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Įžanga

Ar vyrai sugebės? Šiandien šis klausimas įgavo naują prasmę: ar vyrai su-

gebės drauge su moterimis, kaip lygūs?

 Tarkim, ar gali vyrai padėti suderinti darbą ir šeimyninį gyvenimą? Koks 

yra vyrų požiūris į „lyčių aspekto integravimo strategiją“? Kokios yra vyrų 

galimybės, kai kalbame apie bendrus lyčių lygybe pagrįstos visuomenės rai-

dos poreikius?

 Vyrai ir lyčių lygybė yra svarbus ir sudėtingas klausimas, su kuriuo dabar 

susiduria visas pasaulis. Norint į jį tinkamai atsakyti, reikia išnagrinėti daugy-

bę skirtingų idėjų ir požiūrių. Ši knyga kaip tik ir ėmėsi šio darbo norėdama iš-

siaiškinti, kas būtų, jei vyrai ir moterys gyventų lyčių atžvilgiu lygioje visuome-

nėje, kur nėra jokios diskriminacijos, pagrįstos socialine ar biologine lytimi.

 Knygoje analizuojama Šiaurės šalių – Danijos, Suomijos, Islandijos, Nor-

vegijos ir Švedijos – patirtis. Šiame regione vyrų ir lyčių lygybės tema nagri-

nėjama nuo dvidešimto amžiaus devintojo dešimtmečio; vyriausybė netgi ini-

cijavo „vyrų vaidmens“ komitetus bei darbo grupes, o pačią temą iškėlė Šiau-

rės šalių Ministrų taryba (Nordisk Ministerrad – NM) „Vyrų ir lyčių lygybės 

veiksmų plane“ (1997) ir Šiaurės šalių profsąjungų taryba (Nordens Faglige 

Samorganisasjons – NFS) „Lyčių lygybės veiksmų plane“ (1999).

 Šiuose dokumentuose pabrėžiama, kad siekiant lyčių lygybės visuome-

nėje dalyvauti turi tiek vyrai, tiek moterys. Šiaurės šalių darbdaviai irgi vis 

dažniau tą pripažįsta. 1999 m. Šiaurės šalių moterų studijų ir lyčių tyrimų 

institute (NIKK) NM įsteigė Šiaurės šalių vyrų studijų koordinatoriaus 

pareigybę. Terminas „vyrų studijos“ šiame regione vartojamas su aiškia lyčių 

lygybės nuostata.

 Šiaurės šalys nėra vienintelės. Panašios tendencijos ryškėja Europoje ir ki-

tuose regionuose. Vyrų ir maskulinizmo studijos atsirado tokiose šalyse kaip 

JAV, Australija ir Jungtinė Karalystė. Pirmieji tyrimai atliekami Pietų Afrikoje, 

Lotynų Amerikoje ir kituose regionuose. ES neseniai parėmė du vyrų ir lyčių 

lygybės projektus: „Kritiniai Europos vyrų tyrimai“ ir „Darbas keičia lytį“.
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 Tačiau ryšys tarp politikos lygmens ir socialinės gerovės raidos Šiaurės 

šalyse yra daugeliu atvejų unikalus. Be to, čia moterys sudaro nemenką dar-

bo jėgos dalį, jos gausiai dalyvauja politikoje, ir apskritai čia nemažai dėme-

sio skiriama lyčių lygybei bei galimybėms. Lyčių atžvilgiu šis regionas pri-

mena socialinę laboratoriją. Neverta stebėtis, kad pirmoji pasaulyje „moterų 

vyriausybė“, kuriai vadovavo Gro Harlem Brundtland, buvo išrinkta būtent 

čia (1986 m. Norvegijoje).

 Akivaizdu, kad tokia lyčių padėties kaita domina ir kitų regionų gyventojus. 

Aš rašau kaip tyrinėtojas, remiuosi nepriklausomu ir iš dalies kritiniu požiūriu. 

Iš Šiaurės šalių patirties galima daug ko pasimokyti, bet čia neišvengiama ir 

problemų, kurios reikalauja daugiau dėmesio. Šiaurės šalių patirtis buvo tik vie-

na iš pradinių bendrų pastangų keisti lyčių padėtį šiuolaikinėje visuomenėje. 

 Šios knygos pagrindą sudaro 2000 m. išleista Šiaurės šalių studija; tie-

sioginis jos pavadinimo vertimas skambėtų taip: „Ar vyrai gali? Vyrai ir ly-

čių lygybė profesiniame gyvenime“ (TemaNord 2000:24). Studijos pagrin-

dą sudaro pokalbiai ir susitikimai su tyrinėtojais, profsąjungų atstovais bei 

profesinio gyvenimo specialistais kiekvienoje iš penkių Šiaurės šalių. Darbą 

1999 m. pradėjo grupė, kurią sudarė du NM lyčių lygybės komiteto atstovai: 

Ingolfur Gislason (Islandija) ir Øystein Gullvåg Holter (Norvegija), bei du 

NFS atstovai: Ragnar Forsen (Švedija) ir Øyvind Rongevaer (Norvegija). 

