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I. PAGRINDINĖS IŠVADOS

Tyrimo rezultatai leidžia daryti tokias išvadas:

 Lietuvos gyventojų nuomonė apie požiūrį į skirtingas lytis pasidalijo. 45% 15-74 m.
Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvoje požiūris į vyrus palankesnis. 40% respondentų
mano, kad vienodai palankiai žiūrima ir į moteris, ir į vyrus. Pirmajai nuomonei dažniau
pritaria moterys (ypač vyresnio amžiaus, labiau išsilavinusios), miesto gyventojai (ypač
mažesnių miestų). Antrajai nuomonei dažniau pritaria vyrai, kaimo gyventojai,
respondentai turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas. Dažniau nei kas dešimtas
(13%)  respondentas neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Didesnė dalis Lietuvos gyventojų (52%) teigia, kad vyrai turi geresnes profesines galimybes,
lyginant su moterimis. Mažiau nei kas trečias (30%) apklausos dalyvis mano, kad abiejų
lyčių profesinės galimybės yra vienodos. Pirmajai nuomonei dažniau pritaria moterys
(turinčios didesnes šeimos mėnesio pajamas, aukštesnį išsimokslinimą), 30-49 m.
gyventojai, miesto gyventojai. Antrajai nuomonei dažniau pritaria vyrai, kaimo gyventojai,
moterys priskiriančios save kairiosioms pažiūroms. Ir tik nežymi dalis (2%) apklausos
dalyvių mano, kad moterys turi geresnes profesines galimybes, lyginant su vyrais.
Maždaug kas penktas (16%) neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Politika domisi kas ketvirtas (26%) 15-74 m. Lietuvos gyventojas. Nesidomi – keturi iš
dešimties (41%). Dažniau nei kas ketvirtas (28%) pasirinko neutralų atsakymą “nei taip,
nei ne”. Tyrimo rezultatai rodo, kad politika dažniau domisi vyrai, vyriausi 50-74 m.
gyventojai, respondentai turintys mažesnes nei vidutines šeimos mėnesio pajamas,
turintys aukštąjį išsimokslinimą, priskiriantys save dešiniosioms politinėms pažiūroms,
didmiesčių gyventojai. Nesidomi politika dažniau moterys, jauniausi 15-29 m,
gyventojai, turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas, mažesnių miestų
gyventojai. Reikia pažymėti, kad tie patys kriterijai taikytini ir moterims.

Daugiau nei trijų ketvirtadalių (79%) 15-74 m. Lietuvos gyventojų dalyvavimas politiniame
gyvenime per paskutinius metus apsiribojo pasyviu dalyvavimu, t.y. domėjimusi politika,
laikraščiu skaitymu bei TV žiūrėjimu. Kitos politinio gyvenimo formos tarp Lietuvos
gyventojų nepopuliarios. Tarp dažniau minimų formų, kuriose dalyvavo apklausos dalyviai
galima išskirti demonstracijas, mitingus bei dalyvavimą organizuojant rinkiminę kampaniją.
Dalyvavimą partijos, politinio judėjimo ar organizacijos veikloje nurodė vos 3%
respondentų. Vyrų ir moterų aktyvumas išvardytose politinės veiklos formose yra
vienodas.

Respondentų manymu, pagrindinė moterų mažesnio dalyvavimo politiniame gyvenime
priežastis yra jų didesnis rūpinimais šeima, nuovargis buityje. Tarp kitų dažniau minimų
priežasčių yra šios: moterims mažiau galimybių (jų nereikia), taip priimta visuomenėje (tai
vyrų reikalas), neleidžia vyrai. Kita vertus, tai galima paaiškinti ir pačių moterų nenoru tai
daryti, nesidomėjimu šia veiklos sritimi bei nepasitikėjimu savo jėgomis.

Daugumos apklausoje dalyvavusių moterų (89%) atsakymas į klausimą apie norą dalyvauti
kokios nors partijos ar judėjimo veikloje yra kategoriškas “ne.” Neigiamas atsakymas yra
motyvuojamas tokiais argumentais: neįdomu, nusibodo politika, amžiaus (per sena),
nenori veltis į politiką – tai nešvarus dalykas, tam nėra laiko (dirba, mokosi, šeima), esu
eilinis žmogus (tam reikia sugebėjimų). Kaip matyti, nenorą dalyvauti partijos ar judėjimo
veikloje sąlygoja tiek objektyvūs dalykai, tokie kaip intereso stoka, tiek ir subjektyvūs
(savęs nuvertinimas, pasitikėjimo stoka). Laiko trūkumas, kaip matyti, nėra svariausias
argumentas, kurį linkę pabrėžti Lietuvos gyventojai.
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Tik nežymi dalis (7%) respondenčių moterų teigė, kad norėtų dalyvauti kokios nors partijos
ar judėjimo veikloje. Iš viso buvo paminėti 8 partijų pavadinimai ir jaunimo organizacijos
(nenurodant konkretaus pavadinimo), kurių veikloje norėtų dalyvauti moterys. Tyrimo
rezultatai rodo, kad  tarp moterų populiariausia naujai įsikūrusi Darbo partija. Antra-trečia
vietomis pagal populiarumą dalijasi Liberalų ir centro sąjunga bei Tėvynės sąjunga.
Liberalų demokratų partija ketvirtoje vietoje. Trečdalis respondenčių nenurodė kokios
partijos ar judėjimo veikloje norėtų dalyvauti.

Respondentės minėjusios, kad rinktųsi Darbo partiją, motyvuoja savo norą dalyvauti jos
veikloje šiais dalykais: įsitikinimu, kad gyvenimas Lietuvoje pagerės, garbingu partijos
lyderiu, partijos rimtumu bei aktualiais keliamais partijai tikslais (teisingumo siekimas, kova
su korupcija). Tarp tiesiogiai su partija nesusijusių motyvų minimas veiklos įdomumas bei
noras pakeisti gyvenimo būdą, įsilaisvinti nuo namų rutinos.

Respondentės minėjusios, kad rinktųsi Liberalų ir centro sąjungą motyvavo tai
įsitikinimu būti naudinga partijai ir padėti spręsti problemas, veiklos įdomumu bei partijos
rimtumu.

Respondentės, minėjusios , kad rinktųsi Liberalų demokratų partiją mano, kad tai vienintelė
“nesusitepusi”, padori partija.

Prioritetas Tėvynės Sąjungai motyvuojamas partijos rimtumu ir noru pakeisti gyvenimo
būdą, išsilaisvinti nuo rutinos.

Maždaug du trečdaliai (59%) 15-74 m. Lietuvos gyventojų nežino, kokios priemonės galėtų
paskatinti moteris aktyviau dalyvauti politinėje veikloje.

Keturi iš dešimties (41%) respondetų mano, kad moteris aktyviau dalyvauti politinėje
veikloje labiausiai paskatintų: išsilaisvinimas nuo namų ūkio darbų, mažesnis
užimtumas, pačių moterų užsispyrimas siekti karjeros, paskatinimas, agitacija ir
vyrų palaikymas bei pasenusio požiūrio į moteris pasikeitimas, daugiau pagarbos
moterims. Reikia pažymėti, kad skirtingos socialinės-demografinės grupės skirtingai
pozicijonuoja minėtus veiksnius pagal svarbą. Jauniausi 15-29 m. gyventojai dažniau nei
kitos amžiaus grupės pirmiausia pabrėžia pasenusio požiūrio į moteris pakeitimo būtinybę
bei pačių moterų norą, užsispyrimą siekti karjeros ir paskatinimą, agitaciją, didesnį
palaikymą iš vyrų pusės. Vyresni gyventojai pirmiausia pabrėžia moterų išsilaisvinimą nuo
namų ūkio. 30-49 m. gyventojai pakankamai stipriai akcentuoja pačių moterų norą ir
užsispyrimą siekti karjeros. Didmiesčių gyventojai labiau nei kitos gyventojų grupės
pirmiausiai pabrėžia moterų išsilaisvinimą nuo namų ūkio bei pačių moterų norą, ir
užsispyrimą siekti karjeros bei pasenusio visuomenės požiūrio į moteris keitimosi būtinybę.
Mažesnių miestų gyventojai pirmiausiai pabrėžia pačių moterų norą ir užsispyrimą siekti
karjeros. Didesnė kaimo gyventojų dalis neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Privalomai lyčių kvotai partijų rinkimų sąrašuose pritaria šiek tiek daugiau nei trečdalis (34%)
15-74 m. Lietuvos gyventojų. Tokiam siūlymui dažniau pritaria moterys, 30-49 m. amžiaus
gyventojai, turintys vidutines ir didesnes pajamas, miestų gyventojai, turintys aukštesnį
(vidurinį ir ypač aukštąjį išsilavinimą), priskiriantys save kairiosioms pažiūroms,
specialistai/vadovai, namų šeimininkės. Dažniau nei kas ketvirtas (26%) 15-74 m.
gyventojas nepritaria kvotų siūlymui. Tai dažniau vyrai, didmiesčių gyventojai, priskiriantys
save dešiniosioms pažiūroms.Reikia pažymėti, kad keturi iš dešimties (40%) respondentai
neturėjo nuomonės aptariamu klausimu. Tai dažniau vyriausi 50-74 m. amžiaus
gyventojai, turintys mažiausias šeimos mėnesio pajamas, kaimo gyventojai, turintys
žemiausią (nebaigtą vidurinį) išsilavinimą.
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Lietuvos gyventojų manymu, vyriškiausiomis yra šios profesijos: vairuotojas, statybininkas,
policininkas, karininkas, lakūnas. Politikas tarp vyriškiausių profesijų minimas 6
vietoje. Moteriškiausioms profesijoms priskiriamos šios: mokytoja, siuvėja, pardavėja.
Taip pat galima būtų paminėti šias profesijas: gydytoja, darželio auklėtoja, virėja (kulinarė
konditerė), kirpėja, sekretorė-administratorė, globos darbuotoja. Tarp moteriškų profesijų
politikės profesija neminima. Žymesnių nuomonių skirtumų, sąlygojamų socialinių-
demografinių charakteristikų nepastebėta.

 Didesnė dalis 15-74 m. Lietuvos gyventojų (58%) mano, kad politiko profesija yra
labiau vyriška. Keturi iš dešimties (40%) mano, kad aptariama profesija tinka abiem
lytims. Respondentai vyrai dažniau nei moterys pabrėžia politiko profesijos vyriškumą.
Šios profesijos tinkamumą abiem lytim mini vienodas vyrų ir moterų skaičius. Tyrimo
rezultatai rodo, kad jauniausi 15-29 m. amžiaus respondentai labiausiai pabrėžia politiko
profesijos vyriškumą, tuo tarpu vyriausi respondentai (50-74 m.) dažniau nei kiti nurodo,
kad ši profesija tinkama abiem lytims. Miesto gyventojai dažniau nei kaimo pabrėžia
politiko profesijos vyriškumą. Ypač tai pasakytina apie didmiesčių gyventojus. Kaimo
gyventojų nuomonė pasidalijo per pusę. Pusė respondentų mano, kad tai labiau vyriška
profesija, kita pusė- kad tinkama abiem lytims. Akivaizdi tendencija, kad kuo didesnės
respondentų šeimos pajamos, tuo labiau pabrėžiamas politiko profesijos vyriškumas.
Politiko profesijos tinkamumą abiem lytim dažniau mini gyventojai turintys mažesnes
pajamas.

 Tarp 20 vertinamų asmeninių savybių labiau vyriškoms priskiriamas tik agresyvumas, o
labiau moteriškoms priskiriamas: jausmingumas, plepumas, kantrumas ir meilumas. 15 iš
20 vertinamų savybių, respondentų manymu, tinka ir vyrams ir moterims.

SAVYBĖS

Labiau vyriška % Tinka ir vyrams ir
moterims

% Labiau moteriška %

Agresyvumas 64 Sąžiningumas 75 Jausmingumas 76
Protingumas 73 Meilumas 71
Profesionalumas 73 Plepumas 58
Savarankiškumas 66 Kantrumas 59
Pasitikėjimas savimi 60
Kūrybiškumas 58
Dalykiškumas 57
Racionalumas 54
Karjeros siekimas 52
Konstruktyvumas 52
Tolerantiškumas 51
Drąsumas 50
Savikritika 50
Ryžtingumas 49
Ambicingumas 48

Tačiau reikia pažymėti, kad nei viena iš išvardintų savybių nėra visiškai universali abiejų
lyčių atžvilgiu. Vienos savybės turi tendenciją krypti link labiau vyriškų, kitos link labiau
moteriškų. Labiau vyriškos: drąsumas, ambicingumas, karjeros siekimas, ryžtingumas,
savarankiškumas, konstruktyvumas, dalykiškumas, racionalumas, pasitikėjimas savimi.
Labiau moteriškos: kūrybiškumas, tolerantiškumas, savikritika. Universaliausios:
protingumas, sąžiningumas ir profesionalumas.

 Respondentų manymu, moteris politikė turėtų būti: sąžininga/nesavanaudiška/dora,
protinga/gudri, išsilavinusi/išprūsusi/eruditė, ryžtinga/atkakli, siekianti tikslo (dvi
paskutinės lygiavertės pagal vertinimus).
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 Respondentų manymu, vyras politikas turėtų būti: sąžiningas/nesavanaudis/doras,
protingas/gudrus, ryžtingas/atkaklus/siekiantis tikslo.

 Reikia pažymėti, kad vyrų ir moterų nuomonės apie tai, kokiomis svarbiausiomis savybėmis
turėtų pasižymėti politikė moteris ir politikas vyras sutampa, tačiau politikams vyrams
reikalavimų kartelė, lyginant su moterimis, keliama aukščiau. Šalia trijų svarbiausių
savybių iš vyrų politikų reikalaujama kompetencijos, profesionalumo, politinės patirties,
dalykiškumo, konkretumo, tvirto charakterio. Kalbant apie moteris, šalia  trijų svarbiausių
daugiau akcentuojama išorinių veiksnių svarba: išvaizda, patrauklumas, elegancija, grožis.
Tuo tarpu kompetencija, profesionalumas, politinė patirtis mažiau svarbi.

