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Anotacija
Straipsnyje analizuojamas moterų
Įvadas
Analizuojant moterų profesinės karjeros
vystymo prielaidas Lietuvos ekonominių ir socialinių
transformacijų į laisvąją rinką kontekste, akivaizdu,
kad vyksta ekonominės lyčių nelygybės didėjimas dėl
aktyvesnio ir ekonomiškai pajėgesnio vyrų dalyvavimo
privatizavimo procese, dėl netolygaus moterų ir vyrų
visuomeninio darbo pasidalijimo, moterų ekonominių
galimybių apribojimų. Būtina konstatuoti, kad
socialinis ir ekonominis moterų statusas tebėra
žemesnis, nes vyrų dispozicijoje sukaupti svarbiausi
materialiniai ir valdymo įrankiai, įtvirtinantys vyrų
instrumentinį vaidmenį (tikslo ir laimėjimų siekis).
Dabartinė vyrų politinė rinka paveldėjo iš socializmo
vadovų aukštą socialinį, profesinį statusą ir politinę
įtaką, sukoncentruotą jų rankose. Nors moterys ir vyrai
atlieka skirtingus socialinius vaidmenis ir užima
nevienodą padėtį visuomeninio darbo pasidalijimo
sistemoje, į socialinius lyčių poreikius mažai
atsižvelgiama. Visuomenėje labiau vertinamas vyrų
instrumentinis nei moterų raiškos (ryšių užmezgimo ir
palaikymo)
vaidmuo.
Instrumentinis
vaidmuo
tapatinamas su kompetencija ir pagal jo standartus
sprendžiama apie individo sėkmę ir padėtį (Kling,
Hyde, Showers, Buswell, 1999).
Moterų emancipacijos ir feminizacijos
procesas padidino dirbančiųjų moterų proporciją iki
57,1%.
Suiro vyrų ir moterų
vadovavimo
organizacijose santykis,
pasireiškiant vertikaliajai
segregacijai moterims patikimi mažiau atsakingi,
žemesnės kvalifikacijos darbai. Demokratėjant
visuomenei, akivaizdus abiejų lyčių nesimetriškas
dalyvavimas, formuojant politiką, priimant visų lygių
sprendimo priėmimus: 2000 m. Seimo rinkimai
delegavo 10,6 %; 2002 metų rinkimai į savivaldą 21% moterų; dvyliktoje Vyriausybėje dirba 30%
moterų.
Remiantis 2002 m. Statistikos departamento
duomenimis, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms
vadovauja 40 % moterų, o sėkmingiausiai dirbančių
įmonių vadovių – 10; sutrumpintą darbo dieną dirba
14% visų dirbančių moterų (10%vyrų); moterų darbo
užmokestis sudaro 80,1 % vyrų užmokesčio. Statistika