 Tai, kas iš pradžių buvo sumanyta kaip nedidelis projektas, turėjęs pa-

teikti idėjas bei priemones lyčių lygybei pasiekti, išaugo į nedidelę knygą. 

Knyga susilaukė dėmesio ir buvo palankiai įvertinta daugelyje sričių. Aš bu-

vau tos grupės sekretorius ir parašiau didžiąją teksto dalį, remdamasis kitų 

ekspertų komentarais ir nuorodomis. 

 Angliška knygos versija buvo išplėsta ir peržiūrėta. Iš esmės ji yra nau-

ja knyga, parašyta tarptautiniam skaitytojui. Tekste aprašytos Šiaurės šalių 

patirtys bei jų istorinis ir kultūrinis kontekstas. Kviečiu skaitytoją patyri-

nėti čia keliamas problemas, susipažinti su naujomis idėjomis, argumentais 

ir perspektyvomis bei juos analizuoti. Nors čia daugiau dėmesio skiriama 

tyrimams ir teorijai, ypač tyrimams lyčių ir darbo/šeimos srityse, „taikoma-

sis“ Šiaurės šalių studijos pobūdis buvo išlaikytas ir išplėtotas.
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 Puslapių apačioje pateikiamos nuorodos, o teksto gale – bibliografija bei 

rodyklė. Jos nėra išsamios, tačiau turėtų padėti tiems skaitytojams, kurie 

norės labiau įsigilinti į knygoje išdėstytas problemas.

 Aš remiuosi gilia intelektualine tradicija, kuri nėra gerai pažįstama liku-

siam pasauliui. Kalbos ir kultūrinis barjeras gali būti didesnis, nei atrodo iš 

pirmo žvilgsnio. Norėdamas objektyviai įvertinti tekstą skaitytojas turėtų 

remtis kitais panašiais šios srities darbais. Tačiau teisybės dėlei turėčiau pa-

sakyti, kad tokių darbų dar nėra. Šiaurės šalių regionas pradėjo tipines ap-

klausas vyrų ir maskulinizmo tyrimų srityje dar devintajame dešimtmetyje, 

geru dešimtmečiu aplenkdamas likusį pasaulį (tarkim, Vokietijoje panašaus 

pobūdžio tyrimai pradėti vykdyti tik dešimto dešimtmečio pabaigoje). Po 

šių apklausų buvo atlikta daugybė nedidelių kokybinių studijų. Labiau iš-

ryškėjo naujos pokyčių formos. Vyrų ir moterų santykių pokyčiai, turintys 

teigiamą poveikį lyčių lygybei, gali reikštis įvairiomis formomis.

 Knygoje pateikiamas pokyčių modelis nėra grynai „šiaurietiškas“ ir gali 

būti pritaikytas kituose regionuose, nors realus modelio turinys gali ir keis-

tis. Šiaurės šalių atveju svarbiausia tema yra globos reiškinys. Kitiems re-

gionams gali būti aktualesnės kitos problemos, tarkim, taika ar ekonominė 

plėtra. Modelį sudaro ryšys su gyvenimu ir požiūris į lyčių santykius. Jis gali 

būti taikomas įvairiuose kontekstuose siekiant nustatyti lyčių galimybes ir 

paskatinti vyrus tapti aktyviais socialinės kaitos subjektais. Čia ir slypi pa-

grindinė mintis arba viltis atsakant į klausimą „Ar vyrai sugebės?“ 

Norėčiau padėkoti daugeliui tyrinėtojų ir darbo rinkos atstovų, kurie 

netiesiogiai ar tiesiogiai prisidėjo prie šio darbo. Ypač esu dėkingas NM ir 

NIKK už paramą dirbant su angliškąja knygos versija. Be jų paramos šios 

knygos projektas nebūtų net prasidėjęs. 

Širdingai dėkoju Carol L. Linguist už pagalbą verčiant ir už pasiūlytus 

pakeitimus, už jos tikėjimą ir dalyvavimą šiame projekte nepaisant rimtos 

ligos. Be to, dėkoju Robert Connell už aiškius komentarus ir pasiūlymus 

bei Øyvind Rongevær ir kitiems Šiaurės šalių darbo grupės nariams už įdo-

mias diskusijas.