 Tyrimo rezultatai rodo, kad dažniau nei kas trečiam (36%) 15-74 m. Lietuvos gyventojui
nėra skirtumo, ką rinktis kandidatą vyrą ar kandidatę moterį. Dažniau nei kas dešimtas
(12%) apklausos dalyvis neturėjo nuomonės aptariamu klausimu. Maždaug kas trečias
respondentas (32%) rinktųsi kandidatą vyrą, kas penktas (20%) – rinktųsi moterį. Vyrų ir
moterų nuomonės aptariamu klausimu skiriasi. Respondentai vyrai nelinkę teikti
pirmenybės moterims. Jeigu abiejų kandidatų savybės būtų vienodos, Tik mažiau nei kas
dešimtas (8%) pasirinktų kandidatę moterį, Tuo tarpu beveik trečdalis moterų (29%) tokioje
situacijoje pasirinktų kandidatę moterį. Keturi iš dešimties respondentų vyrų pasirinktų
kandidatą vyrą, tarp respondenčių moterų tai padarytų tik kas ketvirta (24%). Keturiems iš
dešimties respondentų vyrų nėra skirtumo, ką rinktis, jeigu visos kitos kandidato savybės
yra vienodos. Tos pačios nuomonės yra ir trečdalis respondenčių moterų.

 Tyrimo rezultatai rodo, kad 15-74 m. amžiaus gyventojams, sprendžiant balsuoti už
konkretų politiką/politikę, svarbiausi yra šie veiksniai: išsimokslinimas, asmeninės
savybės ir politinė patirtis. Antrai veiksnių grupei priskiriamas amžius, profesija, partinė
priklausomybė. Trečiai: materialinė padėtis ir tautybė. Ketvirtai: šeimyninė padėtis bei
išvaizda. Mažiausiai svarbi kandidato lytis. Skirtingų socialinių demografinių grupių
nuomonė dėl pirmų trijų veiksnių svarbos yra identiška. Kitų veiksnių svarbos atžvilgiu
respondentų nuomonės skiriasi.

 Dažniau nei kas trečias (34%) 15-74 m. amžiaus gyventojas mano, kad didesnis moterų
skaičius valdžioje neturėtų įtakos valdymui. Dažniau nei kas ketvirtas (28%) respondentas
mano, kad šalies valdymas būtų geresnis. Kas dešimtas (10%) respondentas mano, kad
šalies valdymas taptų blogesnis. Dažniau nei kas ketvirtas (28%) respondentas neturėjo
nuomonės aptariamu klausimu. Tyrimo rezultatai rodo, kad pačios moterys dažniau nei
kitos socialinės demografinės respondentų grupės linkusios manyti, kad didesnis moterų
skaičius valdžioje turėtų teigiamos įtakos šalies valdymui. Tuo tarpu kitų respondentų
grupių nuomonė aptariamu klausimu labiau rezervuota. Jų manymu, šalies valdymas dėl
didesnio moterų dalyvavimo valdžioje nesikeistų.

 Respondentų atsakiusių, kad esant daugiau moterų valdžioje valdymas būtų geresnis
svariausi argumentai yra šie: moterys labiau įsigilina į esmę, viską apgalvoja; įžvalgesnės,
geriau išmano gyvenimą, moka elgtis su pinigais, protingesnės, sąžiningesnės. Manoma,
kad jų dalyvavimas padėtų ginti moterų teises, išspręsti moterų problemas. Šiems
argumentams pritaria ir apklausoje dalyvavusios moterys.

 Kas antras respondentas atsakęs, kad valdymas nesikeistų, argumentuoja tai tuo, kad
valdymo kokybė nepriklauso nuo lyties. Tokios nuomonės ir kas antra apklausoje
dalyvavusi moteris. Šalies valdymo kokybė, dažniau nei kas dešimto respondento
manymu, priklauso nuo lyderių pažiūrų ir siekių. Kita vertus, teigiama , kad kelios moterys
nieko nepakeistų. Šiai minčiai pritaria ir apklausoje dalyvavusios moterys.
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 Pagrindinis dažniau nei kas antro respondento manančio, kad esant daugiau moterų
valdžioje šalies valdymas būtų blogesnis argumentas yra tai, kad moterys per silpnos
politikės. Kas penktas mano, kad valdymui trukdytų tai, jog moterys vadovaujasi
emocijomis, kas dešimtas mano, kad moterys neturi tam laiko, nes yra pririštos prie
šeimos. Taip pat manoma, kad tarp moterų didesnė nesutarimų galimybė, moterys neturi
patirties. Kas antra apklausoje dalyvavusi moteris sutinka, kad moterys per silpnos
politikės ir dažniau nei Lietuvos gyventojai apskritai pabrėžia, kad būti politikėms moterims
trukdytų jų vadovavimasis emocijomis. Dažniau nei kas dešimta mano, kad moterims
stinga laiko dėl šeimyninių rūpesčių.



Baltijos tyrimai Lietuvos gyventojų apklausa: moterys ir politika. Tyrimo ataskaita 8

I. TYRIMO CHARAKTERISTIKA

Apklausą atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų
kompanija "Baltijos Tyrimai".
Apklausa vyko 2003 m. gruodžio 10 - 18 d. d. . Apklausta 1012 Lietuvos gyventojų, nuo 15 iki
74 metų, 101 Lietuvos vietovėje. Apklaustųjų sudėtis atitinka 15 - 74 metų Lietuvos gyventojų
sudėtį pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustųjų žmonių
nuomonė rodo 15 - 74 metų Lietuvos gyventojų nuomonę, paklaida neviršija 3 proc.

Apklaustųjų demografinė ir socialinė charakteristika:
Lytis:
Vyrai - 47%
Moterys - 53%

Amžius:
15 - 29 metų 28%
30 - 49 metų 39%
50 - 74 metų 33%

Tautybė:
Lietuviai 86%
Nelietuviai 14%

Šeimos pajamos per mėnesį:
Iki 600 litų 27%
601 - 1000 litų 31%
1001 - 1600 litų 24%
Virš 1600 litų 18%

Gyvenvietės tipas:
Didmiesčiai 44%
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė)
Miestai 24%
Kaimas, vienkiemiai 32%

Socialinė struktūra:
Darbininkai, ūkininkai 22%
Specialistai, tarnautojai 23%
Vadovai 3%
Pensininkai (nedirbantys) 21%
Moksleiviai, studentai 13%
Namų šeimininkės 4%
Bedarbiai 14%
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III. TYRIMO REZULTATAI

III.1. POŽIŪRIS Į VYRUS IR. MOTERIS LIETUVOJE. SKIRTINGŲ LYČIŲ PROFESINIŲ
PROFESINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

Šiame skyriuje apžvelgsime Lietuvos gyventojų nuomonę apie požiūrį į vyrus ir moteris bei
skirtingų lyčių profesines galimybes Lietuvoje.

KL. “KAIP JŪS MANOTE, AR LIETUVOJE POŽIŪRIS Į VYRUS IR MOTERIS YRA
VIENODAI PALANKUS, AR PALANKIAU ŽIŪRIMA Į MOTERIS, AR PALANKIAU ŽIŪRIMA Į
VYRUS?”

(proc.)
Visi gyventojai Vyrai Moterys

Palankiau žiūrima į moteris 2 4 1
Palankiau žiūrima į vyrus 45 35 54
Vienodai palankiai žiūrima į
moteris ir į vyrus 40 46 34

N/N 13 15 12

Lietuvos gyventojų nuomonė aptariamu klausimu pasidalijo maždaug per pusę. Šiek tiek
daugiau nei keturi iš dešimties (45%) 15-74 metų Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvoje
palankiau žiūrima į vyrus. Keturi iš dešimties (40%) apklausos dalyviai mano, kad požiūris į
vyrus ir moteris yra vienodai palankus. Akivaizdu, kad vyrų ir moterų nuomonė aptariamu
klausimu skiriasi. Maždaug kas antras (46%) apklausos dalyvis vyras teigė, kad požiūris į abi
lytis vienodai palankus. Tuo tarpu dažniau nei kas antra (54%) apklausoje dalyvavusi moteris
mano, kad Lietuvoje palankiau žiūrima į vyrus.

(proc. visi gyventojai pagal amžių, gyvenvietės tipas)
AMŽIUS GYVENVIETĖS TIPAS

15-29m. 30-49m. 50-74m. Kaimas Miestas Didmiestis
Palankiau žiūrima į moteris 2 2 3 2 2 3
Palankiau žiūrima į vyrus 42 46 46 34 55 47
Vienodai palankiai žiūrima į
moteris ir į vyrus 42 42 35 45 31 41

N/N 14 10 16 19 13 9

Tarp skirtingo amžiaus respondentų žymesnio nuomonių skirtumo nepastebėta. Galima
pažymėti, kad vyriausi respondentai rečiau nei kitos gyventojų amžiaus grupės linkę manyti,
kad požiūris į abi lytis vienodai palankus. Tuo tarpu miesto ir kaimo gyventojų nuomonė
aptariamu klausimu skiriasi. Miesto gyventojai (ypač mažesnių miestų) labiau pabrėžia
palankesnį požiūrį vyrus. Kaimo gyventojai dažniau pažymi, kad Lietuvoje vienodai palankiai
žiūrima į moteris ir į vyrus. Tiesa, tarp kaimo gyventojų, lyginant su  miesto gyventojais,
daugiau neturėjusių nuomonės šiuo klausimu.

(proc. visi gyventojai pagal šeimos pajamas)
PAJAMOS

Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600+
Palankiau žiūrima į moteris 3 1 1 5
Palankiau žiūrima į vyrus 38 49 50 48
Vienodai palankiai žiūrima į
moteris ir į vyrus 37 38 42 45

N/N 23 12 7 2
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Nuomonių skirtumus sąlygoja ir skirtingos gyventojų pajamos. Gyventojai turintys mažesnes
nei vidutines bei didesnes nei vidutines pajamas labiau linkę pabrėžti palankesnį požiūrį į
vyrus. Tuo tarpu gyventojų  turinčių mažiausias ir didžiausias šeimos mėnesio pajamas
nuomonė pasidalijo per pusę. Pusė respondentų linkę labiau pabrėžti palankesnį požiūrį į
vyrus, kiti – linkę manyti, kad požiūris į abi lytis vienodai palankus. Taip pat reikėtų pažymėti,
kad gyventojai turintys mažiausias pajamas dažniau nei kitos gyventojų grupės apskritai
neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Moterys apie požiūrį į vyrus ir moteris Lietuvoje.

(proc. moterys pagal amžių, gyvenvietės tipą
AMŽIUS GYVENVIETĖS TIPAS

15-29m. 30-49m. 50-74m. Kaimas Miestas Didmiestis
Palankiau žiūrima į moteris 1 1 1 - 1 2
Palankiau žiūrima į vyrus 47 54 56 39 65 56
Vienodai palankiai žiūrima į
moteris ir į vyrus 40 36 27 43 24 33

N/N 12 9 16 18 10 9

Kaip jau buvo minėta, moterys labiau linkusios pabrėžti palankesnį požiūrį į vyrus Lietuvoje.
Ypač tai pasakytina apie 30-49 metų amžiaus bei 50-74 metų amžiaus moteris (atitinkamai
dažniau nei kas antra).

Skiriasi ir gyvenančių skirtingo tipo vietovėse moterų požiūris aptariamu klausimu. Didesnė
dalis respondenčių miesto gyventojų (ypač mažesnių) labiau pabrėžia palankų požiūrį į vyrus
Moterys gyvenančios kaime labiau linkusios manyti, kad požiūris į abi lytis yra vienodai
palankus.

(proc. moterys pagal pajamas, išsilavinimą)
PAJAMOS IŠSILAVINIMAS

Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600 + Neb.
vidurinis

Vidurinis Aukštasis

Palankiau žiūrima
į moteris - 1 - 3 2 1 1

Palankiau žiūrima
į vyrus 48 53 55 67 37 57 59

Vienodai
palankiai žiūrima į
moteris ir į vyrus

32 34 39 29 34 34 34

N/N 20 12 6 2 28 9 6

Kalbant apie skirtingas pajamų grupes akivaizdi tendencija, kad kuo didesnės šeimos
mėnesio pajamos, tuo stipriau pabrėžiamas palankesnis požiūris į vyrus. Ta pati tendencija
pastebima ir tarp respondenčių turinčių skirtingą išsimokslinimą. Kuo aukštesnis
išsimokslinimas, tuo labiau pabrėžiamas palankesnis požiūris į vyrus.

Tik maždaug trečdalis moterų nepriklausomai nuo išsimokslinimo ir pajamų dydžio mano, kad
požiūris į abi lytis Lietuvoje yra vienodai palankus.
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(proc., moterys pagal politines pažiūras)
Kairieji Centras Dešinieji

Palankiau žiūrima į moteris - - 2
Palankiau žiūrima į vyrus 54 61 57
Vienodai palankiai žiūrima į
moteris ir į vyrus 38 31 33
N/N 9 8 8

Kaip matyti, palankų požiūrį į vyrus labiausiai pabrėžia respondentės priskiriančios save
centro pažiūroms. Tuo tarpu vienodai palankų požiūrį į abi lytis dažniau mini respondentės
priskiriančios save kairiosioms pažiūroms.

KL. “KAIP JŪS MANOTE, AR VYRAI IR MOTERYS LIETUVOJE TURI VIENODAS
PROFESINES GALIMYBES?”

(proc.)
Visi gyventojai Vyrai Moterys

Taip, vyrai ir moterys turi
vienodas galimybes 30 36 25

Ne, vyrai turi geresnes
profesines galimybes 52 43 60

Ne, moterys turi geresnes
profesines galimybes 2 1 3

N/N 16 14 20

Dažniau nei kas antras (52%) 15-74 metų Lietuvos gyventojas mano, Lietuvoje vyrai turi
geresnes profesines galimybes, lyginant su moterimis. Šiek tiek mažiau nei trečdalis (30%)
respondentų mano, kad profesine prasme abiejų lyčių galimybės yra vienodos. Ir vos 2%
apklausos dalyvių mano, kad moterys turi geresnes profesines galimybes.

Akivaizdu, kad vyrų ir moterų nuomone šiuo klausimu skiriasi. Dažniau nei keturi iš dešimties
(43%) apklausoje dalyvavusių vyrų mano, kad vyrų profesinės galimybės yra geresnės, tarp
apklausoje dalyvavusių moterų taip manančių beveik du trečdaliai (60%). Moterys rečiau nei
vyrai pritaria tam, kad abiejų lyčių galimybės yra vienodos (atitinkamai 36% ir 25%).

(proc. visi gyventojai pagal amžių, gyvenvietės tipą)
AMŽIUS GYVENVIETĖS TIPAS

15-29m. 30-49m. 50-74m. Kaimas Miestas Didmiestis
Taip, vyrai ir moterys turi
vienodas galimybes 29 32 29 38 25 27

Ne, vyrai turi geresnes
profesines galimybes 49 55 52 40 60 57

Ne, moterys turi geresnes
profesines galimybes 3 3 1 2 - 3

N/N 20 11 18 21 14 13

Jauniausi 15-29 m. amžiaus respondentai, kaimo gyventojai dažniau nei kiti neturėjo
nuomonės aptariamu klausimu. Tuo tarpu 30-49 m. ir 50-74 m. amžiaus respondentai, miestų
gyventojai dažniau pabrėžia, kad vyrai Lietuvoje turi geresnes profesines galimybes, lyginant
su moterimis.
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(proc. visi gyventojai pagal šeimos pajamas)
PAJAMOS

Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600+
Taip, vyrai ir moterys turi
vienodas galimybes 29 28 29 33

Ne, vyrai turi geresnes
profesines galimybes 46 55 59 56

Ne, moterys turi geresnes
profesines galimybes 1 2 2 5

N/N 25 14 10 6

Turintys skirtingas šeimos mėnesio pajamas taip pat labiau pabrėžia geresnes vyrų
profesines galimybes.

