
tai šerdis, ant kurios sukasi individuali emancipacija, taip pat ir visuomenėje vykstantys
pokyčiai. Kolektyvinės pastangos čia reiškiasi kaip tam tikra iš anksto nustatyta sąlyga,
lemianti valdžios koordinačių pokyčius tiek gender, tiek ir socialinių bei tarptautinių
santykių srityje. MGP–E koncepcija suponuoja kelių lygių struktūrinius pokyčius. Tačiau po
1985 m. šios sąvokos politinė ir opozicinė esmė susilpnėjo, nors pats žodis empowerment
buvo plačiai vartojamas JTO, valstybių administracijų, įvairių viešųjų organizacijų kalbose ir
programose. Šiandien jis dažnai prilyginamas moterų ekonominei galiai ir politiniam
dalyvavimui.
MGP–Е esmė yra „visuomenės“ ir „plėtros“ priešpriešinimas. Tai suvokiama kaip moterų
praktiniai poreikiai ir strateginiai interesai ir stengiamasi įveikti „asmeninio“ ir „viešojo“
dichotomiją. Taigi MGP–Е prasideda nuo tapatumo „skaidrinimo“ ir apima sprendimo imtis
veiksmų priėmimą, t. y. moterų įvertinimo – kur jos yra ir ką nori daryti –padarinius.
Kadangi visų moterų pradiniai taškai yra visiškai skirtingi – nevienoda turtinė padėtis,
priklausymas vienai ar kitai klasei, gender santykiai, kultūros normos ir t. t., tai negali būti ir
stereotipinės bei standartinės schemos MGP–Е. Ir pačias šitas pastangas, ir jų laimėjimus
reikia vertinti kaip santykinius dydžius ir vertinti atsižvelgiant į kontekstą.
Bendrąją sritį, kurioje galima įgyvendinti MGP–Е, galima sąlygiškai suskirstyti į 6
tarpusavyje susijusias sritis: MGP–Е individuali sritis; teisės sritis, socialinė sritis; politikos
sritis; kultūros sritis; ekonomikos sritis.
Pamatinė DAWN koncepcija – MGP–Е kaip kolektyvinė valdžios generavimo strategija,
skirta raidos vektoriui pakeisti, yra priešinga integravimosi į plėtrą strategijai -
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mainstreaming, ir kur kas platesnė už sąvoką - citizenship, kuri koncentruojasi į tai, kad būtų
laikomasi moterų piliečių teisių valstybėje ir pilietinėje visuomenėje.
Žr. Lyčių lygybės integracijos strategija (gender mainstreaming), grass roots strategijos, ,
pilietybė (citizenship), tapatumas.
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