Øystein Gullvåg Holter
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1  PER AS IR SIRI

Peras ir Siri investuoja į ateitį

Koks yra vyrų požiūris į profesinį gyvenimą? Ar tai darbas vyrus padaro 

vyrais? Norėdamas išsamiau panagrinėti socialinės lyties, darbo ir šeimos 

poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui, aš pristatau „tipišką“ vyro–moters 

porą: Perą ir Siri. Koks yra jų santykių pobūdis? Kaip jie dalijasi namų 

ūkio darbais?

Pero darbas susijęs su duomenimis. Siri dirba su žmonėmis. Pero darbo 

stažas ilgesnis, jo darbas geriau apmokamas. Jo valandinis atlyginimas yra 

beveik dvigubai didesnis nei Siri. Siri ir Peras pripažįsta šį praktinį skirtu-

mą, bet nemano, kad jis galėtų turėti įtakos jų tarpusavio santykiams ir ben-

dram gyvenimui. Jiedu mano esą lygūs galios, atsakomybės ir kompetenci-

jos atžvilgiu. Peras ir Siri stengiasi sukurti lygiaverčius ir bendradarbiavimo 

principu pagrįstus santykius.

Tiek Pero, tiek Siri požiūris į vaiko gimimą yra prieštaringas, jiedu 

jau kelis kartus yra dėl to konfliktavę. Šiandien paprastai vienas iš dviejų 
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jaunų žmonių – vyras arba moteris – labiau nori vaiko nei kitas. Daž-

niausiai vaiko labiau nori moteris, nors galimas ir kitas atvejis. Į šį veiksnį 

dažnai žiūrima pro pirštus, bet jis atsiliepia vėliau. Poreikis būti kam nors 

reikalingam yra esminis žmogaus poreikis, jis sumažina įtampą. Pero ir 

Siri atžvilgiu atsiranda nauji santykiai – būsimų tėvų santykiai. Jų stipri 

draugystė, santykių darna, pasiskirstymas užduotimis skatina juos žengti 

šį žingsnį, bet visuomenės požiūris į vaikus juos sulaiko. Galiausiai jie 

pasiryžta.

Pora susilaukia vaiko.

Jie ima paskolą, kad nusipirktų namą ar didesnį butą pagausėjusiai šei-

mai. Kaip porai, jiems prasideda „šeimyninių investicijų“ etapas. Dabar 

pagrindinė problema – investicijų valdymas per kelis artimiausius metus. 

Šiuo laikotarpiu jiems reikės nemenkų ir pastovių pajamų. Tačiau Perą ir 

Siri šiuo laikotarpiu sieja dar vienas bendras interesas. Ekonominiai rūpes-

čiai neturėtų sutrukdyti jiems atlikti tėvų vaidmenų.

Kuris modelis – A, B ar C – užtikrins jiems geriausią išeitį?

Modelis A: visiška lygybė, kuomet abu dalijasi po lygiai tiek apmoka-

mus, tiek neapmokamus darbus ir abu dirba visą darbo dieną?

Modelis B: vieno su puse modelis, kai Siri dirba pusę dienos, o Peras – 

visą?

Modelis C: tiekėjo ar šeimos maitintojo modelis, kai Peras uždirba pa-

jamas, o Siri atlieka nemokamus namų ruošos ir vaikų priežiūros darbus?

Iš pirmo žvilgsnio jų pasirinkimas gali atrodyti paprastas. Modelis A, kai 

abu žmonės dirba visą darbo dieną, atrodo geriausia alternatyva, ypač eko-

nominiu atžvilgiu. Jis atrodo priimtinas ir iš socialinės pusės, nes pagerina 

santykių pusiausvyrą.

Atrodytų, kad modelis A siūlo didžiausias grynąsias namų ūkio pajamas, 

modelis B mažesnes, o modelis C mažiausias. Tiesa, modelis A turi keletą 

ekonominių trūkumų. Jiems teks mokėti už vaiko priežiūrą, be to, jie gali 

prarasti šeimos aprūpintojo mokesčių lengvatas (Šiaurės šalių mokesčių si-

stemose taip ir atsitiktų). Tačiau šie trūkumai atrodo nedideli, palyginti su 

problemomis, kurios iškyla pasirinkus kitus du modelius.
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O gal realybė yra kur kas sudėtingesnė nei paprasti ekonominiai paskai-

čiavimai?1

Pero darbas suteikia galimybę gerai uždirbti, nes reikalauja didelių dar-

bo sąnaudų ir viršvalandžių. Be to, tenka daug keliauti, yra ir kitų sunkumų, 

bet Peras įsitikinęs, kad daug ir pasiaukojamai dirbdamas per kelis arti-

miausius metus jis gaus geresnį darbą. 

Šiuo metu sėkmės tikimybė sunkiai nuspėjama. Peras negali numatyti 

rezultato, bet jis žino, kad daugelis žmonių „prasimušė“ būtent šiuo keliu.