Moterys apie skirtingų lyčių profesines galimybes.

(proc. moterys pagal amžių, gyvenvietės tipą
AMŽIUS GYVENVIETĖS TIPAS

15-29m. 30-49m. 50-74m. Kaimas Miestas Didmiestis
Taip, vyrai ir moterys turi
vienodas galimybes 23 28 24 35 19 21

Ne, vyrai turi geresnes
profesines galimybes 59 61 60 48 69 64

Ne, moterys turi geresnes
profesines galimybes 2 1 - 1 1 2

N/N 16 10 16 16 11 14

Apklausoje dalyvavusios moterys nepriklausomai nuo amžiaus dažniausiai pabrėžia
geresnes vyrų profesines galimybes. Tačiau galima pažymėti, kad tarp 30-49 m. amžiaus
moterų, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, šiek tiek daugiau linkusių pabrėžti vienodas
abiejų lyčių profesines galimybes.

Tuo tarpu kalbant  apie skirtingą gyvenvietės tipą reikia pažymėti, kad miesto gyventojos
labiau pabrėžia geresnes vyrų profesines galimybes. Respondenčių, gyvenančių kaime,
nuomonė labiau diferencijuota. Beveik pusė (48%) mano, kad vyrų profesinės galimybės yra
geresnės, dažniau nei trečia – mano, kad abiejų lyčių profesinės galimybės yra vienodos.

(proc. moterys pagal pajamas, išsilavinimą)
PAJAMOS IŠSILAVINIMAS

Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600 + Neb.
vidurinis

Vidurinis Aukštasis

Taip, vyrai ir
moterys turi
vienodas
galimybes

23 26 23 29 26 24 27

Ne, vyrai turi
geresnes
profesines
galimybes

55 57 68 67 43 63 67

Ne, moterys turi
geresnes
profesines
galimybes

- 2 2 1 2 - -

N/N 22 16 8 3 11 5 6
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Akivaizdu, kad didesnė dalis respondenčių nepriklausomai nuo pajamų dydžio ar išsilavinimo
labiau pabrėžia geresnes vyrų profesines galimybes. Tačiau taip pat reikia pažymėti, kad kuo
didesnės pajamos bei aukštesnis išsilavinimas tuo labiau pabrėžiamas toks požiūris. Tik
maždaug ketvirtadalis respondenčių, nepriklausomai nuo pajamų dydžio bei išsimokslinimo
mano, kad abiejų lyčių profesinės galimybės yra vienodos.

Respondentės turinčios mažesnes pajamas bei žemiausią išsimokslinimą dažniau nei kitos
neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

(proc., moterys pagal politines pažiūras)
Kairieji Centras Dešinieji

Taip, vyrai ir moterys turi
vienodas galimybes 32 26 19
Ne, vyrai turi geresnes
profesines galimybes 56 67 69
Ne, moterys turi geresnes
profesines galimybes 2 - -
N/N 9 7 12

Nors nepriklausomai nuo politinių pažiūrų bendra tendencija yra labiau pabrėžti geresnes
vyrų profesines galimybes. Tačiau reikia pažymėti, kad respondentės priskiriančios save
kairiosioms pažiūroms dažniau nei priskiriančios save centro ar dešiniosioms pažiūroms
pabrėžia lygias vyrų ir moterų profesines galimybes.

III.2. DOMĖJIMASIS POLITIKA

Šiame skyriuje aptarsime Lietuvos gyventojų domėjimąsi politika.

KL. “AR JŪS DOMITĖS POLITIKA?”

(proc.)
Visi gyventojai Vyrai Moterys

Nesidomi 41 35 46
Nei taip, nei ne 28 30 26
Domisi 26 30 23
N/N 5 5 5

Kaip matyti, politika domisi dažniau nei kas ketvirtas (26%) 15-74 m. Lietuvos gyventojas. Tai
dažniau vyrai nei moterys, vyriausi 50-74 m. gyventojai, gyventojai turintys mažesnes nei
vidutines ir didžiausias šeimos mėnesio pajamas, turintys aukštąjį išsimokslinimą,
priskiriantys save dešiniosioms politinėms pažiūroms, specialistai/vadovai, pensininkai bei
didmiesčių gyventojai.

Moterys apie domėjimąsi politika.

(proc. moterys pagal amžių, išsilavinimą)
AMŽIUS IŠSILAVINIMAS

15-29m. 30-49m. 50-74m. Neb.
Vidurinis

Vidurinis Aukštasis

Nesidomi 56 47 37 58 43 40
Nei taip, nei ne 21 30 26 17 29 28
Domisi 19 20 29 16 24 29



Baltijos tyrimai Lietuvos gyventojų apklausa: moterys ir politika. Tyrimo ataskaita 14

N/N 4 3 8 9 4 3

(proc. moterys pagal pajamas, gyvenvietės tipą)
PAJAMOS GYVENVIETĖS TIPAS

Iki 600 lt 601-1000
lt

1001-
1600 lt

1600 + Kaimas Miestas Didmiesti
s

Nesidomi 41 43 43 51 43 52 45
Nei taip, nei ne 29 23 31 25 26 25 27
Domisi 21 30 20 22 25 20 23
N/N 9 4 6 2 6 3 5

Maždaug kas antra (46%) respondentė teigė, kad politika nesidomi. Daugiausiai
nesidominančių politika yra tarp jauniausių 15-29 m. amžiaus moterų (56%), turinčių
žemiausią išsilavinimą (58%), didžiausias šeimos mėnesio pajamas (51%), gyvenančių
mažesniuose miestuose (52%).

Daugiausiai besidominčių politika yra tarp vyriausių 50-74 m. moterų (29%), turinčių aukštąjį
išsilavinimą (29%), mažesnes nei vidutines šeimos mėnesio pajamas (30%), gyvenančių
kaimo vietovėse (25%).

Pakankamai didelis moterų skaičius moterų apsiribojo neutraliu atsakymu “nei taip, nei”.

(proc., moterys pagal politines pažiūras)
Kairieji Centras Dešinieji

Nesidomi 38 41 30
Nei taip, nei ne 31 31 38
Domisi 24 27 29
N/N 7 2 3

Kalbant apie politines pažiūras reikia pasakyti, kad santykinai daugiausia besidominčių
politika yra tarp moterų priskiriančių save dešiniosioms pažiūroms, nesidominčių - tarp
respondenčių priskiriančių save centro pažiūroms.

III.3. DALYVAVIMAS POLITINIAME GYVENIME. POLITINIS AKTYVUMAS

Šiame skyriuje apžvelgsime Lietuvos gyventojų apskritai bei moterų dalyvavimą politiniame
gyvenime per paskutinius metus bei priemones, kurios galėtų moteris paskatinti aktyviau
dalyvauti politinėje veikloje.

KL. “AR PER PASKUTINIUS METUS JŪS DALYVAVOTE POLITINIAME GYVENIME?”

(proc. nuo atsakiusių teigiamai)
Visi

gyventojai
Vyrai Moterys

Domėjotės politika, skaitėte laikraščius,
žiūrėjote TV 79 80 79

Pasirašinėjote kolektyvinius laiškus, peticijas 4 6 3
Rašėte į žiniasklaidos priemones, kalbėjote
mitinguose, susirinkimuose 1 1 1

Dalyvavote demonstracijose, mitinguose 7 7 6
Dalyvavote streikuose 1 1 1
Dalyvavote organizuojant rinkiminę kampaniją 5 5 4
Dalyvavote kokios nors partijos, politinio
judėjimo organizacinėje veikloje 3 3 3
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Politika nesidomėjo, politiniame gyvenime
nedalyvavo 20 17 19

Galima pažymėti, kad daugumos Lietuvos gyventojų dalyvavimas politiniame gyvenime per
paskutinius metus apsiriboja pasyviu dalyvavimu politiniame gyvenime - domėjimusi politika,
laikraščių skaitymu bei televizijos žiūrėjimu. Aktyvios dalyvavimo politiniame gyvenime
formos nepopuliarios tarp Lietuvos gyventojų. Tarp dažniau minimų galima išskirti:
dalyvavimą demonstracijose, mitinguose; dalyvavimą,organizuojant rinkimines kampanijas
bei kolektyvinių laiškų, peticijų pasirašinėjimą. Žymesnių skirtumų sąlygojamų socialinių-
demografinių  respondentų charakteristikų nepastebėta.

Kalbant apie moterys reikia pažymėti, kad per paskutinius metus politiniame gyvenime
mažiausiai aktyvios buvo 15-29m. amžiaus moterys, turinčios mažiausias šeimos mėnesio
pajamas, žemiausią išsimokslinimą (nebaigtą vidurinį), priskiriančios save kairiosioms  ir
dešiniosioms politinėms pažiūroms.

Tyrimo metu Lietuvos gyventojų prašėme pasakyti, kodėl politinėje veikloje moterys
dalyvauja mažiau nei vyrai.

KL.: “KAIP JŪS MANOTE, KODĖL POLITINĖJE VEIKLOJE MOTERYS DALYVAUJA
MAŽIAU NEI VYRAI?”

(proc. iki 1 proc, paminėjimų)
Visi

gyventojai
Vyrai Moterys

Daugiau rūpinasi šeima, pavargsta buityje,
laiko tris kampus 35 32 37

Moterims mažiau galimybių (jų nereikia) 9 9 10
Taip priimta visuomenėje (tai vyrų reikalas) 8 9 8
Neleidžia vyrai (jie nori vadovauti),
diskriminuoja 8 5 10

Užsiėmę darbu, verslu 7 6 8
Nepasitiki savo jėgomis, trūsta drąsos 7 7 6
Joms neįdomu 5 5 5
Nenori 3 3 3
Moterų nuomonės mažiau paisoma 3 2 3
Vyrai aktyvesni 3 2 3
Nėra garbėtroškos, turi mažiau ambicijų 2 2 2
Trūksta patirties 2 2 1
Politikoje sunku dirbti 1 1 2
Moterų partijose mažiau (mažiau
kandidatuoja) 1 1 1

Nesugeba 1 1 1
Jos bijo atsakomybės 1 1 1
N/N 20 23 17

Kas penktas 15-74 metų Lietuvos gyventojas negalėjo pasakyti, kodėl moterys mažiau nei
vyrai dalyvauja politinėje veikloje. Nuomonės aptariamu klausimu dažniau neturėjo vyrai,
jauniausi 15-29 m. amžiaus gyventojai, turintys mažiausias šeimos mėnesio pajamas, kaimo
gyventojai.



Baltijos tyrimai Lietuvos gyventojų apklausa: moterys ir politika. Tyrimo ataskaita 16

Respondentai, turėję nuomonę aptariamu klausimu, mano, kad pagrindinė mažesnio moterų
dalyvavimo politinėje veikloje priežastis yra jų didesnis rūpinimasis šeima, nuovargis dėl
buitinių darbų krūvio. Tai ypač pabrėžė respondentės moterys, gyventojai turintys mažiausias
šeimos mėnesio pajamas bei vyriausi 50-74 m. gyventojai. Tarp kitų dažniau minimų
priežasčių yra šios: moterims mažiau galimybių, taip priimta visuomenėje (tai vyrų reikalas),
neleidžia vyrai. Kita vertus tai bandoma paaiškinti ir pačių moterų nenoru tai daryti,
nesidomėjimu bei neapsitikėjimu savo jėgomis.

Moterys apie savo mažesnio dalyvavimo politinėje veikloje priežastis.

(proc. moterys pagal amžių)
AMŽIUS GYVENVIETĖS TIPAS

15-29m. 30-49m. 50-74m. kaimas miestas didmiestis
Daugiau rūpinasi šeima,
pavargsta buityje, laiko tris
kampus

26 39 44 40 38 35

Moterims mažiau galimybių
(jų nereikia) 11 8 9 10 5 12

Taip priimta visuomenėje (tai
vyrų reikalas) 12 8 9 1 9 12

Neleidžia vyrai (jie nori
vadovauti), diskriminuoja 12 7 7 4 10 13

Užsiėmę darbu, verslu 7 7 11 10 7 7
Nepasitiki savo jėgomis,
trūsta drąsos 7 9 4 8 6 5

Joms neįdomu 5 5 4 5 2 6
Nenori 4 4 2 4 3 2
Moterų nuomonės mažiau
paisoma 4 6 1 2 7 2

Vyrai aktyvesni 2 3 3 2 3 4
Nėra garbėtroškos, turi
mažiau ambicijų 3 3 1 1 3 2

Trūksta patirties 1 1 1 3 1 -
Politikoje sunku dirbti 4 2 1 4 3 1
Moterų partijose mažiau
(mažiau kandidatuoja) - 1 0 - 1 -

Nesugeba - 0 2 - 2 -
Jos bijo atsakomybės 1 1 0 - 1 1
N/N 24 14 15 21 16 15

Moterys labiau linkusios pabrėžti didesnį rūpinamasi šeima, nuovargį buityje kaip kliūtį
dalyvauti politinėje veikloje. Ypač tai pasakytina apie vyriausias 50-74 m. respondentes,
kaimo ir mažesnių miestų gyventojas. Vyriausios respondentės dažniau nei kitos taip pat
pabrėžia ir moterų užimtumą darbe bei užsiėmimą verslu. 15-29 m. moterų manymu, šalia
rūpesčio šeima ir nuovargio dėl buities, didesnį moterų dalyvavimą politinėje veikloje stabdo
stereotipai, kad politikoje moterų nereikia, kad tai vyrų reikalas ir tai, kad vyrai nori vadovauti.
Mažesnes moterų galimybes tai pat pabrėžia kaimo bei didmiesčių gyventojos. Tai, kad
politika vyrų reikalas ir tai, kad vyrai nenori įsileisti į politiką moterų labiau pabrėžia miesto
gyventojos.

Tyrimo metu  moterų klausėme ar jos norėtų dalyvauti kokios nors politinės partijos ar
judėjimo veikloje ir, jeigu taip, tai kokios.
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KL. “AR JŪS NORĖTUMĖTE DALYVAUTI KOKIOS NORS PARTIJOS AR JUDĖJIMO
VEIKLOJE?”

