SOCIALINĖS LYTIES UŽTVAROS – Terminu žymimas socialinių kliūčių spektras,
sąlygotas socialinio lyties supratimo. SLU vartojamas analizuojant lyčių neligybės darbo
rinkoje problematiką bei yra siejamas su karjeros galimybių (ap)ribojimu. Konkretūs SLU
vediniai: stiklinių lubų (glass ceiling), stiklinių sienų (glass wall), lipnių grindų (sticky
floor), stiklinio lifto (glass elevator), stiklinio skardžio (glass cliff) metaforos, reiškiančios
nematomas kliūtis, sąlygotas lyties prioritetais.
-

stiklinės lubos reiškia nematomą barjerą, kuris trukdo tam tikram asmeniui ar
asmenų grupei kilti karjeros laiptais. Tai reiškia, kad tam tikros asmenų grupės
(dažniausiai moterų), kurios formaliai gali siekti arba siekia atsakingesnio darbo ar
aukštesnių pareigybių, praktiškai, dėl joms sudaromų kliūčių, negali peržengti tam
tikros profesijos karjeros pakopos. Stiklinės lubos yra susijusios su vertikalios
segregacijos koncepcija. Šiuo terminu apibūdinamas moterų diskriminacijos modelis,
kai paaukštinimas priklauso nuo vadovaujantį postą užimančio vyro; dažniausiai
pareigose paaukštinami vyrai, bet ne moterys, vadovaujantis kriterijais, jog moteriai
stinga lyderio savybių, moteris gali turėti problemų derinant darbą bei šeimą.

-

stiklinių sienų sąvoka susijusi su horizontalios segregacijos koncepcija. Terminas
nurodo tam tikro tipo darbo vietas arba profesijas, kuriuose dominuoja vienos lyties
atsovai. Iš to seka, jog tam tikros lyties atstovai (dažniausiai moterys) yra apriboti
darbo/ profesijos pasirinkimo galimybėmis.

-

lipnių grindų sąvoka nurodo, jog menkai apmokamo darbo/ profesijos srityje
dominuoja vienos lyties atstovai (dažniausiai moterys). Sąvokos prasmė yra susijusi
su kliūtimis, trukdančiomis įgyti gerą išsilavinimą (pvz.: nepalankios sąlygos mokslo
institucijose, moterims auginančioms vaikus) ir/ar gauti gerai apmokamą darbą.

-

Stiklinio lifto terminas žymi greitą vyro paaukštinimą, ypatingai į vadovaujamą postą,
srityje, kurioje dominuoja moterys (pvz.,slauga).

-

Stiklinis skardis – apibūdina situaciją kai asmuo, paprastai moteris, paaukštinamas į
daug atsakomybės reikalaujančias pareigas, o nesėkmės galimybė yra didelė.
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