Dauguma vyrų nėra tiek ekonomiškai įsitvirtinę, kad jų atlyginimai su-

teiktų žmonoms galimybę nedirbti. Tačiau tie, kurie tokią galimybę turi, 

daro kur kas didesnį poveikį visuomenės vyriškumo sampratai nei likusioji 

jų dalis. Šis veiksnys yra esminis.2 Ši vyrų grupė kuria vyriškumo etaloną, 

kurio siekia Peras. Šis etalonas susijęs su kur kas svarbesniais – socialinės 

klasės ar sėkmės rinkoje – veiksniais, ne vien su Pero ir Siri santykiais ar 

Pero požiūriu į moteris kaip individus.

Kiti poros padėtį nusakantys požymiai yra panašaus pobūdžio. Valandinis 

Siri atlyginimas yra kur kas mažesnis nei Pero, be to – kaip linkusios manyti 

daugelis porų – vaiko ar namų ūkio priežiūros (kuria turėtų rūpintis ji) išlai-

dos atsiranda dėl moters dalyvavimo darbo rinkoje. Kaip pamatysim vėliau, net 

Šiaurės šalyse tokį mąstymą dažnai skatina tiek darbdaviai, tiek pati valstybė. 

Siri uždirba mažiau nei Peras, jos pajamos kažkodėl dažnai skaičiuo-

jamos šeimos biudžeto „minusinėje“ pusėje. Tai atspindi šeimos kaip „rep-

rodukcinio“ vieneto padėtį visuomenėje apskritai. Taigi, remiantis įprasto-

mis nuostatomis, Siri pajamos skaičiuojamos lyginant su galimomis vaiko 

priežiūros išlaidomis bei neišvengiamai prarastomis mokesčių lengvatomis, 

dažnai taikomomis šeimoms, gyvenančioms iš vieno žmogaus pajamų. Siri 

 1  Čia ir toliau remiamasi Šiaurės šalių šeimų tyrimais, kuriuos atliko Solheim, Heen & 

Holter 1987; Holter, Ø. 1990; Olsen, B. 2000.
 2  Tą patį pastebėjo Thorsten Veblen savo „laisvalaikio klasės“ teorijoje bei vėlesni sociali-

nės padėties teoretikai, tačiau jie nenagrinėjo šios problemos lyčių aspektu. Šį požiūrį 

remia tiek moterų, tiek vyrų studijos, aptariamos vėlesniuose skyriuose.
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ir Peras susiduria su „purškimo sistema“ ( ją mes apibūdinsime vėliau), kuo-

met viena veikla yra vertinama, o kita – nuvertinama.

Net jei pora yra lyčių lygių galimybių šalininkai, nevienodas darbų pasida-

lijimas gali turėti įtakos jų santykiams. Jis sustiprina tradicinę tendenciją, kai 

vyro vaidmuo yra orientuojamas į išorinio, už šeimos ribų esančio, pasaulio 

užduotis, o moters – į vidinę privačią sferą. Ši  „išorės ir vidaus“ norma dažnai 

aptinkama šeimos ir namų ūkio studijose. Tyrinėtojai yra aprašę, kaip poros 

„kuria“ socialinę lytį per namų ūkio darbų ir atsakomybės pasidalijimą. 

Tarkim, priemiesčiuose gyvenančių šeimų tyrimai aprašo tradicinę porą, 

brėžiančią aiškią takoskyrą – vyras ir žmona valo langus kiekvienas savo 

pusėje: išorė skirta jam, vidus – jai. Pasitelkiant šias sulytintas užduotis 

daugiau ar mažiau aiškioje namų ūkio sistemoje, fizinė erdvė – namas ar 

butas – tampa socialiniu vienetu, namais. Pasidalijimas užduotimis ir at-

sakomybe patogiai maskuoja galią ir asimetriją poros santykiuose. Jis tarsi 

tampa savaime suprantamas. Tarkim, kai pravirksta vaikas, namų ūkio už-

duotys jau yra pasidalytos taip, kad greičiausiai prie jo prišoks moteris, nes 

jai esą lengviau atsiplėšti nuo kitų pareigų.

Kaip ir daugumai šiuolaikinių jaunų porų, Perui ir Siri greičiausiai netinka 

šis aiškiai diferencijuotas išorės ir vidaus modelis. Jų užduotys yra kur kas la-

biau susijusios, vyro vaidmuo šeimoje neapsiriboja vien tik  „pagalba kitiems“. 

Tačiau rūpesčių ir atsakomybės segregacija išlieka, ir kartais ką nors pakeisti 

šiame lygmenyje būna kur kas sunkiau nei profesiniame lygmenyje.