(proc. moterys pagal amžių, išsilavinimą)
AMŽIUS Gyvenvietės tipas Iš viso

15-29m. 30-49m. 50-74m. Kaimas Miestas Didmiestis
Taip 15 6 4 7 4 9 7
Ne 79 89 95 89 93 87 89
N/N 6 5 1 4 3 4 4

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad dauguma moterų nenorėtų dalyvauti jokios partijos ar
judėjimo veikloje. Ir tik nežymi dalis atsakė teigiamai. Tai dažniau jauniausios amžiaus
grupės 15-29 m. amžiaus moterys, didmiesčių gyventojos.

Respondenčių nenorinčių dalyvauti jokios nors politinės partijos ar judėjimo veikloje, prašėme
įvardinti priežastis. Buvo paminėtos šios priežastys:

(proc.)
- Neįdomu, nusibodo politika 29
- Amžius (jau per sena) 18
- Nenori veltis į politiką-tai nešvarus dalykas 13
- Tam nėra laiko-mokosi, dirba, šeima 13
- Esu eilinis žmogus (tam reikia sugebėjimų) 9
- Programos deklaruoja gražius dalykus –to nėra tikrovėje 2
- Neleidžia sveikata 2
- Per jauna 2
- Įsitikinimai 1
- Tausoja nervus 1
- Reikia lėšų 1
- Tai sunkus darbas 1
- Nesusipažinusi su partijų veikla (reikėtų susipažinti) 1
- N/N 18

Kaip matyti, beveik trečdalis respondenčių (29%) savo nenorą dalyvauti kokios politinės
partijos ar judėjimo veikloje motyvuoja intereso stoka politikai, t.y joms neįdomu, nusibodo
politika. Beveik kas penkta (18%) respondentė motyvuoja tai senyvu amžiumi. Dažniau nei
kas dešimta (13%) teigė, kad nenori veltis į politiką, nes tai nešvarus dalykas. Toks pats
skaičius motyvuoja savo nenorą laiko stoka. Šalia objektyvių priežasčių reikia pažymėti ir
subjektyvias ir pirmiausia savęs nuvertinimą (eilinis žmogus, tokių nereikia ir pan.).

Kitos rečiau minimos priežastis: nežinoma veikla, nepriims (tokių nereikia), politikoje per daug
visokių skandalų, bijo pasekmių pasikeitus valdžiai (netekti darbo ir pan.)

Respondentes atsakiusias teigiamai prašėme pasakyti kokios politinės partijos ar judėjimo
veikloje jos norėtų dalyvauti.
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Buvo paminėtos šios politinės partijos:

(proc. nuo atsakiusių teigiamai, N=60)
Darbo partija 25
Liberalų ir centro partija 10
Liberalų demokratų partija 8
Lietuvos lenkų rinkimų akcija 2
Lietuvos Socialdemokratų partija 5
Naujoji Sąjunga (socialliberalai) 2
Tėvynės Sąjunga 10
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga 5
Jaunimo organizacijos 2
N/N 31

Tarp partijų populiariausia yra darbo partija. Respondentės rinktųsi šią partiją, nes:

Pagerės gyvenimas Lietuvoje
Garbingas lyderis
Siektų teisingumo, kovotų su korupcija
Šioje partijoje daugiau vyresnio amžiaus žmonių
Tikisi būti naudinga, padėtų spręsti problemas
Norisi pakeisti gyvenimo būdą- atsibodo naminė rutina
Įdomi veikla
Rimta partija

Kodėl rinktųsi liberalų ir centro sąjungą:

Tikisi būti naudinga, padėtų spręsti problemas
Įdomi veikla
Rimta partija

Kodėl rinktųsi liberalų demokratų partiją:

Vienintelė “nesusitepusi” partija (padori)

Kodėl rinktųsi Tėvynės Sąjungą:

Nori pakeisti gyvenimo būdą-nusibodo namų rutina
Rimta partija

Maždaug kas trečia (31%) respondentė nurodžiusi, kad norėtų dalyvauti kokios nors politinės
partijos ar judėjimo veikloje nenurodė pavadinimo.

Taigi galima teigti, kad dauguma moterų nenorėtų aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime,
motyvuodamos tai tiek objektyviomis, tiek ir subjektyviomis priežastimis.

Lietuvos gyventojų klausėme, kas galėtų paskatinti moteris aktyviau dalyvauti politinėje
veikloje.
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KL. “KOKIOS PRIEMONĖS GALĖTŲ PASKATINTI MOTERIS AKTYVIAU DALYVAUTI
POLITINĖJE VEIKLOJE?”

(proc. iki 1 proc, paminėjimų)
Visi

gyventojai
Vyrai Moterys

Išsilaisvinti nuo namų ūkio, mažesnis užimtumas 9 7 11
Jų pačių noras užsispyrimas siekti karjeros 7 7 7
Paskatinimas, daugiau agitacijos, kad palaikytų
vyrai 5 4 7

Kad gautų didesnį atlyginimą 5 6 4
Pakeisti pasenusį visuomenės požiūrį į moteris,
gerbti moteris 5 3 7

Užtikrinti lygias teises 3 2 3
Jei būtų specialios kvotos moterims partijų
sąrašuose per rinkimus 2 2 1

Kad jomis daugiau pasitikėtų, išrinktų 1 2 1
Reklama ir geri pavyzdžiai 1 1 1
Jokios 3 3 2
N/N 59 62 56

Beveik du trečdaliai 15-74 m. Lietuvos gyventojų negalėjo pasakyti, kokios priemonės galėtų
paskatinti moteris aktyviau dalyvauti politikoje.

Turėję nuomonę aptariamu klausimu mano, kad pagrindinės priemonės yra šios:
išsilaisvinimas nuo ūkio darbų, mažesnis užimtumas bei pačių moterų noras, užsispyrimas
siekti karjeros,  paskatinimas, agitacija ir vyrų palaikymas bei pasenusio visuomenės požiūrio
į moteris pasikeitimas, daugiau pagarbos moterims.

Ir vyrai, ir moterys sutinka, kad svarbiausia išlaisvinti moteris nuo namų ūkio. Nuomonė dėl
kitų galimų priemonių skiriasi. Respondentai vyrai mano, kad ne mažiau svarbus ir pačių
moterų noras, užsispyrimas siekti karjeros bei galimybė gauti didesnį atlyginimą.

Respondentės moterys teigė, kad moterims reikėtų daugiau paskatinimo, agitacijos, vyrų
palaikymo bei palankios socialinės aplinkos – kitokio visuomenės požiūrio į moteris.

(proc. visi gyventojai)
AMŽIUS GYVENVIETĖS TIPAS

15-
29m.

30-
49m.

50-
74m.

kaimas miestas did-
miestis

Išsilaisvinti nuo namų ūkio, mažesnis
užimtumas 4 12 11 7 7 12

Jų pačių noras, užsispyrimas siekti
karjeros 8 8 5 4 9 8

Paskatinimas, daugiau agitacijos, kad
palaikytų vyrai 7 5 5 5 5 6

Kad gautų didesnį atlyginimą 5 5 5 3 7 5
Pakeisti pasenusį visuomenės požiūrį
į moteris, gerbti moteris 9 4 3 4 3 7

Užtikrinti lygias teises 4 3 2 1 2 4
Jei būtų specialios kvotos moterims
partijų sąrašuose per rinkimus 3 2 - 3 - 1

Kad jomis daugiau pasitikėtų, išrinktų - 2 1 1 2 1
Reklama ir geri pavyzdžiai 2 1 - - - 2
Jokios 2 3 3 2 1 3
N/N 56 58 64 70 60 50
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Jauniausi 15-29 m. gyventojai dažniau nei kitų gyventojų amžiaus grupių atstovai pirmiausia
pabrėžia pasenusio požiūrio į moteris pakeitimo būtinybę bei pačių moterų norą, užsispyrimą
siekti karjeros ir paskatinimą, agitaciją, didesnį palaikymą iš vyrų pusės. Vyresni gyventojai
pirmiausia pabrėžia moterų išsilaisvinimą nuo namų ūkio. 30-49 m. gyventojai pakankamai
stipriai akcentuoja pačių moterų norą ir užsispyrimą siekti karjeros.

Didmiesčių gyventojai labiau nei kitos gyventojų grupės pirmiausiai pabrėžia moterų
išsilaisvinimą nuo namų ūkio bei pačių moterų norą, ir užsispyrimą siekti karjeros bei
pasenusio visuomenės požiūrio į moteris keitimosi būtinybę. Mažesnių miestų gyventojai
pirmiausiai pabrėžia pačių moterų norą ir užsispyrimą siekti karjeros. Didesnė kaimo
gyventojų dalis neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Moterys apie priemones, kurios galėtų jas paskatint aktyviau dalyvauti politiniame gyvenime.

(proc., moterys pagal amžių)
AMŽIUS

15-29m. 30-49m. 50-74m.
Išsilaisvinti nuo namų ūkio, mažesnis
užimtumas 5 13 14

Jų pačių noras, užsispyrimas siekti karjeros 6 8 5
Paskatinimas, daugiau agitacijos, kad palaikytų
vyrai 11 4 7

Kad gautų didesnį atlyginimą 1 5 6
Pakeisti pasenusį visuomenės požiūrį į
moteris, gerbti moteris 14 4 4

Užtikrinti lygias teises 5 4 1
Jei būtų specialios kvotos moterims partijų
sąrašuose per rinkimus 1 3 -

Kad jomis daugiau pasitikėtų, išrinktų 1 1 -
Reklama ir geri pavyzdžiai 1 1 -
Jokios 2 2 3
N/N 53 55 60

Akivaizdu, kad skiriasi skirtingo amžiaus moterų požiūris į tai, kad galėtų paskatinti moteris
aktyviau dalyvauti politinėje veikloje. Jauniausios 15-29 m. respondentės mano, kad
aktualiausi du dalykai: pasenusio visuomenės požiūrio į moteris pasikeitimas, daugiau
pagarbos moterims bei paskatinimas, daugiau agitacijos ir palaikymo iš vyrų pusės. Vyresnės
respondentės mano, kad pirmiausia reikia moteris išlaisvinti nuo namų ūkio darbų. 30-49 m.
respondentės taip pabrėžia ir pačių moterų norą, užsispyrimą siekti karjeros.

Visos respondentės nepriklausomai nuo šeimos pajamų dydžio, mano, kad pagrindinė
priemonė, kuri galėtų paskatinti moteris aktyviau dalyvauti politinėje veikloje, tai jų
išlaisvinimas nuo namų ūkio darbų. Nuomonė dėl kitų galimų prioritetų skiriasi.
Respondentės turinčios mažiausias pajamas mano, kad būtina keisti pasenusį visuomenės
požiūrį į moteris bei užtikrinti didesnį atlyginimą moterims. Moterys turinčios vidutines,
didesnes nei vidutines pajamas bei didžiausias pajamas mano, kad moterims būtinas
didesnis paskatinimas, agitacija, palaikymas iš vyrų pusės. Moterys turinčios didžiausias
šeimos pajamas dažniau nei kitos, minėjo didesnį atlyginimą, o turinčios didesnes nei
vidutines šeimos pajamas norą ir užsispyrimą siekti karjeros.
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Dauguma respondenčių kaimo gyventojų neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Respondenčių gyvenančių miestuose nuomonė sutampa dėl būtinybės išsilaisvinti nuo namų
ūkio darbų. Tuo tarpu dėl kitų galimų priemonių mažesnių miestų ir didmiesčių gyventojų
nuomonė skiriasi. Mažesnių miestų gyventojos šalia minėtos priemonės dažniau mini pačių
moterų norą, užsispyrimą siekti karjeros. Tuo tarpu didmiesčių gyventojos mano, kad svarbu
keisti pasenusį visuomenės požiūrį į moteris, labiau gerbti moteris.

Lyčių kvotos partijų rinkimų sąrašuose yra tarp pasiūlymų, kaip aktyviau įtraukti moteris į
dalyvavimą politiniame gyvenime. Tyrimo metu tyrėme gyventojų požiūrį į minėtą siūlymą.

KL. “AR JŪS PRITARIATE PASIŪLYMUI, KAD PARTIJŲ RINKIMŲ SĄRAŠUOSE BŪTŲ
PRIVALOMA LAIKYTIS LYČIŲ KVOTOS-KAD KIEKVIENA PARTIJA Į SAVO RINKIMŲ
SĄRAŠĄ PRIVALĖTŲ ĮTRAUKTI NE MAŽIAU NEI TREČDALĮ TOS LYTIES ATSTOVŲ,
KURIŲ SĄRAŠE YRA MAŽIAU?”

(proc., visi gyventojai)
Visi gyventojai Vyrai Moterys

Pritariu 34 26 41
Nepritariu 26 33 21
N/N 40 41 38

(proc., pagal amžių)
15-29 m. 30-49 m. 50-74 m.

Pritariu 35 37 31
Nepritariu 27 27 25
N/N 38 36 44

(proc., pagal pajamas)
Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600+

Pritariu 23 40 37 40
Nepritariu 24 24 30 40
N/N 53 36 33 20

(proc., pagal gyvenvietės tipą)
Kaimas Miestas Didmiestis

Pritariu 30 39 35
Nepritariu 20 25 32
N/N 50 37 33

(proc., pagal išsimokslinimą)
Neb. vidurinis Vidurinis Aukštasis

Pritariu 26 35 40
Nepritariu 20 25 37
N/N 54 40 23

(proc., pagal politines pažiūras)
Kairieji Centras Dešinieji

Pritariu 42 35 35
Nepritariu 27 30 39
N/N 31 35 26

(proc., pagal užsiėmimą)
Darbininkas/

ūkininkas
Specialistas

/vadovas
Pensininkas Studentas/

moksleivis
Namų

šeimininkė
Bedarbis

Pritariu 35 40 33 27 45 29
Nepritariu 22 34 23 29 18 24
N/N 43 26 44 44 37 47



Baltijos tyrimai Lietuvos gyventojų apklausa: moterys ir politika. Tyrimo ataskaita 22

Tyrimo rezultatai rodo, kad šiek tiek daugiau nei trečdalis (34%)15-74 m. amžiaus Lietuvos
gyventojų pritaria privalomų kvotų siūlymui partijų rinkiminiuose sąrašuose. Šiam siūlymui
dažniau pritaria moterys, 30-49 m. amžiaus gyventojai, turintys vidutines ir didesnes
pajamas, miestų gyventojai, turintys aukštesnį (vidurinį ir ypač aukštąjį išsilavinimą),
priskiriantys save kairiosioms pažiūroms, specialistai/vadovai, namų šeimininkės.