byloja apie moterų dominavimą,
dažniausiai,
valstybinėje
socialinių paslaugų sferose: švietimo,
sveikatos, socialinių, sveikatos priežiūros ir socialinio
darbo sektoriuose, kur atlygiai žymiai mažesni nei
privačiame sektoriuje, pramoninėse ir technologinėse
ūkio šakose (horizontalioji segregacija).
Stebimas
retas
fenomenas,
kuomet
žmogiškieji ištekliai iš planinės reglamentuojančios
ekonomikos
etapo
siekia
prisitaikyti
prie
postmodernistinės darbo rinkos, darbo krūvio, darbo
pobūdžio, organizacijų kaitos, aukštos kvalifikacijos
darbuotojų, didesnio išsilavinimo ir patirties poreikio.
Reikalavimų darbo jėgai ir darbo vietai kaita iššaukia
pozityvias ir negatyvias pasekmes. Remiantis teisiniais
aktais moterys privalo turėti lygias darbo galimybes,
nes ateityje jos turės didesnę įtaką ekonomikai. Nuolat
augantis dirbančių moterų kiekis kelia naujas
problemas dėl būtinybės derinti darbą ir šeimą.
Šiandien moterys patiria visuomenės spaudimą
dėl socialinio, ekonominio statuso būtinumo,
saviraiškos poreikio, dėl šeimos gerovės užtikrinimo,
nes vyrauja „dviejų karjerų šeimos“ modelis
(Piotrkowski, Rapoport & Rapoport, 1987), vėlgi
labiau įpareigojantis moterį prisiimti atsakomybę.
Moterų karjeros raida sudėtingesnė, problematiškesnė,
įvairesnė nei vyrų ir pasižymi specifika, kas „de
facto“ pasireiškia kaip moterų diskriminacija,
nubrėžianti jų egzistencijai ir veiklai siauresnes
galimybes arba nustatanti joms, kaip grupei, nelygią
padėtį ir sąlygas.
Moterų profesinės karjeros vystymo kaip
dinamiško asmenybės tobulėjimo ir profesinės
saviraiškos per žmogaus gyvenimą raidos tęstinumą,
konceptualizavo eilė autorių: Cox, White, Cooper,
1992; Žukauskienė, 2003;
).
Moterų karjeros
praktikoje nustatyti keturi moterų diskriminacijos tipai
(Kanopienė, 2001): 1. Atlyginimo diskriminacija. 2.
Užimtumo diskriminacija, kai esant vienodoms sąlygos
moterys nepriimamos ar pirmos atleidžiamos iš darbo,
dėl ko moterų ekonominis aktyvumas žemesnis nei
vyrų. 3. Užsiėmimo diskriminacija – moterys
vertinamos ne pagal asmeninius sugebėjimus, o
vadovaujantis susiklosčiusiais stereotipais, kaip
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menkesnių sugebėjimų, nesugebančios dirbti atsakingo
darbo, nesuinteresuotos karjera, pasyvios, mažiau
kūrybingos, iracionalios, nesugebančios priimti
sprendimų. 4. Žmogiškojo kapitalo diskriminacija –
kuomet
moterims
sudaromos
kliūtys
siekti
išsilavinimo, karjeros tobulinimo, aukštesnio karjeros
laiptelio. Dėl šių priežasčių didžioji dauguma moterų
lieka vidutinio ir žemesnio rango pareigose. Tokie
barjerai savo ruožtu silpnina moterų motyvaciją siekti
profesinių aukštumų (kam stengtis, jeigu vargu ar
pavyks?), o tai aiškinama gebėjimų arba
suinteresuotumo stoka (Culbertson, 1997). Pastarosios
prielaidos patvirtinimas – toks mažas aukštas pareigas
užimančių moterų skaičius bei jų menka įtaka
organizacijose, institucijose. Lyčių vienodų galimybių
užtikrinimo raidos procese reikalinga įvardinti moterų
karjeros raidos determinavimo fenomeną ir apibrėžti
šiame straipsnyje sprendžiamą mokslinę problemą –
kaip „stiklo lubų“ fenomenas, veikiant diskriminacijos
draudimo įstatymams, pasireiškia šiuolaikinėse
organizacijose? kokios šio fenomeno, ribojančio
moterų profesinės karjeros tobulinimo galimybes,
priežastys? kokia intervencija padėtų įveikti
(„pralaužti“) „ stiklo lubas“ bei įgalintų racionaliau
panaudoti moterų potenciją pasaulinės ekonomijos
laikmečiu?
Straipsnio tikslas – pagrįsti „stiklo lubų“ reiškinio
determinuojančią įtaką moterų profesinės karjeros
vystymui. Atliekant tyrimą, remtasi esminėmis
metodologinėmis nuostatomis:
1. Segmentuotos (dvigubos) darbo rinkos teorinės
įžvalgos, akcentuoja darbo rinkos pasidalijimą į
pirminį ir antrinį sektorius, kurie skiriasi
užsiėmimų turiniu, dirbančiųjų kvalifikacija,
atlyginimais ir profesinės karjeros galimybėmis.
Darbdaviams moterys - potencialus antrinės darbo
rinkos „šaltinis“, nes joms būdingas menkesnis
domėjimasis profesinės kvalifikacijos kėlimu,
karjera; jos pasirengę dirbti už mažesnį
atlyginimą, jos nelinkę konkuruoti, solidarizuotis
ir siekti aukštesnio atlyginimo. Ši teorija paaiškina
vertikalią
užsiėmimų
segregaciją,
vyrų
dominavimą,
moterų
pavaldumą
jiems,
patriarchiją, reprodukuojančią hierarchinį darbo
pasidalijimą pagal lyties gimtį ir
lyčių
antagonizmo skatinimą (Booth, Francesconi,
Frank, 2000; Crouchley, Oskrocki, 2000; Haynes,
Upward, Wright, 1999; Leontaridi, 1998; Green,
1997 ir kt.). Patys darbdaviai sąmoningai varžo
moterų karjeros plėtrą, siekdami gauti didesnį
pelną ir šiuo dar labiau segreguodami darbo rinką
pagal lytį.
2. Socialinių
vaidmenų
įtvirtinimas
kaip
kultūrinės
socializacijos
ir
tradiciškai
susiklosčiusių darbo santykių padarinys.
Socialiniai lyčių vaidmenys atspindi visuomenės