Kodėl? Kai kalbame apie socialinę lytį, žinios šioje srityje paprastai įgy-

jamos analizuojant žmonių patirtis tam tikrose situacijose. Pažvelkit į kon-

tekstą bei lyčių padėtį visuomenėje ir žmogų pamatysite naujoje šviesoje.3 

Socialiniai lūkesčiai dėl mažamečius vaikus auginančių porų nėra simetriš-

ki. Prievolės – tai, ką mes vadiname „prievolėmis“ remdamiesi egzistuojan-

čiomis ekonomikos ir politikos taisyklėmis – vis vien labiau slegia moteris 

nei vyrus.

 3  Franzen, C. (1998).
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Nors Peras ir Siri suvokia, kad jiems dar teks daug ko išmokti atliekant 

„priešingos“ lyties užduotis, kokią jie iš to gaus naudą? Siri ir Pero nedomi-

na tradiciniai lyčių vaidmenys. Lytis yra kur kas įdomesnė, kai ji pabrėžia 

individualumą. Tarkim, Siri ir Peras norėtų meile ir tarpusavio bendradar-

biavimu pagrįstos šeimos. Tačiau jie dažnai susiduria su būtinybe paisyti 

tradicinių lyčių vaidmenų. Net jeigu jų požiūris į lytį yra kur kas lankstesnis 

ir labiau individualistinis, vis vien išlieka platus ir gana tradicinis pasidali-

jimas tarp lyčių. 

Įdomu, kad didėjant lyčių lygybei visuomenėje lyčių segregacija nebūti-

nai mažėja. Ji gali netgi sustiprėti, jeigu lyčių lygybės mechanizmai yra nesi-

stemiški ir taikomi ne visose srityse. 

Vienas kriterijų yra smurtas prieš moteris. Remiantis tyrimais, Šiaurės 

šalyse vyrų smurto prieš moteris lygis išlieka aukštas.4 Smurto tyrimai rodo, 

kad aukštesnį nei tikėtina smurto lygį palaiko ne tik silpnėjanti patriarchali-

nė struktūra, bet ir dalinės lyčių lygybės padariniai bei vyrų reakcija į tai. 

Pastangos išsaugoti subalansuotus ekonominius santykius iš esmės yra 

nepastebimos, kol pora neturi vaikų, kol „namų ūkis“ tėra tik žodis, tik du 

suaugę žmonės ir jų bendra pastogė. Tačiau kartu su mažais vaikais išryškė-

ja nauji poreikiai. Remiantis pastarojo meto tyrimais, „laiko gniaužtus“ pa-

junta tiek vyrai, tiek moterys, nors pagrindinė našta užgula moterų pečius.

Dabar namų ūkis tampa kur kas tikresne būtimi, tam tikra prasme – 

tikru darbdaviu, ir veiklą tenka organizuoti paisant šios naujos ekonominės 

priklausomybės. Net narcisistinėje visuomenėje suaugusieji turi atsižvelgti į 

„vaiko poreikius“. Jie prisitaiko iš naujo. Todėl tai, kas neatsiskleidė pirmojo-

je santykių fazėje, išryškėja antrojoje, kai pora nusprendžia turėti vaiką.

Iki šio etapo santykiams didžiausią įtaką darė partnerio ar sutuoktinio pa-

sirinkimas. Tarkim, Siri pažįsta moterų, kurios pasirinko „tikrą vyrą“ – t. y. 

karjeros žmogų, bet jų santykiai klojosi nevienareikšmiškai. Vėliau vyrui ten-

ka „rasti savo kelią į šeimą“. Tikėtina, kad ne poros, kurias sieja tarpusavio 

 4  Lundgren, E. (2001), Schei, B. (2001).
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draugystė, bet tie vyrai ir moterys, kurių tarpusavio pasirinkimą lėmė tradi-

ciniai lūkesčiai (tarkim, vyro padėtis ar pinigai ir moters grožis), vėliau patirs 

pavydą ir konfliktuos.5 „Vedybų rinka“ neretai yra stebėtinai stereotipinė, po 

kurio laiko atitolinanti sutuoktinius ar partnerius vienas nuo kito.

Kaip potencialūs tėvai, Peras ir Siri patenka į neįprastą padėtį. Anksčiau 

jie buvo du drauge gyvenantys suaugę žmonės. Dabar jie kartu taps tėvais. 

Galbūt jie taps „idealiais tėvais“, bet vargu ar tai padės jiems išvengti kasdie-

nybės dilemų ir konfliktų. 

