„STIKLINĖS (NEMATOMOS) UŽTVAROS“ – (angl. „glass ceiling“, vok.“Glasdecke“stiklinės lubos). Sinon.: kliūtys, trikdžiai, trukdančių veiksnių visuma. Metafora „stiklinės
užtvaros“ pirmą kartą pavartota Linn Martin (JAV, 1986) apibūdina struktūrines, dirbtines,
nematomas kliūtis, trukdančias kvalifikuotoms moterims kopti karjeros pakopomis, užimti
vadovaujančias pareigas organizacijoje. Tai. nematomos užtvaros, ribos (lubos), virš kurių
moterys negali pakilti, dėl šališkų visuomenės nuostatų, klaidingų moters gebėjimų,
aspiracijų vertinimo bei sukonstruotos kultūrinio moterų engimo struktūros. XX a. 60-me
dešimtmetyje socialiniai psichologai (Horner, 1969) mažą moterų kiekį vadovaujančiose
pozicijose argumentavo moterų asmenybiniais bruožais: sėkmės baime, visuomeniniu
norminiu elgesiu (nes vadovavimas nesiderina su moteriškumu), menkais vadovavimo
gebėjimais. Pirmą kartą Kanter (1977) pripažįsta, kad tokio skirtumo tarp moterų ir vyrų
vadovavimo pozicijų neįmanoma paaiškinti tik asmenybinėmis savybėmis ir kad
diskriminuojančią politiką moterų atžvilgiu vykdo organizacijos, įtakingi asmenys ir
įsigalėję visuomeninės sąmonės stereotipai bei archetipai. 90-tais Catalyst, Stroh tyrimai
paneigė aiškinimą dėl moterų nepakankamų gebėjimų, įgūdžių motyvacijos stokos ir
įvardijo karjeros plėtros kliūtį – socialinę lyčių santykių prigimtį, organizuotą hierarchinį
moterų paskirstymą visuomenės socialiniuose institutuose (organizacijose), lemiantį
menkesnį moterų autoritetą, reprezentatyvumą ir pareigų, pozicijų pasiskirstymo
netolygumą, moterų atstūmimą, nuo vadovaujančių pareigybių (ne)valstybinėse struktūrose.
Šis fenomenas grindžiamas sekančiais samprotavimais: 1. Moterų indėlis į organizacijos
žmogiškąjį kapitalą mažesnis, nes moterys mažiau uždirba, lėčiau kyla karjeros laiptais.
Sulaukus vaikų, moterų padėtis darbo rinkoje tampa nestabilia (galimybė daryti darbo
pertraukas, nedirbti vaikui sergant, dirbti ne visą darbo dieną, daugiau laiko praleisti
privačioje (namų) aplinkoje), t. y. aiškinama, kad jų žmogiškasis kapitalas – mažesnis
(Becker, 1993; Dessy, Pallage, 2002).2. Visuomenės sąmonėje suformuotas tradicinės
rūpestingos, švelnios, dėmesingos moters įvaizdis konfrontuoja su atkaklaus, racionalaus,
veiksmingo lyderio bruožais. Parenkant personalą, moteryje nežvelgiama gebančio
vadovauti žmogaus, nes jos emocingos, neryžtingos ir iracionalios. Vadovams būdingi
vyriškieji asmenybiniai bruožai ( Schein & Mueller, 1992; Žukauskienė ir Šakalytė, 2003).
Lyderių vyrų veiklą visuomenė vertina palankiau nei moterų Eagly, 1992). Vadovai vyrai
nepripažįsta lygiavertiško moters kolegės statuso dėl stereotipinio požiūrio į moterį kaip į
pagalbininkę ir pavaldinę (Young, 1998; ). Pastaroji strategija suponuoja moters
priklausomumą nuo vadovo vyro, kuris varžo jos šuolį virš „stiklo lubų“ bei kliudo
egalitarizuoti darbinius santykius. Moterys pasiekia karjeros aukštumų ne dėl gebėjimų, bet
investuodamos
daugiau pastangų, laiko, nekurdamos šeimos, kol įgyja reikiamą
kompetenciją (Geis, 1993). Moterys nuvertinamos kaip negebančios atlikti „vyriškų darbų“
(Greenhaus & Parasuraman, 1993). Daugelis vyresnių nei 40 metų moterų atsimuša į „stiklo
užtvaras“, kai jau būna gerai įsitvirtinusios savo profesijoje, įgiję kompetenciją ir
pasirengusios dirbti atsakingą darbą
Institucijų viduje įsigalėję nerašytos normos, neskirti moterų į aukštesnes pareigas, kai tuo
tarpu, vyrai gana greitai paskiriami vadovauti. Į kvalifikacijos tobulinimo kursus siunčiami
vyrai, nes vadovauti lengviau nei dirbti bei organizuoti darbą. Moterys užima, neprestižines,
neįtakingas ir menkesnių galių bei galimybių pozicijas, t.y. jos patiria „struktūrinę
diskriminaciją“ darbovietėse. Įtakingi asmenys, pareiškiantys savo kompetetingą nuomonę
apie moters profesinės karjeros galimybes, vaidina „vartų sargo“, „vartininko“, „vartų
saugo“ („gatekeeper“) arba skląsčio vaidmenį (Betz&Schifano, 2000). Tokie asmenys
tiesiogiai stabdo moters karjeros raidą ir jos profesinį tobulėjimą. Dažniausiai vyrai užima
pozicijas orientuotas į greitą profesinį žengimą karjeros laiptais. Vyrai remiasi solidarizuota
draugyste įgydami pranašumą profesinėje karjeroje. Organizacijos vadovybė konstruoja „
automatiškai išsipildančią pranašystę“, kuomet vadovų išankstinė nuostata moterų atžvilgiu
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projektuoja elgesį su ja ir automatiškai įdiegia stereotipus (Burn,2002) ir vyriškąją
vadovavimo normą.
Lėto moterų kilimo karjeros pakopomis viena iš priežasčių – neformalaus bendravimo,
formuojant organizacijos/institucijos politiką suvaržymai. Moterys, aktyviai atlikdamos
reprodukcijos darbus namų ūkyje, rečiau dalyvauja su kolegomis vyrais neformaliuose
renginiuose, kur priimami kardinalūs institucijos vystymo sprendimai. Prigijęs terminas
„pagyvenusių vyrų klubas“ (teniso, medžiotojų), kur vyrai neformalioje aplinkoje aptaria
strateginius reikalus. Moterys dažniausiai eliminuojamos arba sunkiai įsileidžiamos į šio
tipo formalų ar neformalų bendravimą, lemiantį prieinamumą prie informacijos apie
išteklius, įtakas ir karjeros pažangos galimybes.
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