Dažniau nei kas ketvirtas (26%) 15-74 m. gyventojas nepritaria kvotų siūlymui. Tai dažniau
vyrai, didmiesčių gyventojai, priskiriantys save dešiniosioms pažiūroms.

Reikia pažymėti, kad keturi iš dešimties (40%) respondentų neturėjo nuomonės aptariamu
klausimu. Tai dažniau vyriausi 50-74 m. amžiaus gyventojai, turintys mažiausias šeimos
mėnesio pajamas, kaimo gyventojai, turintys žemiausią (nebaigtą vidurinį) išsilavinimą.

Moterys apie kvotas rinkiminiuose sarašuose.

(proc, moterys pagal amžių)
15-29 m. 30-49 m. 50-74 m.

Pritariu 45 47 34
Nepritariu 19 21 20
N/N 36 32 46

(proc. moterys pagal pajamas)
Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600+

Pritariu 31 43 42 55
Nepritariu 20 19 27 25
N/N 49 38 31 30

(proc., moterys pagal gyvenvietės tipą)
Kaimas Miestas Didmiestis

Pritariu 37 46 42
Nepritariu 16 19 24
N/N 47 35 34

(proc.,moterys pagal išsimokslinimą)
Neb. vidurinis Vidurinis Aukštasis

Pritariu 29 44 48
Nepritariu 17 18 28
N/N 54 38 24

(proc.,moterys pagal politines pažiūras)
Kairieji Centras Dešinieji

Pritariu 48 43 44
Nepritariu 18 27 28
N/N 34 30 28

Moterų nuomonė apie siūlymą  laikytis kvotų rinkiminiuose sąrašuose identiška Lietuvos
gyventojų nuomonei. Šiam siūlymui labiau pritaria jaunesnės moterys (15-29m. ir 30-49 m.)
amžiaus, turinčios didžiausias šeimos pajamas, miestų gyventojos, turinčios aukštąjį
išsilavinimą, priskiriančios save kairiosioms pažiūroms.
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III.4. VYRIŠKOS IR MOTERIŠKOS PROFESIJOS

Šiame skyriuje aptarsime Lietuvos gyventojų požiūrį į vyriškas ir moteriškas profesijas bei
požiūrį į politiko profesiją

KL. “APIE KAI KURIAS PROFESIJAS SAKOMA, KAD JOS YRA LABIAU VYRIŠKOS, O
APIE KITAS-KAD JOS LABIAU MOTERIŠKOS, PASAKYKITE PO TRIS, JŪSŲ NUOMONE,
LABIAUSIAI VYRIŠKAS  LABIAUSIAI MOTERIŠKAS PROFESIJAS?”

(proc. visi respondentai)
Vyriškos profesijos proc. Moteriškos profesijos proc.
Vairuotojas 37 Mokytoja 41
Statybininkas 34 Siuvėja 29
Policininkas 16 Pardavėja 27
Karininkas 16 Gydytoja 20
Lakūnas 14 Darželio auklėtoja 20
Politikas 13 Virėja, kulinarė, konditerė 19
Inžinierius 10 Kirpėja 17
Traktorininkas 9 Medicinos sesuo 15
Gydytojas 8 Sekretorė-administratorė 12
Automechanikas 7 Globos darbuotoja 12
Laivavedys (jūreivis) 7 Buhalterė 7
Stalius 7 Mezgėja, audėja 7
Santechnikas 7 Valytoja 5
Stalius 7 Kosmetologė 4
Ugniagesys, gelbėtojas 6 Namų šeimininkė 4
Elektrikas 6 Padavėja, barmenė 3
Šaltkalvis 6 Stiuardesė 3

Suvirintojas 5 Menininkė (aktorė,
režisierė, dainininkė) 2

Direktorius 4 Dizainerė 2
Vevrslininkas 4 Melžėja 2
Teisininkas (advokatas,
teisėjas, prokuroras) 4 Bibliotekininkė 2

Apsaugos darbuotojas 3 Floristė 1
Medkirtis, eigulys 3 Manekenė 1
Krovėjas 3 Vadybininkė 1
Mokslininkas 3 Ekonomistė 1
Karininkas 2 Psichologė 1
Programuotojas 2 Šokėja, balerina 1
Bankininkas 2 Vaistininkė 1
Metalo apdirbėjas 2 Skalbėja 1
Traukinio mašinistas 2 Žurnalistė 1

Kosmonautas 2 Teisininkė (advokatė,
teisėja, prokurorė) 1

Angliakasys 2 Dažytoja 1
Ūkininkas, žemdirbys 2 Mokslininkė 1
Kalvis 2
Vadybininkas 2
Kunigas 2
Prezidentas 1
Architektas 1
Dažytojas 1
Treneris, sportininkas 1
Pasienietis 1
N/N 5 N/N 5
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15-74 m. Lietuvos gyventojų manymu, vyriškiausiomis yra šios profesijos: vairuotojas,
statybininkas, policininkas, karininkas, lakūnas. Politikas tarp vyriškiausių profesijų minimas 6
vietoje. Reikia pažymėti, kad dėl penkių pirmųjų gyventojų nuomonė sutampa, gal kiek labiau
vairuotojo profesijos vyriškumą pabrėžia vyriausi 50-74 metų gyventojai, turintys mažiausias
šeimos mėnesio pajamas, kaimo gyventojai. Tuo tarpu politiko profesijos vyriškumą dažniau
pabrėžia jauniausi 15-29 m. gyventojai, turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas miestų
gyventojai. Tarp moteriškų profesijų politikės profesija neminima. Moteriškiausioms
profesijoms priskiriamos šios: mokytoja, siuvėja, pardavėja. Taip pat galima būtų paminėti
šias profesijas: gydytoja, darželio auklėtoja, virėja (kulinarė konditerė), kirpėja, sekretorė-
administratorė, globos darbuotoja. Nuomonių skirtumų,sąlygojamų socialinių-demografinių
charakteristikų nepastebėta.

Moterys apie vyriškas ir moteriškas profesijas.

(Proc. moterys pagal amžių)
Vyriškos profesijos Amžius Moteriškos

profesijos
Amžius

15-29
m.

30-49
m.

15-74
m.

15-29
m.

30-49
m.

15-74
m.

Vairuotojas 37 37 40 Mokytoja 35 42 47
Statybininkas 36 35 32 Siuvėja 29 25 29
Policininkas 12 18 15 Pardavėja 30 23 25
Lakūnas 9 19 13 Gydytoja 13 23 26
Karininkas 9 17 13 Darželio auklėtoja 18 25 16

Politikas 17 12 10 Virėja (kulinarė,
konditerė) 16 16 20

Dėl vairuotojo ir statybininko profesijų vyriškumo skirtingo amžiaus respondenčių nuomonės
sutampa. Tuo tarpu kitų profesijų atžvilgiu nuomonės skiriasi. Policininko, lakūno ir karininko
profesijos vyriškumą labiausiai pabrėžia 30-49 m. amžiaus respondentės. Politiko profesijos
vyriškumą labiausiai pabrėžia 15-29 m. amžiaus respondentės.

Kalbant apie moteriškas profesijas reikia pasakyti, kad nepriklausomai nuo amžiaus
moteriškiausia įvardijama mokytojos profesija. Tačiau reikia pažymėti, kad vyresnės
respondentės labiau pabrėžia šios profesijos moteriškumą. Dėl siuvėjos profesijos
moteriškumo nuomonės sutampa. Tuo tarpu pardavėjos profesijos moteriškumą labiau
pabrėžia jauniausios 15-29 m. amžiaus respondentės, gydytojos - vyriausios respondentės,
darželio auklėtojos 30-49 m. amžiaus respondentės.

KL. “KAIP JŪS MANOTE, AR POLITIKO PROFESIJA YRA LABIAU VYRIŠKA AR LABIAU
MOTERIŠKA?”

(proc. visi respondentai)
Visi gyventojai Vyrai Moterys

Labiau vyriška 58 61 56
Labiau moteriška 1 - 1
Tinka abiem 40 39 42
N/N 1 - 1

Beveik du trečdaliai 15-74m. Lietuvos gyventojų (58%) mano, kad politiko profesija yra labiau
vyriška, keturi iš dešimties (40%) mano, kad aptariama profesija tinka abiem lytims. Vyrai
labiau nei moterys pabrėžia politiko profesijos vyriškumą. Politiko profesijos tinkamumą
abiem lytim mini vienodas vyrų ir moterų skaičius.
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(proc. pagal amžių, visi gyventojai)
15-29 m. 30-49 m. 50-74 m.

Labiau vyriška 61 58 56
Labiau moteriška 1 1 -
Tinka abiem 37 40 43
N/N 1 1 1

Tyrimo rezultatai rodo, kad jauniausi 15-29 m. amžiaus respondentai labiausiai pabrėžia
politiko profesijos vyriškumą, tuo tarpu vyriausi respondentai (50-74 m.) dažniau nei kiti
nurodo, kad ši profesija tinkama abiem lytims.

(proc.  šeimos mėnesio pajamas, visi gyventojai)
Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1601+

Labiau vyriška 54 52 60 64
Labiau moteriška 1 1 - 1
Tinka abiem 45 46 40 34
N/N - 1 - 1

Akivaizdi tendencija, kad kuo didesnės respondentų šeimos pajamos, tuo labiau
pabrėžiamas politiko profesijos vyriškumas. Politiko profesijos tinkamumą abiem lytim
dažniau mini gyventojai turintys mažesnes pajamas.

(proc. gyvenvietės tipą, visi gyventojai)
Kaimas Miestas Didmiestis

Labiau vyriška 49 53 68
Labiau moteriška 1 1 -
Tinka abiem 49 45 31
N/N 1 1 1

Miesto gyventojai dažniau nei kaimo pabrėžia politiko profesijos vyriškumą. Ypač tai
pasakytina apie didmiesčių gyventojus. Kaimo gyventojų nuomonė pasidalijo per pusę. Pusė
respondentų mano, kad tai labiau vyriška profesija, kita pusė- kad tinkama abiem lytims.

Moterys apie politiko profesiją.

(proc. pagal amžių, moterys)
15-29 m. 30-49 m. 50-74 m.

Labiau vyriška 61 55 53
Labiau moteriška 2 1 -
Tinka abiem 36 42 46
N/N 1 2 1

(proc. pagal išsilavinimą, moterys)
Neb. vidurinis Vidurinis Aukštasis

Labiau vyriška 58 55 57
Labiau moteriška 1 1 1
Tinka abiem 39 43 41
N/N 2 1 1

(proc. pagal pajamas, moterys)
Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1601+

Labiau vyriška 52 50 55 63
Labiau moteriška 1 2 - 1
Tinka abiem 46 47 44 34
N/N 1 1 1 2
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(proc. pagal gyvenvietės tipą, moterys)
Kaimas Miestas Didmiestis

Labiau vyriška 44 55 65
Labiau moteriška 2 2 -
Tinka abiem 53 42 34
N/N 1 2 1

(proc. pagal politines pažiūras, moterys)
Kairieji Centras Dešinieji

Labiau vyriška 69 54 58
Labiau moteriška 1 1 -
Tinka abiem 29 43 42
N/N 1 2 -

Kaip matyti, jauniausios 15-29 m. amžiaus respondentės, turinčios didžiausias šeimos
mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojos ir ypač priskiriančios save kairiosioms pažiūroms
dažniau nei kitos respondenčių grupės teigia, kad politiko profesija yra labiau vyriška. Tuo
tarpu vyriausios 50-74 m. amžiaus respondentės, turinčios mažesnes šeimos pajamas,
kaimo gyventojos, respondentės, priskiriančios save centro ar dešiniosioms pažiūroms
dažniau pabrėžia, kad politiko profesija yra tinkama abiem lytims. Išsilavinimas neturi įtakos
nuomonių skirtumams.

III.5. LIETUVOS GYVENTOJAI APIE POLITIKŲ SAVYBĖS

Šiame skyriuje aptarsime Lietuvos gyventojų nuomonę apie savybes būdingas vyrams ir
moterims, savybes bei savybes, kuriomis turėtų pasižymėti politikas vyras ir politikė moteris
bei gyventojų rinkiminius prioritetus lyčių atžvilgiu.

III.5.1. Lietuvos gyventojų požiūris į vyriškas ir moteriškas savybes

KL. “APIE KAI KURIAS SAVYBES YRA SAKOMA, KAD JOS YRA BŪDINGOS TIK
VYRAMS, O KAI KURIOS PRISKIRIAMOS TIK MOTERIMS, PASAKYKITE APIE
KIEKVIENĄ IŠ ŠIŲ SAVYBIŲ, AR JI YRA LABIAU VYRIŠKA, AR LABIAU MOTERIŠKA?”

Agresyvumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 64 61 67
Labiau moteriška 3 3 2
Tinka ir vyrams, ir moterims 28 30 27
N/N 5 6 4

Du trečdaliai 15-74 metų  Lietuvos gyventojų mano, kad agresyvumas yra labiau vyriška
savybė. Tai dažniau moterys (ypač jauniausios 15-29 m.), 15-29 m. amžiaus respondentai,
gyventojai turintys didesnes šeimos mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai.

Daugiau nei ketvirtadalis gyventojų mano, kad ši savybė tinka ir vyrams ir moterims. Ir tik
nežymi dalis teigė, kad tai labiau moteriška savybė.
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Jausmingumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 1 - 1
Labiau moteriška 76 72 79
Tinka ir vyrams, ir moterims 20 23 17
N/N 3 5 3

Daugiau nei trys ketvirtadaliai respondentų jausmingumą priskiria moteriškoms savybėms.
Tai dažniau moterys, jauniausi 15-29 m. ir 30-49 m. gyventojai, gyventojai turintys didesnes
šeimos mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai. Reikia pažymėti, kad beveik ketvirtadalis
(23%) vyrų mano, kad ši savybė tinka ir vyrams ir moterims. Tam pritaria ir panašus kaimo
gyventojų skaičius (28%).

Plepumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 4 3 5
Labiau moteriška 58 61 54
Tinka ir vyrams, ir moterims 34 31 38
N/N 4 5 3

Dažniau nei kas antras apklausos dalyvis priskiria šią savybę labiau moteriškoms. Tai
dažniau apklausos dalyviai vyrai, gyventojai turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas,
didmiesčių gyventojai. Kas trečias respondentas mano, kad ji taikytina ir vyrams, ir moterims.
Tai dažniau pabrėžia apklausos dalyvės moterys, gyventojai turintys mažesnes šeimos
mėnesio pajamas, kaimo gyventojai.

Tik nežymi dalis apklausos dalyvių mano, kad tai labiau vyriška savybė.

Protingumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 17 22 12
Labiau moteriška 7 5 9
Tinka ir vyrams, ir moterims 73 68 77
N/N 3 5 2

Beveik trys ketvirtadaliai 15-74 m. Lietuvos gyventojų mano, kad protingumas vienodai tinka
ir vyrams ir moterims. Tačiau reikia pažymėti, kad dažniau nei kas penktas (22%) apklausoje
dalyvavęs vyras mano, kad vis tik tai daugiau vyriška savybė. Tokiai nuomonei dažniau nei
kiti pritaria 50-74 metų gyventojai bei respondentai turintys mažiausias šeimos mėnesio
pajamas. Tuo tarpu respondentės moterys labiau nei vyrai linkusios pabrėžti aptariamos
savybės tinkamumą ir vyrams, ir moterims.
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Drąsumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 43 48 38
Labiau moteriška 4 3 5
Tinka ir vyrams, ir moterims 50 44 55
N/N 3 5 2

Kas antras 15-74 m. Lietuvos gyventojas mano, kad drąsumas tinka ir vyrams ir moterims.
Šios savybės tinkamumą abiem lytim labiau pabrėžia moterys, vyriausi 50-74 m.
respondentai, kaimo gyventojai. Tuo tarpu vyrų nuomone, tai labiau vyriška savybė.
Didmiesčių gyventojų nuomonė pasidalijo per pusę. Pusė mano, kad tai labiau vyriška
savybė, kita pusė – mano, kad aptariama savybė tinka ir vyrams ir moterims.

Kaip jau buvo minėta drąsumo tinkamumą abiem lytims labiau pabrėžė moterys. Ypač tai
pasakytina apie jauniausias 15-29 m. respondentes, turinčias didžiausias šeimos mėnesio
pajamas, kaimo gyventojas.

Kantrumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 9 13 5
Labiau moteriška 59 54 63
Tinka ir vyrams, ir moterims 29 29 29
N/N 3 4 3

Beveik du trečdaliai 15-74 m. Lietuvos gyventojų mano, kad kantrumas yra labiau moteriška
savybė. Tai labiau pabrėžė moterys, 30-49 m. gyventojai, mažesnių miestų ir didmiesčių
gyventojai.

Maždaug kas trečias gyventojas mano, kad aptariama savybė yra tinkama ir vyrams, ir
moterims. Tokiai nuomonei dažniau pritaria vyriausi 50-74 m. gyventojai, turintys didžiausias
šeimos mėnesio pajamas, kaimo gyventojai.

Dažniau nei kas dešimtas apklausos dalyvis vyras pabrėžia šios savybės vyriškumą.

Kūrybiškumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 7 9 5
Labiau moteriška 32 31 33
Tinka ir vyrams, ir moterims 58 56 59
N/N 3 4 3

Beveik du trečdaliai 15-74 m. Lietuvos gyventojų mano, kad kūrybiškumas tinka ir vyrams ir
moterims. Tokiai nuomonei dažniau pritaria vyriausi 50-74 m. gyventojai, turintys didžiausias
šeimos mėnesio pajamas.
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Kas trečias 15-74 m. Lietuvos gyventojas mano, kad kūrybiškumas yra labiau moteriška
savybė. Tokiai nuomonei labiau pritaria 15-29 m. gyventojai ir ypač 15-29 m. bei 30-49m.
apklausos dalyvės moterys, didmiesčių gyventojai.

Maždaug kas dešimtas apklausos dalyvis vyras mano, kad tai labiau vyriška savybė.

Ambicingumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 33 34 32
Labiau moteriška 14 14 14
Tinka ir vyrams, ir moterims 48 45 50
N/N 5 7 4

Maždaug pusė 15-74 metų gyventojų mano, kad ambicingumas tinka ir vyrams, ir moterims.
Tokiai nuomonei labiau pritaria moterys (ypač vyriausios amžiaus grupės), vyriausi 50 –74 m.
respondentai, kaimo gyventojai.

Trečdalis 15-74 m. Lietuvos gyventojų mano, kad ambicingumas yra labiau vyriška savybė.
Tokiai nuomonei dažniau pritaria 15-29 m. ir 30-49 m. gyventojai, turintys didžiausias šeimos
mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai. Šią savybė labiau vyriškoms dažniau priskiria 30-
49 m. moterys, turinčios didžiausias šeimos pajamas, didmiesčių gyventojos.

Dažniau nei kas dešimtas 15-74m. gyventojas mano, kad ambicingumas labiau moteriška
savybė. Tokiai nuomonei labiau pritaria 15-29 m. ir 30-49 m. moterys, apklausos dalyvės
gyvenančios mažesniuose miestuose.

Tolerantiškumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 7 9 6
Labiau moteriška 35 32 37
Tinka ir vyrams, ir moterims 51 50 51
N/N 7 9 6

Kas antras 15-74 m. Lietuvos gyventojas mano, kad tolerancija tinka ir vyrams, ir moterims.
Tokiai nuomonei dažniau nei kiti pritaria jauniausi 15-29 m. bei vyriausi 50-74 m. gyventojai,
kaimo ir mažesnių miestų gyventojai.

Dažniau nei kas trečias 15-74 m. Lietuvos gyventojas mano kad aptariama savybė labiau
tinka moterims. Tokiai nuomonei dažniau pritaria moterys, 30-49 m. gyventojai, respondentai
gyvenantys didmiesčiuose.

Mažiau nei kas dešimto apklausos dalyvio teigimu tolerantiškumas labiau tinka vyrams.
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Meilumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 2 2 1
Labiau moteriška 71 71 71
Tinka ir vyrams, ir moterims 21 19 22
N/N 6 8 6

Maždaug trys ketvirtadaliai 15-74 m. Lietuvos gyventojų mano, meilumas yra labiau
moteriška savybė. Šiai nuomonei labiau nei kiti pritaria 30-49 m. gyventojai, turintys didesnes
šeimos pajamas, didmiesčių gyventojai.

Dažniau nei kas penktas 15-74 m. Lietuvos gyventojas mano, kad aptariama savybė tinka ir
vyrams, ir moterims. Tokiai nuomonei dažniau pritaria vyriausi 50-74 m. gyventojai, turintys
mažesnes šeimos pajamas, kaimo ir mažesnių miestų gyventojai.

Tik nežymi apklausos dalyvių dalis mano, kad meilumas labiau vyriška savybė.

Kalbant apie moteris reikėtų pasakyti, kad meilumo priskyrimas išskirtinai moteriškoms
savybėms labiau būdingas jauniausioms 15-29 m. ir vidutinio amžiaus 30-49 m. moterims.
Tuo tarpu vyriausios 50-74 m. moterys, kaimo gyventojos dažniau nei jaunesnės moterys ar
didmiesčių gyventojos linkusios manyti, kad meilumas tinka ir vyrams, ir moterims.

Karjeros siekimas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 40 41 38
Labiau moteriška 4 4 4
Tinka ir vyrams, ir moterims 52 51 54
N/N 4

Dažniau nei kas antras apklausos dalyvis teigė, kad karjeros siekimas tinka ir vyrams ir
moterims. Tokiai nuomonei dažniau kiti pritaria jauniausios 15-29 m. apklausos dalyvės
moterys, kaimo gyventojai.

Keturi iš dešimties 15-74m. gyventojai mano, kad karjeros siekimas labiau vyriška savybė.
Tokiai nuomonei dažniau nei kiti pritarė 30-49 m. apklausos dalyvės moterys, didmiesčių
gyventojos.

Respondentų turinčių didžiausias šeimos mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojų nuomonė
pasidalijo per pusę. Pusė respondentų mano, kad karjeros siekimas yra daugiau vyriška
savybė, kita pusė - mano, kad aptariama savybė tinka ir vyrams ir moterims.

Ryžtingumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 42 47 38
Labiau moteriška 6 4 7
Tinka ir vyrams, ir moterims 49 45 52
N/N 3 4 3
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Maždaug kas antras apklausos dalyvis mano, kad ryžtingumas tinka ir vyrams, ir moterims.
Tokiai nuomonei labiau pritarė respondentės moterys (ypač kaimo gyventojos), 30-49 m.
respondentai, kaimo gyventojai.

Dažniau nei keturi iš dešimties respondentai mano, kad aptariama savybė labiau tinka
vyrams. Tokiai nuomonei dažniau pritaria respondentai vyrai, jauniausi 15-29 m. gyventojai,
turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai.

Tik nežymi dalis apklausos dalyvių mano, kad ryžtingumas yra labiau moteriška savybė.

Sąžiningumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 5 8 3
Labiau moteriška 16 14 17
Tinka ir vyrams, ir moterims 75 72 77
N/N 4 4 5

Trys ketvirtadaliai respondentų mano, kad sąžiningumas tinka ir vyrams, ir moterims. Šios
savybės tinkamumą abiem lytim labiau pabrėžia respodentės moterys (ypač jauniausios 15-
29 m.), 50-74 m. gyventojai, turintys didžiausias šeimos pajamas, kaimo gyventojai.

Dažniau nei kas dešimto apklausos dalyvio teigimu sąžiningumas labiau moteriška savybė.
Tai labiau linkusios pabrėžti 30-49 m. respondentės, apklausos dalyvės turinčios mažesnes
šeimos mėnesio pajamas, miesto gyventojos.

Tik nežymi apklausos dalyvių dalis mano, kad aptariama savybė labiau vyriška.

Savarankiškumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 21 24 18
Labiau moteriška 9 8 10
Tinka ir vyrams, ir moterims 66 63 69
N/N 4 5 3

Du trečdaliai respondentų mano, kad savarankiškumas tinka ir vyrams ir moterims. Tokiai
nuomonei dažniau pritaria moterys (ypač 30-49 m.), 30-49 m. ir 50-74 m. gyventojai, kaimo
gyventojai.

Penktadalis respondentų mano, kad savarankiškumas tai labiau vyriška savybė. Tokiai
nuomonei dažniau pritaria vyrai, 15-29 m. gyventojai, turintys didžiausias šeimos mėnesio
pajamas, didmiesčių gyventojai.

Maždaug kas dešimto respondento teigimu savarankiškumas labiau moteriška savybė. Šiai
nuomonei dažniau linkusios pritarti jauniausios 15-29 m. apklausos dalyvės.
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Konstruktyvumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 31 33 29
Labiau moteriška 3 4 3
Tinka ir vyrams, ir moterims 52 48 54
N/N 14 15 14

Dažniau nei kas antras apklausos dalyvis mano, kad konstruktyvumas tinka ir vyrams, ir
moterims. Tokiai nuomonei dažniau pritaria moterys, 15-29m. gyventojai, kaimo gyventojai.

Beveik trečdalis respondentų mano, kad aptariama savybė labiau tinka vyrams. Tokiai
nuomonei dažniau pritaria vyrai, 30-49 m. gyventojai, didmiesčių gyventojai. Tarp moterų tik
jauniausios 15-29 m. moterys didmiesčių gyventojos, labiau linkusios pritarti tokiai nuomonei.

Tik nežymi dalis apklausos dalyvių priskiria konstruktyvumą labiau moteriškoms savybėms.

Dalykiškumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 26 27 24
Labiau moteriška 9 10 9
Tinka ir vyrams, ir moterims 57 54 60
N/N 8 9 7

Dažniau nei kas antras apklausos dalyvis mano, kad dalykiškumas tinka ir vyrams, ir
moterims. Tokiai nuomonei dažniau pritaria moterys (ypač 30-49 m.), jauniausi 15-29 m. ir
ypač 30-49 m.gyventojai, turintys didesnes šeimos mėnesio pajamas, kaimo ir mažesnių
miestų gyventojai.

Ketvirtadalis respondentų mano, kad dalykiškumas labiau vyriška savybė. Tokiai nuomonei
dažniau pritaria vyrai, 50-74 m. gyventojai, didmiesčių gyventojai.

Beveik kas dešimto respondento manymu, aptariama savybė yra labiau moteriška.

Profesionalumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 18 22 14
Labiau moteriška 4 4 4
Tinka ir vyrams, ir moterims 73 69 77
N/N 5 5 5

Beveik trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių mano, kas profesionalumas tinka ir moterims, ir
vyrams. Tokiai nuomonei labiau pritaria moterys, jauniausi 15-29 m. ir vidutinio amžiaus (30-
49 m.) gyventojai, turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas. Aptariamos savybė
tinkamumą abiem lytims ypač pabrėžia 15-29m. ir 30-49 m. moterys, turinčios didžiausias
šeimos mėnesio pajamas, kaimo ir didmiesčių gyventojos.
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Beveik kas penktas respondentas mano, kad profesionalumas yra labiau vyriška savybė.
Tam dažniau pritaria respondentai vyrai, 50-74 m. gyventojai, turintys mažiausias šeimos
mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai. Taip mano, ir vyriausios 50-74 m. moterys,
apklausos dalyvės gyvenančios didmiesčiuose.

Tik nežymi dalis apklausos dalyvių  mano, kad profesionalumas yra labiau moteriška savybė.

Racionalumas

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 28 30 25
Labiau moteriška 9 10 9
Tinka ir vyrams, ir moterims 54 50 57
N/N 9 10 9

Dažniau nei kas apklausos dalyvis mano, kad racionalumas tinka ir vyrams, ir moterims.
Tokiai nuomonei labiau pritaria moterys, 15-29 m. gyventojai, turintys didžiausias šeimos
pajamas, kaimo gyventojai.

Daugiau nei ketvirtadalis apklausos dalyvių mano, kad racionalumas yra labiau vyriška
savybė. Tokiai nuomonei dažniau pritaria vyrai, vyriausi 50-74 m. apklausos dalyviai, turintys
didžiausias šeimos mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai.

Maždaug kas dešimtas apklausos dalyvis mano, kad racionalumas yra labiau moteriška
savybė. Racionalumą priskirti moterims labiau linkę 30-49 m. gyventojai,  respondentai
turintys didesnes nei vidutines šeimos mėnesio pajamas.

Pasitikėjimas savimi

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 29 33 25
Labiau moteriška 8 7 9
Tinka ir vyrams, ir moterims 60 56 63
N/N 3 4 3

Beveik du trečdaliai apklausos dalyvių mano, kad pasitikėjimas savimi tinka ir vyrams, ir
moterims. Tokiai nuomonei labiau pritaria moterys, 30-49 m. respondentai, kaimo gyventojai.

Daugiau nei ketvirtadalis apklausos dalyvių mano, kad aptariama savybė yra labiau vyriška.
Tokiai nuomonei labiau pritaria vyrai, gyventojai turintys didžiausias šeimos mėnesio
pajamas, miesto gyventojai.