Jeigu jie nesiims kokių nors papildomų priemonių, jiems greičiausiai ne-

pavyks išlaikyti A modelio standarto. Abu dirbdami visą darbo dieną jie ne-

turės trokštamų namų ir šeimyninio gyvenimo. Jei porai pavyksta išlaikyti 

„dviejų santykinai lygiaverčių darbų“ modelį, jis dažnai būna pažeidžiamas. 

Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, kai nestabili darbo rinka ar men-

ka visuomenės parama, pora greičiausiai neišvengs daugybės konflktų. Ne-

išvengs jų ir patriarchalinės poros, tačiau mūsų poros šeimyninis gyvenimas 

bus ne toks darnus kaip norėtųsi.

Mūsų atveju Peras ir Siri – išsilavinusi šių dienų Šiaurės šalių pora – ne-

pritaria, kad šeimos maitintojo modelis yra „geriausia išeitis šeimoms“. Jiedu 

žino, kad šeimų ir skyrybų tyrimai teigia visai ką kita. Abu sutaria, kad ge-

riausia yra lygybė. Tačiau kodėl jie yra „švelniai stumiami“ nenorima krypti-

mi ir iš dalies pasiduoda savo pačių ambicijoms?

Kadangi A modelį sunku išlaikyti, jie pradeda ieškoti alternatyvų. So-

cialinių lyčių veiksniai vėl suvaidina savo vaidmenį. Daugumas porų pasuka 

modelio B – vieno su puse – kryptimi, tradiciškai tikintis, kad Siri dirbs 

pusę dienos, o Peras – visą. Akivaizdu, kad vienas jų – arba abu – privalo 

sumažinti savo indėlį į darbo rinką ir atitinkamai padidinti neapmokamų 

vaiko priežiūros ir namų ūkio ruošos darbų apimtį.

Tačiau kodėl tą turi daryti Siri, o ne Peras? Galbūt pora jau yra nusta-

čiusi gana aiškų rūpesčių ir atsakomybės pasidalijimą tarp lyčių ir atsiradus 

 5  Holter, Ø. 1990.



1 Peras ir Siri 17

vaikeliui jų viltys ir mintys tiesiog įgyvendinamos. Čia daug ką lemia kon-

tekstas. Dažniausiai atsitinka taip, kad darbai, susiję su vaikų auginimu, tik 

pagilina takoskyrą tarp lyčių, nes poros, kur abu sutuoktiniai dirba visą dar-

bo dieną, nepasižymi gera pusiausvyra – moteriai (arba tam, kurio pajamos 

mažiausios, kartais juo gali būti ir vyras), paprastai atitenka didžioji dalis 

atsakomybės už vaikus ir namus. Tačiau Šiaurės šalyse ši taisyklė palengva 

laužoma (žr. kitą skyrių).

Kuris turėtų sutrumpinti darbo valandas? Sudėtingas ginčas. Nei Siri, nei 

Peras nenori išderinti savo santykių. Jiedu nemato jokių „šeimos maitintojo ir 

namų šeimininkės“ pobūdžio santykių perspektyvų. Jiems nepatinka modelis 

B ir tikrai netinka modelis C – šeimos maitintojo ar tiekėjo modelis.

Jiedu linkę pasirinkti modelį B kaip laikiną sprendimą ir susikuria viso-

kių paaiškinimų, kodėl jie taip elgiasi. Jie teigia, kad Siri laikinai dirbs ma-

žiau, galbūt vėliau Peras irgi padarys tą patį. Galimybė dirbti abiem nėra jų 

vienintelis lygybės matas. Egzistuoja platesnė lyčių lygybės samprata, susi-

jusi su daugybe kitų nusistovėjusių normų ir įsitikinimų. Šiuolaikinių jaunų 

porų požiūris į lyties klausimus yra labiau individualistinis ir lankstesnis nei 

ankstesnių kartų. 

Judėdami modelio B kryptimi Siri su Peru atranda vis naujus šio mo-

delio aspektus. Regis, didėjantys skirtumai jų santykiuose yra kiekvienam 

naudingi. Už nepilną darbo dieną mokama mažiau nei už darbą visą darbo 

dieną, be to, paaukštinimo ir karjeros galimybės yra kur kas menkesnės. 

Ir namuose toks tarpinis modelis yra pažeidžiamas. Jeigu pora pasiskirsto 

namų ūkio ir darbo užduotis remdamasi tradiciniu lyčių pasidalijimu, gal-

būt labiau apsimokėtų eiti iki galo. Tuomet jie atsiduria situacijose, kai ten-

ka lyginti modelį B su modeliu C. Ir privatusis sektorius, sukuriantis daug 

darbo vietų, ir net valstybinės paramos sistemos šeimoms, auginančioms 

mažus vaikus, gali suveikti modelio C naudai.