lūkesčius kaip turi elgtis, mąstyti vyrai ir moterys,
koks turi būti darbo pasidalijimas tarp lyčių,
atsižvelgiant į socialines, ekonomines ir kultūrines
tradicijas. Socialinių lyčių skirtumų bei ypatumų
pripažinimas,
palaikymas,
perėmimas,
multiplikavimas
formuoja
stereotipus
visuomenėje. Taigi individai renkasi profesijas,
remdamiesi socializacijos procese suformuotomis
nuostatomis, kokia turi būti „vyriška“ arba
„moteriška“ elgsena, kokie yra lyčių vaidmenų
ypatumai. Negatyvūs stereotipai, laikant moteris
„silnąja lytimi“, įtvirtina žemesnį moters socialinį
statusą ir mažesnį darbo atlyginimą. Akivaizdus
ryšys tarp socializacijos ir užsiėmimų segregacijos
abipusis (Eagly, 1987; Eagly & Wood, 1991;
Tavais 1992; Kanopinė, 2000).
3. „Stiklo lubos“ – struktūriniai, dirbtini, nematomi
barjerai, trukdantys kvalifikuotoms moterims kopti
karjeros laiptais, užimti vadovaujančias pareigas
organizacijoje, t. y. nematomos lubos virš kurių
moterys negali pakilti, dėl šališkų nuostatų,
klaidingų moterų gebėjimų, aspiracijų vertinimo,
visuomenės prietarų (Martin, 1993; Bell, 1993;
Catalyst, 1990; Williams, 1995; Maume, 1999).
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros, teisės aktų,
užimtumo politikos ir strategijos, statistinių duomenų,
moterų diskriminacinės patirties atvejų šiuolaikinėse
organizacijose, moterų darbo istorijų analizė.
„Stiklo lubos“ – moterų politinės, socialinės
ir ekonominės nelygybės priežastis
Šeštajame
dešimtmetyje
socialiniai
psichologai mažą moterų kiekį vadovaujančiose
pozicijose grindė moterų asmenybiniais bruožais,
sėkmės darbe baime (buvo teigiama, jog profesiniai
pasiekimai nesuderinami su moteriškumu), trafaretiniu
elgesiu, dėl ko jų vadybinis vaidmuo toks menkas
(Horner, 1969). Aštuoniasdešimtaisiais Kanter (1977)
pripažįstama
diskriminuojanti
politika
moterų
atžvilgiu, kurią vykdo organizacijos ir įtakingi asmenys
dėl įsigalėjusių visuomeninės sąmonės stereotipų.
Devyniasdešimtųjų (Catalyst, 1990; Stroh, 1992)
tyrimai paneigė aiškinimą dėl moterų nepakankamų
gebėjimų, įgūdžių motyvacijos stokos ir nustatė
karjeros vystymo kliūtis kaip situatyvinius –
centruojančius veiksnius – realiai egzistuojančius
barjerus organizacijose, lemiančius menką moterų
autoritetą, reprezentatyvumą ir pareigų, pozicijų
pasiskirstymo
netolygumą,
nelygybę,
moterų
atstūmimą, nuo vadovaujančių pareigybių valstybinėse
ir nevalstybinėse struktūrose.
Analizuojant
institucijų
personalo
formavimo
nelygybių struktūrą bei nelygybę, susijusią su
pajamomis, turtu, švietimu ir darbo rinkos
segmentacija, visuomenės konteksto įtaka ir
diskriminacijos patirties pastiprinimu, „stiklo lubų“
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fenomeno egzistavimas grindžiamas sekančiais
aiškinimais:
1. Moterų indėlis į organizacijos žmogiškąjį
kapitalą mažesnis, nes moterys turi
nepakankamą darbo patirtį darbo rinkoje,
mažiau uždirba, lėčiau kyla karjeros laiptais,
užima žemesnį statusą organizacijose,
nemotyvuotos karjeros atžvilgiu, o sukūrus
šeimą/partnerystę ir ypač sulaukus vaikų,
moters padėtis darbo rinkoje tampa nestabili
(galimybė daryti darbo pertraukas, nedirbti
vaikui sergant, dirbti nepilną darbo dieną,
daugiau laiko praleisti privačioje sferoje) t. y.
jų žmogiškasis kapitalas – mažesnis (Becker,
1993; Dessy, Pallage, 2002). Vyrų motyvacija
karjerai
stipresnė
ir
jie
drąsiai
eksperimentuoja dalykinėje praktikoje, jiems
pasiūlomos tokios pareigos, kurios tampa
startinėmis siekiant įtakingiausių pozicijų, kur
kompetencija
siejama
su
tiesiogine
atsakomybe už pelną ir nuostolius. Moterys,
pasirinkę vyriškąjį karjeros modelį, nesugeba
pasivyti vyrų karjeros spartos.
2. Moterys nesugeba vadovauti taip pat gerai
kaip vyrai. Moterys užimtos antraeilės
svarbos
pareigybėmis
organizacijos
hierarchijoje, bet pozicijas, kuriose greitai
pakylama karjeros pakopomis, užima vyrai.
Nors moterys įvaldo kai kurias vadovavimo
kompetencijas, bet jos pritrūksta lyderio
gebėjimų.
3. Tebėra stiprios patriarchalinės nuostatos
visuomenėje ir tebevyrauja stereotipai,
išryškinę
moterų
profesinės
karjeros,
lyderiavimo,
vadovavimo
galimybių
suvaržymą.
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 ir neryžtingos. 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 bei