Mažiau nei kas dešimtas apklausos dalyvis mano, kad pasitikėjimas savimi yra labiau
moteriška savybė. Tokiai nuomonei dažniau pritarė apklausos dalyvės moterys, mažesnių
miestų gyventojos.
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Savikritika

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Labiau vyriška 7 10 5
Labiau moteriška 33 32 35
Tinka ir vyrams, ir moterims 50 47 53
N/N 10 11 7

Lygiai pusė apklausos dalyvių mano, kad savikritika tinka ir vyrams ir moterims. Šiai
nuomonei dažniau pritaria moterys, kaimo gyventojai.

Trečdalis respondentų mano, kad savikritika yra labiau moteriška savybė. Tokiai nuomonei
dažniau pritaria 30-49 m. moterys, turinčios didžiausias šeimos mėnesio pajamas, mažesnių
miestų gyventojos.

Mažiau nei kas dešimtas apklausos dalyvis mano, kad aptariama savybė labiau tinka vyrams.
Šiai nuomonei dažniau pritaria vyrai, didmiesčių gyventojai

SAVYBĖS

Labiau vyriška % Tinka ir vyrams ir
moterims

% Labiau moteriška %

Agresyvumas 64 Sąžiningumas 75 Jausmingumas 76
Protingumas 73 Meilumas 71
Profesionalumas 73 Plepumas 58
Savarankiškumas 66 Kantrumas 59
Pasitikėjimas savimi 60
Kūrybiškumas 58
Dalykiškumas 57
Racionalumas 54
Karjeros siekimas 52
Konstruktyvumas 52
Tolerantiškumas 51
Drąsumas 50
Savikritika 50
Ryžtingumas 49
Ambicingumas 48

Taigi iš 20 vertinamų savybių, labiau vyriškoms priskiriamas tik agresyvumas. Labiau
moteriškoms priskiriamas: jausmingumas, plepumas, kantrumas ir meilumas.

15 iš 20 vertinamų savybių, respondentų manymu tinka ir vyrams ir moterims. Tačiau reikia
pažymėti, kad nei viena iš šių savybių nėra visiškai universali, t.y. vienos turi tendenciją
krypti link labiau moteriškų, kitos link labiau vyriškų.

AGRESYVUMAS JAUSMINGUMAS PLEPUMAS KANTRUMAS

Labiau vyriška Labiau moteriška Labiau moteriška Labiau moteriška

Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams,
ir moterims ir moterims ir moterims ir moterims
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MEILUMAS PROTINGUMAS DRĄSUMAS KŪRYBIŠKUMAS

Labiau moteriška Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams,
ir moterims ir moterims ir moterims

Tinka ir vyrams, Universali Labiau vyriška Labiau moteriška
ir moterims

AMBICINGUMAS TOLERANTIŠKUMAS KARJEROS SIEKIMAS

Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams,
ir moterims ir moterims ir moterims

Labiau vyriška Labiau moteriška Labiau vyriška

RYŽTINGUMAS SĄŽININGUMAS SAVARANKIŠKUMAS

Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams,
Ir moterims ir moterims ir moterims

Labiau vyriška Universali Labiau vyriška

KONSTRUKTYVUMAS DALYKIŠKUMAS PROFESIONALUMAS

Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams,
Ir moterims ir moterims ir moterims

Labiau vyriška Labiau vyriška Universali

RACIONALUMAS PASITIKĖJIMAS SAVIMI SAVIKRITIKA

Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams, Tinka ir vyrams,
ir moterims ir moterims ir moterims

Labiau vyriška Labiau vyriška Labiau moteriška

Labiau vyriškos: drąsumas, ambicingumas, karjeros siekimas, ryžtingumas,
savarankiškumas, konstruktyvumas, dalykiškumas, racionalumas, pasitikėjimas savimi.
Labiau moteriškos: kūrybiškumas, tolerantiškumas, savikritika. Universaliausios: protigumas,
sąžiningumas ir profesionalumas.
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III.5.2. Moterų politikių savybės

KL. “PASAKYKITE TRIS SVARBIAUSIAS SAVYBES, KURIOMIS TURĖTŲ PASIŽYMĖTI
MOTERIS POLITIKĖ?”

(proc. visi gyventojai)
Moterų politikių savybės Iš viso Moterys

Vyrai Iš viso 15-
29m.

30-
49m.

50-
74m.

Sąžininga, nesavanaudė, dora 38 35 40 33 40 43
Protinga, gudri 30 31 30 32 31 27
Išsilavinusi, išprususi, eruditė 18 18 18 10 21 21
Ryžtinga, atkakli, siekianti tikslo 17 16 17 23 16 16
Drąsi 10 9 11 10 9 14
Išvaizdi, patraukli, elegantiška, graži 9 11 8 11 6 8
Pasitikinti savimi 8 6 10 11 8 11
Kantri 8 7 9 13 8 7
Tolerantiška, atlaidi, diskretiška 8 6 9 7 9 10
Kompetentinga, profesionali 7 7 8 8 6 10
Dalykiška, konkreti 7 6 8 9 7 7
Iškalbi 5 6 4 5 2 5
Energinga, aktyvi, veržli 5 3 5 7 4 5
Savarankiška 5 3 5 4 5 4
Tvirto charakterio, valinga 4 4 4 4 7 2
Turi politinę patirtį 4 4 3 6 4 2
Komunikabili 4 3 6 2 9 5
Pareiginga, atsakinga, rūpestinga 4 4 4 3 4 4
Savarankiška 4 3 5 4 5 4
Darbšti 4 4 3 3 1 5
Diplomatė, lanksti 3 2 4 4 6 2
N/N 12 10 14 12 8 11

15 –74 m. Lietuvos gyventojų manymu, moteris politikė turėtų būti:

- Sąžininga, nesavanaudiška, dora
- Protinga, gudri
- Išsilavinusi išprususi, eruditė
- Ryžtinga, atkakli, siekianti tikslo

Minėtas savybių svarbą vienodai pabrėžia ir respondentai vyrai, ir respondentės moterys. Tik
reikėtų pasakyti, kad moterys labiau nei vyrai pabrėžia sąžiningumo svarbą. Ši savybė atrodo
svarbiausia ir vyriausiems 50-74 m. respondentams, turintiems mažiausias pajamas, kaimo ir
mažesnių miestų gyventojams. Protingumą, gudrumą, labiau nei kiti pabrėžia gyventojai
turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai. Išsilavinimo svarbą
labiau pabrėžia miestų gyventojai. Ryžtingumas, atkaklumas, tikslo seikimas labiau svarbus
atrodo jaunesniems apklausos dalyviams, turintiems mažiausias šeimos mėnesio pajamas.

Skiriasi ir skirtingo amžiaus moterų požiūris į kai kurių savybių svarbą. 30-49 m. ir 50-74 m.
amžiaus respondentės labiau nei jauniausios apklausos dalyvės pabrėžia sąžiningumo,
nesavanaudiškumo, doros bei išsilavinimo, išprusimo, erudicijos svarbą. Sąžiningumas itin
svarbus ir kaimo bei mažesnių miestų gyventojams.

Tuo tarpu jauniausios apklausos dalyvės (15-29 m.) į svarbiausių trejetuką įtraukia
ryžtingumą, atkaklumą, tikslo siekimą, mažiau akcentuodamos išsilavinimo, išprusimo,
erudicijos svarbą.
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Akivaizdu, kad tarp paminėtų moterų politikių savybių daugiau dominuoja asmeninės savybės
(tiek vidinės, tiek išorinės). Dalykinių savybių sąraše kompetencija, profesionalumas
dešimtoje vietoje pagal paminėjimų dažnį, o politinė patirtis – šešioliktoje pozicijoje.

III.5.3. Vyrų politikų savybės

KL. “PASAKYKITE TRIS SVARBIAUSIAS SAVYBES, KURIOMIS TURĖTŲ PASIŽYMĖTI
VYRAS POLITIKAS ?”

(proc. visi gyventojai)
Vyrų politikių savybės Iš viso Moterys

Vyrai Iš viso 15-
29m.

30-
49m.

50-
74m.

Sąžiningas, nesavanaudis, doras 46 48 47 39 50 51
Protingas, gudrus 32 30 34 31 36 33
Ryžtingas, atkaklus, siekiantis tikslo 22 23 22 27 18 22
Išsilavinęs, išprusęs, eruditas 16 15 17 11 21 17
Drąsus 12 12 12 10 7 17
Kompetentingas, profesionalus 9 8 9 9 8 10
Turi politinę patirtį 7 6 7 9 8 6
Dalykiškas, konkretus 7 5 7 9 8 7
Tvirto charakterio, valingas 5 6 5 8 8 2
Tolerantiškas, atlaidus, diskretiškas 4 6 5 6 6 6
Pasitikintis savimi 5 4 6 6 4 7
Energingas, aktyvus, veiklus 5 2 6 9 6 5
Iškalbus 3 5 2 3 2 3
Pareigingas, atsakingas, rūpestingas 4 3 3 2 4 2
Diplomatas, lankstus 3 3 3 5 3 2
Kantrus 3 3 3 2 2 5
Išvaizdus, patrauklus, elegantiškas,
gražus 3 3 3 7 2 2

Patikimas, pildo pažadus 3 3 3 3 2 3
Komunikabilus 3 2 4 2 5 4
Darbštus 3 2 3 1 3 5
Siekiantis karjeros 3 3 2 4 3 1
Nekorumpuotas 2 2 3 3 1 4
N/N 12 14 10 12 8 11

15 –74 m. Lietuvos gyventojų manymu, vyras politikas turėtų būti:

- Sąžiningas, nesavanaudiškas, doras
- Protingas, gudrus
- Ryžtingas, atkaklus, siekiantis tikslo

Vyrų ir moterų nuomonė dėl trijų svarbiausių savybių, kuriomis turėtų pasižymėti politikas
vyras sutampa. Tačiau reikia pažymėti, kad yra nuomonių skirtumų sąlygojamų kitų
respondentų charakteristikų. Vyriausi 50-74 m. respondentai, gyventojai turintys mažiausias
šeimos mėnesio pajamas , kaimo, mažesnių miestų gyventojai itin pabrėžia sąžiningumo,
nesavanaudiškumo dorumo svarbą. Didmiesčių gyventojai labiau nei kiti pabrėžia
protingumo, gudrumo svarbą. Mažesnių miestų gyventojai – išsilavinimo, išprusimo,
erudicijos svarbą.
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Nors tarp svarbiausių savybių, kuriomis turėtų pasižymėti politikas vyras ir politikė moteris,
sąrašo viršuje minimos tos pačios savybės, akivaizdu, kad vyrams politikams reikalavimų
kartelė yra keliama aukščiau, lyginant su moterimis. Taip pat reikia pažymėti, kad šalia trijų
svarbiausių savybių labiau pabrėžiama kompetencijos, profesionalumo, politinės patirties,
dalykiškumo, konkretumo, tvirto charakterio svarba. Mažiau akcentuojami išoriniai veiksniai:
išvaizda, patrauklumas, elegancija, grožis.

Respondentų taip pat prašėme pasakyti, ką jie pasirinktų vyrą ar moterį, jeigu visos kitos
kandidato į Seimo narius savybės būtų vienodos.

KL. “JEIGU VISOS KITOS KANDIDATO Į SEIMO NARIUS SAVYBĖS BŪTŲ VIENODOS, KĄ
JŪS PASIRINKTUMĖTE MOTERĮ AR VYRĄ?”

(proc. visi respondentai)
Iš viso Vyrai Moterys

Moterį 20 8 29
Vyrą 32 41 24
Nėra skirtumo 36 40 33
N/N 12 11 14

(proc. pagal gyvenvietės tipą )
Kaimas Miestas Didmiestis

Moterį 15 22 21
Vyrą 27 30 36
Nėra skirtumo 42 38 31
N/N 16 10 11

(proc. pagal politines pažiūras)
Kairieji Centras Dešinieji

Moterį 21 22 17
Vyrą 39 31 34
Nėra skirtumo 33 38 41
N/N 6 9 8

(proc. pagal išsimokslinimą)
Neb. vidurinis Vidurinis Aukštasis

Moterį 14 19 27
Vyrą 32 31 33
Nėra skirtumo 36 38 32
N/N 18 12 8

Tyrimo rezultatai rodo, kad dažniau nei kas trečiam (36%) 15-74 m. Lietuvos gyventojui nėra
skirtumo, ką rinktis vyrą ar moterį. Šiek tiek mažesnis respondentų skaičius (32%) rinktųsi
vyrą, kas penktas (20%) – rinktųsi moterį. Akivaizdžiai skiriasi vyrų ir moterų nuomonės.
Respondentai vyrai nelinkę teikti pirmenybės moterims. Keturi iš dešimties pasirinktų vyrą ir
toks pats skaičius teigė, kad nėra skirtumo, ką rinktis, jeigu visos kitos kandidato savybės yra
vienodos. Trečdaliui moterų taip pat nėra skirtumo ką pasirinkti, kas ketvirta respondentė
pasirinktų vyrą, maždaug kas trečia - pasirinktų moterį.

Dažniau nei keturiems iš dešimties kaimo ir panašiam skaičiui mažesnių miestų gyventojų
taip pat nėra skirtumo, ką pasirinkti aptariamoje situacijoje. Didmiesčių gyventojai dažniau
parinktų vyrą.
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Respondentai priskiriantys save dešiniosioms pažiūroms dažniau rinktųsi vyrą. Priskiriantys
save dešiniosioms ir centro pažiūroms dažniau teigė, kad jiems nebūtų skirtumo.

Respondentai su aukštuoju išsilavinimu dažniau nei kiti rinktųsi moterį, respondentai su
žemesniu išsimokslinimu dažniau teigė, kad nebūtų skirtumo, ką rinktis.

Moterys apie prioritetus kandidatams.

(proc. moterys pagal amžių)
15-29 m. 30-49 m. 50-74 m.

Moterį 32 35 22
Vyrą 29 19 25
Nėra skirtumo 30 33 36
N/N 9 13 17

(proc. moterys  pagal gyvenvietės tipą )
Kaimas Miestas Didmiestis

Moterį 23 31 33
Vyrą 18 25 27
Nėra skirtumo 40 33 28
N/N 19 11 12

(proc. moterys  pagal pajamas)
Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1601+

Moterį 19 29 36 35
Vyrą 25 25 23 27
Nėra skirtumo 42 32 32 23
N/N 14 14 9 15

(proc. pagal politines pažiūras)
Kairieji Centras Dešinieji

Moterį 31 36 29
Vyrą 27 22 25
Nėra skirtumo 33 33 37
N/N 9 9 9

(proc. pagal išsimokslinimą)
Neb. vidurinis Vidurinis Aukštasis

Moterį 19 28 44
Vyrą 27 24 19
Nėra skirtumo 31 35 29
N/N 23 13 8

Jaunesnės  15-29 m.ir 30-49 m. amžiaus moterys, miestų gyventojos, turinčios didesnes
šeimos mėnesio pajamas, turinčios aukštąjį išsilavinimą, priskiriančios save centro pažiūroms
aptariamoje situacijoje dažniau pasirinktų kandidatę moterį. Tuo tarpu vyriausios 50-74 m.
respondentės, kaimo gyventojos, turinčios mažiausias šeimos mėnesio pajamas, žemesnį
išsimokslinimą dažniau teigė, kad joms nėra skirtumo, ką pasirinkti.
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III.6. SKIRTINGŲ VEIKSNIŲ SVARBA BALSAVIMUI UŽ KONKRETŲ KANDIDATĄ

Šiame skyriuje aptarsime įvairių veiksnių svarbą, sprendžiant ar balsuoti už konkretų
politiką/politikę.