Modelis C yra šeimos maitintojo arba tiekėjo modelis, kuomet Perui 

tenka uždirbti šeimos pajamas, o Siri atlieka neapmokamą darbą. Šis mo-

delis jau nedominuoja Šiaurės šalių kultūroje ar politikoje, bet yra išlikęs kai 
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kuriose visuomenės srityse bei daugelyje ekonomikos sričių. Visuomenės 

raida padeda geriau suvokti pačią problemą.

„Šeimos maitintojo logika“ nebuvo sukurta vienos pusės. Kur kas geriau ją 

būtų apibūdinti kaip visuotinę ir iš dalies nenumatytą įvairiausių santykių 

pasekmę – santykių tarp vyrų, tarp moterų ir vyrų bei tarp profesinio ir 

šeimyninio/privataus gyvenimo. Akivaizdu, kad ryškus pajamų pasiskirsty-

mas visuomenėje sustiprina tiekėjo sistemos tikimybę tarp dideles pajamas 

gaunančių gyventojų. Tiekėjo ar šeimos maitintojo modelis siejamas su pri-

vilegijų sistema, kuri nuvertina vyro sugebėjimus globoti ar prižiūrėti vai-

kus ir pervertina jo gamybinius sugebėjimus (žr. p. 25). Šiaurės šalyse atlikti 

tyrimai rodo, kad šeimos maitintojo logika didžiausią įtaką turi vyrams, 

stovintiems ant aukštesnių karjeros laiptelių. Vienas iš daugelio šios logi-

kos padarinių yra tas, kad vyrai renkasi sudėtingus darbus, o namai tampa 

moterų karalyste.

Kiek vyro-šeimos maitintojo ir moters-namų globėjos, galbūt dirbančios 

dalį dienos, modelis atitinka klasinį pasiskirstymą? Ką reiškia mūsų čia ap-

tariama šeimos maitintojo logika? Galime traktuoti socialinę lytį kaip „kla-

sinę privilegiją“ – padėties, sėkmės, patrauklumo atžvilgiu. Kalbant apie 

šeimos maitintojo logiką, įdomu pažymėti, kad ji sieja lytį su klasinėmis 

privilegijomis. Lytis ir pinigai yra smarkiai susiję. Tačiau lytis nėra pasyvus 

ekonominių santykių  „kultūrinis atspaudas“, o kur kas platesnė socialinė 

sistema, aprėpianti visas socialines klases ar grupes. 

Kai namų ūkiuose atsiranda daugiau darbo, apmokamo ar neapmoka-

mo, lyčių normos bei neformalūs santykiai paprastai įgyja daugiau reikš-

mės. Šeimos santykių tyrinėtojai dažnai čia pastebi konservatyvią tenden-

ciją. Lyčių lygybei neretai trukdo keletas nusistovėjusių kliūčių: kultūrinių, 

psichologinių ir praktinių.

Kai kurios jų veikia gana bendrame lygmenyje, tarkim, vyriškas laikas 

vertinamas labiau nei moteriškas, išorinės užduotys (šiame tekste jos vadi-

namos „produkcija“, arba „gamyba“) labiau nei vidinės užduotys („reproduk-

cija“), vyrai – labiau nei moterys.
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Tai, kad „jo darbai“ yra vertingesni nei „jos darbai“, turi praktinį, ekono-

minį pranašumą. Priemonės atsiperka, išraiška nėra tiek vertinga. „Huma-

nitarinės“ arba „žmogiškosios vertybės“ nuvertinamos tiek Šiaurės šalyse, 

tiek kitur.6 Šį nuvertinimą galima pateisinti industrijos amžiuje, bet ar jis 

tinka informacinei visuomenei? Ar tokia mūsų laukia ateitis?

Tačiau šeimos maitintojo logika ir tradicinė lyčių sistema kuo toliau, 

tuo labiau disonuoja su socialine ir ekonomine pažanga bei įvairesnės ir de-

mokratiškesnės visuomenės kūrimu. Šie socialiniai modeliai tapo dar pro-

blemiškesni, kai visuomenė ėmė labiau vertinti ilgalaikius žmogiškuosius 

išteklius, ėmė stiprėti vaikų statusas, daugiau dėmesio pradėta skirti moterų 

bei mažumų patirtims ir t. t.

Daugumas vyrų šeimos maitintojo vaidmenį prilygina dinozaurui. Vyro 

vaidmuo keičiasi. Tačiau ilgas istorinis perėjimas nuo šeimos maitintojo 

praktikų prie labiau egalitarinės tvarkos dar nesibaigė. Galbūt mes vis dar 

esame ankstyvoje fazėje. 