4.

5.

6.

laiko įgyjant reikiamą kompetenciją (Geis,
1993).
Moterys
nuvertinamos
kaip
negebančios
atlikti
„vyriškų
darbų“
(Greenhaus & Parasuraman, 1993). Stebimas
reiškinys, kuomet moterys įsigyvena į vyriško
vadovavimo vaidmenį, demonstruoja vyriškos
lyderystės bruožus ir vyriškai elgiasi, t.y.
norėdamos užsitarnauti pripažinimą moterys
tenkina visuomenės lūkesčius.
Organizacijų viduje įsigalėję nerašytos
normos, neskirti moterų į aukštesnes pareigas,
kai tuo tarpu, vyrai gana greitai paskiriami
vadovauti. Vadovai iš anksto būna įsitikinę,
kad klientams ar bendradarbiams bus
nemalonu gauti užduotis iš moters arba
kvalifikuotos
darbuotojos
pareigų
paaukštinimas gali pakenkti jų pačių karjerai.
Dažnai atsižvelgiama į klientų stereotipinius
įsitikinimus ir prietarus, jog jie mažiau
pasitikės moterimi. Lyginant vadovaujančias
pozicijas užimančius vyrą ir moterį,
pastebima palankesnė nuostata ir didesnės
simpatijos vyrams, pačios moterys pavaldinės
labiau pasitiki vadovais vyrais, moterys rečiau
materialiai skatinamos.
Akademinėje
bendruomenėje
moters
mokslininkės rodikliai atitinka atestacijos
nuostatus, reikalingus profesorės pareigoms,
tačiau universiteto vadovai klausia, kaip iš
asistentės pozicijos įmanoma peršokti į
profesorės
pareigas?
Deja
įstatymai
nedraudžia daryti tokio karjeros šuolio.
Moterys darbovietėse neįgyja reikiamos
patirties, įgalinančios užimti aukštesnes
pareigas. Dažniausiai vyrai užima pozicijas
orientuotas į greitą profesinį žengimą karjeros
laiptais. Moterys užima neįtakingas ir
menkesnių galių bei galimybių pozicijas, t.y.
jos patiria „struktūrinę diskriminaciją“
darbovietėse. Kaip taisyklė, moterims
nepavedamos užduotys, kurių atlikimas
suteiktų patirties ir leistų pademonstruoti
pretendentės į vadovaujančias pareigas
gebėjimus.
Organizacijos
vadovybė
konstruoja „ automatiškai išsipildančią
pranašystę“, kuomet vadovų išankstinė
nuostata moterų atžvilgiu projektuoja elgesį
su ja ir automatiškai įdiegia stereotipus
(Burn,2002).
Lėto moterų kilimo karjeros pakopomis viena
priežasčių – neformalaus bendravimo,
formuojant
organizacijos
politiką
ir
mentoriaus
(vadovo-mokytojo-globėjo),
stoka. Mentorius - aukštesnes pareigas
užimantis bendradarbis, padedantis siekti
profesinės karjeros, perduodantis savo patirtį
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ir patariantis. Moterys, aktyviai atlikdamos
reprodukcijos darbus namų ūkyje, rečiau
dalyvauja su kolegomis vyrais neformaliuose
renginiuose,
kur
priimami
kardinalūs
organizacijos vystymo sprendimai.
Antra vertus, moterys užimančios aukštas
vadovaujančias pozicijas, visuomet atkreipia
visuomenės dėmesį į save ir pastoviai privalo
tobulinti savo kompetenciją todėl neturi laiko
mentoriauti mažiau patyrusioms.
Daugelis vyresnių nei 40 metų moterų
atsimuša į „stiklo lubas“, kai jau būna gerai
įsitvirtinusios savo profesijoje ir pasirengusios
dirbti atsakingą darbą
7.