KL. “PASAKYKITE, AR SPRENDŽIANT BALSUOTI UŽ KONKRETŲ POLITIKĄ JUMS YRA
SVARBŪS ŠIE VEIKSNIAI?”

(proc, atsakiusieji svarbu)
Iš viso Vyrai Moterys

Išsimokslinimas 90 89 90
Asmeninės savybės 82 81 83
Politinė patirtis 81 80 81
Amžius 75 74 75
Profesija 69 66 72
Partinė priklausomybė 61 61 61
Materialinė padėtis 53 52 53
Tautybė 52 53 50
Šeimyninė padėtis 44 38 48
Išvaizda 44 43 45
Lytis 27 30 23

Tyrimo rezultatai rodo, kad 15-74 m. amžiaus gyventojams, sprendžiant balsuoti už konkretų
politiką/politikę, svarbiausi yra šie veiksniai: išsimokslinimas, asmeninės savybės, politinė
patirtis. Antrai veiksnių grupei priskiriamas amžius, profesija, partinė priklausomybė. Trečiai:
materialinė padėtis ir tautybė. Ketvirtai: šeimyninė padėtis bei išvaizda. Akivaizdu, kad
kandidato lytis mažiausiai svarbi.

Skirtingų socialinių demografinių grupių nuomonė dėl pirmų trijų veiksnių svarbos yra
identiška. Kitų veiksnių atžvilgiu nuomonės skiriasi.

Respondentės moterys labiau nei vyrai pabrėžia profesijos bei šeimyninės padėties svarbą.
Vyrams labiau nei moterims aktuali kandidato lytis. Šio veiksnio svarba dažniau nei kiti
minėjo ir didmiesčių gyventojai, priskiriantys save dešiniosioms pažiūroms.

Partinės priklausomybės svarbą dažniau nei kiti pabrėžė 30-49 m. amžiaus gyventojai,
turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas, didmiesčių gyventojai, priskiriantys save
dešiniosioms pažiūroms.

Materialinės padėties svarbą dažniau minėjo 30-49 m. gyventojai, didmiesčių gyventojai,
priskiriantys save dešiniosioms pažiūroms, turintys aukštąjį išsilavinimą

Išvaizdos svarba labiau pabrėžė gyventojai turintys didžiausias šeimos pajamas, didmiesčių
gyventojai.
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Moterys apie skirtingų veiksnių svarbą.

(proc, moterys pagal amžių, atsakiusios svarbu)
15-29 m 30-49 m. 50-74 m.

Išsimokslinimas 88 93 89
Asmeninės savybės 83 87 79
Politinė patirtis 78 84 80
Amžius 76 75 77
Profesija 72 72 72
Partinė priklausomybė 61 64 58
Tautybė 50 50 52
Materialinė padėtis 47 58 53
Išvaizda 47 45 43
Šeimyninė padėtis 39 50 53
Lytis 24 22 24

Skirtingo amžiaus moterų nuomonė identiška 15-74 m. Lietuvos gyventojų nuomonei, t.y.
pabrėžia išsimokslinimo, asmeninių savybių bei politinės patirties svarbą. Nuomonė kitų
veiksnių atžvilgiu skiriasi nežymiai. 30-49 m. amžiaus respondentės labiau nei kitos pabrėžė
materialinės padėties bei politinės nepriklausomybės svarbą. Vyriausioms respondentėms
(50-74 m. ) svarbi kandidato /kandidatės šeimyninė padėtis.

(proc, moterys pagal politines pažiūras, atsakiusios svarbu)
Kairieji Centras Dešinieji

Išsimokslinimas 92 96 91
Asmeninės savybės 84 86 86
Politinė patirtis 83 83 86
Amžius 76 80 74
Profesija 75 73 71
Partinė priklausomybė 59 65 70
Materialinė padėtis 59 55 57
Išvaizda 53 47 46
Šeimyninė padėtis 50 44 54
Tautybė 45 53 56
Lytis 22 23 27

Respondenčių, priskiriančių save skirtingom politinėm pažiūrom, nuomonė dėl pirmųjų trijų
veiksnių svarbos identiška. Reikėtų tik pažymėti, kad respondentės priskiriančios save centro
pažiūroms labiausiai pabrėžia išsimokslinimo svarbą.

Skiriasi požiūris į kandidato/kandidatės politinę priklausomybę bei tautybę. Šio veiksnio
svarbą ypač pabrėžia respondentės, priskiriančios save dešiniosioms pažiūroms.
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(proc, moterys pagal išsilavinimą ,atsakiusios svarbu)
Neb.

Vidurinis
Vidurinis Aukštasis

Išsimokslinimas 79 91 98
Asmeninės savybės 71 84 94
Politinė patirtis 78 81 83
Amžius 74 74 81
Profesija 67 71 79
Partinė priklausomybė 53 58 74
Tautybė 49 50 53
Materialinė padėtis 43 54 60
Išvaizda 41 45 46
Šeimyninė padėtis 47 48 48
Lytis 23 23 24

Kaip matyti, respondenčių su aukštuoju išsimokslinimu reikalavimai kandidatams yra
griežtesni, lyginant su kitomis dviem grupėm. Aštuoni iš vienuolikos veiksnių išskyrus
išvaizdą, šeimyninę padėtį ir lytį priskiriami prie svarbių veiksnių kategorijai.

III.7. LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIS Į MOTERŲ ĮTAKĄ ŠALIES VALDYMUI

Šiame skyriuje aptarsime Lietuvos gyventojų požiūrį į tai, kokią įtaką šalies valdymui turėtų
didesnis moterų skaičius valdžioje.

KL. “KAIP JŪS MANOTE, JEIGU LIETUVOJE BŪTŲ DAUGIAU MOTERŲ VALDŽIOJE,
ŠALIES VALDYMAS BŪTŲ GERESNIS AR BLOGESNIS?”

(proc., visi gyventojai)
Visi gyventojai Vyrai Moterys

Geresnis 28 17 38
Blogesnis 10 15 5
Nesikeistų 34 39 29
N/N 28 29 28

(proc., pagal amžių)
15-29 m. 30-49 m. 50-74 m.

Geresnis 27 32 24
Blogesnis 10 11 8
Nesikeistų 31 36 34
N/N 32 21 34

(proc., pagal pajamas)
Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600+

Geresnis 18 32 35 31
Blogesnis 10 9 11 14
Nesikeistų 32 33 32 39
N/N 40 26 22 16
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(proc., pagal gyvenvietės tipą)
Kaimas Miestas Didmiestis

Geresnis 23 31 30
Blogesnis 10 7 10
Nesikeistų 31 35 35
N/N 36 23 25

Dažniau nei kas trečias (34%) 15-74 m. amžiaus gyventojas mano, kad didesnis moterų
skaičius valdžioje neturėtų įtakos valdymui. Dažniau nei kas ketvirtas (28%) respondentas
mano, kad šalies valdymas būtų geresnis. Kas dešimtas (10%) respondentas mano, kad
šalies valdymas taptų blogesnis. Dažniau nei kas ketvirtas (28%) respondentas neturėjo
nuomonės aptariamu klausimu.

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad pačios moterys dažniau nei kitos socialinės demografinės
respondentų grupės linkusios manyti, kad didesnis moterų skaičius valdžioje turėtų teigiamos
įtakos šalies valdymui. Tuo tarpu kitų respondentų grupių nuomonė aptariamu klausimu
labiau rezervuota. Jų manymu, šalies valdymas dėl didesnio moterų dalyvavimo valdžioje
nesikeistų.

Vyrai, gyventojai turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas dažniau nei kiti teigė, kad
didesnis moterų skaičius valdžioje pablogintų šalies valdymą.

Moterys apie valdymo kokybę.

(proc., moterys pagal amžių)
15-29 m. 30-49 m. 50-74 m.

Geresnis 38 46 31
Blogesnis 6 5 4
Nesikeistų 22 30 33
N/N 34 19 32

(proc., moterys pagal pajamas)
Iki 600 lt 601-1000 lt 1001-1600 lt 1600+

Geresnis 23 42 46 45
Blogesnis 6 5 4 10
Nesikeistų 32 28 32 27
N/N 39 25 18 18

(proc., pagal gyvenvietės tipą)
Kaimas Miestas Didmiestis

Geresnis 32 42 41
Blogesnis 4 5 5
Nesikeistų 31 28 29
N/N 33 25 25

(proc., pagal išsimokslinimą)
Neb. vidurinis Vidurinis Aukštasis

Geresnis 30 37 47
Blogesnis 6 5 4
Nesikeistų 23 31 32
N/N 41 27 17
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(proc., pagal politines pažiūras)
Kairiosios Centras Dešiniosios

Geresnis 44 46 37
Blogesnis 8 5 4
Nesikeistų 32 29 36
N/N 16 20 23

Kaip matyti, geresniu šalies valdymu, esant daugiau moterų valdžioje daugiau labiau tiki 30-
49 m. amžiaus moterys, turinčios mažesnes nei vidutines ir didesnes šeimos mėnesio
pajamas, miestų gyventojos, turinčios aukštąjį išsimokslinimą, priskiriančios save centro ar
kairiosioms pažiūroms. Jauniausios 15-29 m. amžiaus moterys, turinčios mažiausias šeimos
mėnesio pajamas, kaimo gyventojos, turinčios žemiausią išsimokslinimą dažniau nei kitos
neturėjo nuomonės aptariamu klausimu. Vyriausios 50-74 m. respondentės, priskiriančios
save dešiniosioms pažiūroms dažniau nei kitos linkusios manyti, kad šalies valdyme niekas
nesikeistų.

Respondentų prašėme pagrįsti savo nuomonę aptariamu klausimu.

(proc. nuo atsakiusių “būtų geresnis”)
Kodėl šalies valdymas būtų
geresnis?

Visi gyventojai
N=284

Moterys
N=205

Labiau įsigilina į esmę, viską apgalvoja 20 24
Geriau skiria ‘grūdus nuo pelų”, įžvalgios 17 20
Tvarko šeimos biudžetą-geriau išmano
gyvenimą, moka elgtis su pinigais 15 15

Protingesnės 13 14
Būtų ginamos moterų teisės (išspręstos
moterų problemos) 11 14

Sąžiningesnės 11 11
Moterys daugiau sugeba 9 10
Įneštų naujų minčių 9 6
Atsakingesnės 7 7
Tolerantiškesnės 7 7
Lankstesnės 6 6
Kruopštesnės 6 6
Švelnesnės 5 4
Viską atlieka iki galo, atkaklios 4 5
Pareigingesnės 4 5
Nuoširdesnės 2 3
Pamiršta rinkiminius pažadus, jų
nevykdo- moterys tesėtų 1 2

Nuoseklesnės 1 1
N/N 7 7

Respondentų atsakiusių, kad esant daugiau moterų valdžioje valdymas būtų geresnis
svariausi argumentai yra šie: moterys labiau įsigilina į esmę, viską apgalvoja; įžvalgesnės,
geriau išmano gyvenimą, moka elgtis su pinigais, protingesnės, sąžiningesnės. Manoma, kad
jų dalyvavimas padėtų ginti moterų teises, išspręsti moterų problemas. Šiems argumentams
pritaria ir apklausoje dalyvavusios moterys.
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(proc. nuo atsakiusių “nesikeistų”)
Kodėl šalies valdymas nesikeistų?

Visi gyventojai
N=342

Moterys
N=158

Lytis nesvarbu 49 47
Viskas priklauso nuo lyderio pažiūrų ir
siekių 11 8

Kelios moterys nieko nepakeistų 8 8
Rūpinasi tik savimi 5 5
Moterys per daug silpnos politikės 3 3
Vyrai neduotų produktyviai dirbti, trukdytų 3 2
Kur daug moterų-daug nesutarimų 2 3
Moterys neturi patirties 2 1
Neaišku, kas valdo tautą 2 3
Politikoje yra moterų, o padėtis negerėja 2 1
N/N 27 28

Kas antras respondentas atsakęs, kad valdymas nesikeistų, argumentuoja tai tuo, kad
valdymo kokybė nepriklauso nuo lyties. Tokios nuomonės ir kas antra apklausoje dalyvavusi
moteris. Šalies valdymo kokybė, dažniau nei kas dešimto respondento manymu, priklauso
nuo lyderių pažiūrų ir siekių. Kita vertus, teigiama , kad kelios moterys nieko nepakeistų. Šiai
minčiai pritaria ir apklausoje dalyvavusios moterys.

(proc. nuo atsakiusių “būtų blogesnis”)
Kodėl šalies valdymas būtų
blogesnis?

Visi gyventojai
N=96

Moterys
N=27

Moterys per silpnos politikės 54 48
Moterys vadovaujasi emocijomis, jas
lengviau “išmušti iš vėžių”

21 34

Tam moterys neturi laiko, pririštos prie
šeimos

12 12

Kur daug moterų, daug nesutarimų 9 7
Moterys neturi patirties 8 3
Moterys smulkmeniškos 3 6
Vyrai neduotų produktyviai dirbti, trukdytų 1 -
N/N 9 10

Pagrindinis dažniau nei kas antro 15-74 m. Lietuvos gyventojo manančio, kad esant daugiau
moterų valdžioje šalies valdymas būtų blogesnis argumentas yra tai, kad moterys per silpnos
politikės. Kas penktas mano, kad valdymui trukdytų tai, jog moterys vadovaujasi emocijomis,
kas dešimtas mano, kad moterys neturi tam laiko, nes yra pririštos prie šeimos. Taip pat
manoma, kad tarp moterų didesnė nesutarimų galimybė, moterys neturi patirties. Kas antra
apklausoje dalyvavusi moteris taip pat mano, kad moterys per silpnos politikės ir dažniau nei
Lietuvos gyventojai apskritai pabrėžia, kad būti politikėms moterims trukdytų vadovavimasis
emocijomis. Dažniau nei kas dešimta sutinka, kad moterims stinga laiko dėl šeimyninių
rūpesčių.