8.

Moterų šeiminiai įsipareigojimai ar jų
partnerių karjera trukdo joms siekti karjeros.
Moterų karjera dažniausiai trumpesnė ir
dažnai pertraukiama, nes dalis laiko skiriama
vaikų gimdymui ir auginimui, o taip pat
senyvo amžiaus šeimos narių globai. Neretai
moterys, prisitaikydamos prie šeimos narių
poreikių, dirba nepilną darbo dieną. Pertrūkiai
riboja galimybes kilti karjeros laiptais, mažėja
galimybės daugiau uždirbti. Statistikos
duomenys atskleidžia aiškią priklausomybę:
dauguma moterų vadovių nesukuria šeimos,
jos turi mažiau arba visai neturi vaikų.
Priešingai, dauguma vyrų vadovų vedę, jie
turi vaikų.
Nemažai moterų sugeba derinti darbą ir
vaidmenis
šeimoje.
Paradoksas,
bet
darbdaviai moters šeimos faktą laiko jos
profesinės karjeros trukdžiu, kai tuo tarpu
vyrų karjeroje šeima – privalumas, įrodantis
jo
stabilumą
ir
patikimumą
(Valdez&Gutek,1987). Darbdaviai įsitikinę,
kad
moterys, turinčios vaikų, nedirba
kokybiškai (Hall, 1990) ir esti mažiau
kompetetingos
(Etaugh&Portner,
1992).
Moterys dažniau patiria įtampas tarp
profesinių ir šeiminių įsipareigojimų nei
vyrai. Tai sudaro prielaidas organizacijų
vadovams galvoti apie mažesnį moterų
atsakomybingumą, mažesnius motyvus dirbti
ir todėl jos nesiūlomas į aukštesnes pareigas.
Tai riboja jų karjerą ir galimybes užimti
atsakingas pareigas. Moterims, siekiančioms

karjeros, tenka įrodinėti savo lojalumą ir
pasiaukojimą tarnybai.
Tyrimai rodo moterų profesinį kilimą vienos
organizacijos
hierarchijoje;
darbdaviai
skeptiškai vertina moters gebėjimus užimti
aukštesnę poziciją, nes laiko, kad ji bet kuriuo
momentu gali pareikšti norą išeiti iš darbo.
Todėl moteriai aukštesnė pareigybė patikima,
kuomet ji ne vieną kartą demonstruoja
prioritetą
ir
atsidavimą
organizacijos
reikalams
(Konrad&Cannings,
1992).
Praktikoje pasitaiko faktų kai moteris neturi
vaikų arba jai namų ūkyje padeda vyras, arba
ji turi galimybę samdyti pagalbininkę, bet net
tokioje situacijoje moterys labai sunku pakilti
karjeros laiptais virš „stiklo lubų“.
9. Ickovics (1989) aptiko dirbančių moterų, kurios
patiria
organizacijų vadovų, neįvertinančių jų
gebėjimų, aukštesnį sergamumą nei moterų, užimančių
žemesnes pareigybines pozicijas.
„Stiklo lubų“ įveikimo strateginiai orientyrai
Postmoderniajame
amžiuje
sparčiai
kintant
ekonomikai,
įmonių
organizacijos,
gamybos
technologijos ir darbo procesai lanksčiai keičiasi,
naujoviškai naudojant geografinę erdvę. Lanksčios
postmodernios technologijos naikina tradicinį darbų
pasiskirstymą ir hierarchinę organizacijos struktūrą
(Bauman, 2002). Globali ekonominė konkurencija ir
technologijų pokyčiai skatina kurti naują organizacijos
modelį,
kuriame
organizacijos
ribos
yra
besikeičiančios ir pralaidžios. Narystė ir darbuotojų
statusas organizacijoje kaip ir jos tikslai nuolat kinta.
Naujo tipo organizacijose esminis vaidmuo tenka
projektams, laikinai projekto komandai, o ne
pareigoms, pastovioms pareigoms, kurios pagal
pareigybinius reikalavimus reguliuojamos hierarchinės
priežiūros. Taigi darbuotojai bus buriami į komandą
iškilusiai problemai spręsti, o tai sąlygos žmogaus
lankstumo ir mobilumo būtinybę (Baršauskienė,
Janulevičiūtė, 1999). Naujos darbo sąlygos reikalaus
mokėti sėkmingai veikti grupėje, prisitaikyti prie naujų
darbo sąlygų, komandos narių, drausmės. Žmonių
organizacijos hierarchinio valdymo aparate mažėjimas,
silpnins darbuotojų kontrolę, bet didins individualią
atsakomybę.
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