Profesinio gyvenimo tyrimai rodo, kad tiek vyrai, tiek moterys susiduria 

ir su „senais“, ir su „naujais“ profesinio gyvenimo poreikiais. Ir nors šeimos 

maitintojo modelis jau nėra idealas daugeliui visuomenės grupių, jis išlieka 

svarbus kaip tendencija. Moterys jį irgi priima. Jis egzistuoja kasdieniame 

gyvenime kaip praktinė jėga, veikianti ir pakankamai gaji mūsų „informaci-

niame amžiuje“. Jis tikrai nėra vien tik industrinės visuomenės reliktas.

Vadinasi, globa yra apmokama santykinai blogiau ir yra santykinai bran-

gesnė tiems vyrams, kurių tiek pajamos, tiek darbo sąnaudos yra didelės, 

palyginti su vyrais, kurių pajamos ir darbo sąnaudos yra mažesnės. Ryšys 

tarp lyties ir klasės šeimos maitintojo logikoje padės paaiškinti, kodėl pro-

fesiniame gyvenime viskas yra atvirkščiai nei šeimyniniame gyvenime, kodėl 

profesiniame gyvenime vyrai patiria didesnius pokyčius. Šeimos maitintojo 

 6  Šią problemą socialiniu antropologiniu požiūriu nagrinėja Heen, H. (1995). Moterys 

įgyjamos kaip dovanos ir todėl yra nuvertinamos į rinką orientuotoje ekonomikoje. 

Dovanų modeliai bei paslaugos tampa antrąja ekonomikos pavara.
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modelis nėra neutralus klasių atžvilgiu. Vyrus, kurie „vairuoja“, užima vado-

vaujančias pozicijas ekonomikoje, šeimos maitintojo logika yra paveikusi 

kur kas labiau nei vyrus apskritai. Verslo elitas turi santykinai daugiau ne-

dirbančių sutuoktinių nei paprasti žmonės. Paprastai kuo aukštesnė klasinė 

padėtis, tuo vyrai mažiau ekonomiškai skatinami rūpintis vaikais ir namų 

ūkiu. Nėra jokių abejonių, kad šis santykis sukūrė pagrindines kliūtis lyčių 

lygybei. Jis yra glaudžiai susijęs su „hegemoniniu vyriškumu“ ir „vyriškumo 

normomis“, kurias aptarsime vėliau.

Gali kilti klausimas, kodėl profesinis gyvenimas nesustoja ir nepradeda 

vystytis kita kryptimi, kai visuomenė akivaizdžiai keičiasi, kai namų šeiminin-

kės beveik išnyko, šeimos maitintojo idealai prarado populiarumą ir t. t. Dau-

gėja įrodymų, kad lyčių lygybė apsimoka – labiau nei senoji sistema (p.120). 

Tačiau darbų pasiskirstymas dažnai yra gan konservatyvus, sunkiai pasiduoda 

pokyčiams ir vyksta pagal savo nepriklausomus dėsnius. Tradicinis lyčių seg-

regacija pagrįstas modelis gali pasirodyti „veiksmingas“ organizacine prasme, 

net jei jį sukėlusios ekonominės ar socialinės priežastys beveik išnyko.

Modelis, neskatinantis vyrų globoti ir prižiūrėti vaikus, aptinkamas ne 

tik profesiniame gyvenime ar ekonomikoje, bet ir tokiose sferose kaip po-

litika ar viešosios normos. Juos galima įžvelgti net reformose ir nuostatose, 

kuriomis bandoma kovoti su lyčių nelygybe. 

Ryšys tarp lyties ir klasės šeimos maitintojo logikoje yra žalingas vyrų 

lyties lygybei. Apskritai kuo aukštesnę poziciją užima vyrai socialinės padė-

ties bei pajamų atžvilgiu, tuo labiau jie atgrasomi nuo globos. Kuo didesnės 

pajamos, tuo smarkiau „baudžiama“ globa.

Mūsų atveju Peras, vadovaudamasis ne savo vaiko, o karjeros poreikiais, 

gali tapti „darbo magnetizmo“ bei viršvalandžių auka. Jis jau nėra laiko no-

vatorius, panaudojant naująjį europinių tyrimų terminą. Šiuo atveju Pero 

lyties padėtis (apimanti jo lyties vaidmenį, lyties tapatybę ir t. t.) yra akivaiz-

džiai siejama su platesniu ir tariamai neutraliu socialiniu bei ekonominiu 

kontekstu. Pero santykiai su jo viršininku ir jo kontaktai su didesnę įtaką 

turinčiais vyrais dažnai suvaidina lemiamą vaidmenį.
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Ši sistema stumia vyrus šalin nuo veiklos, susijusios su globa ar vaikų 

priežiūra. Jos poveikis yra didžiausias pajamų piramidės viršūnėje, judant 

žemyn spaudimas mažėja. Vadinasi, yra tiesos pasakyme, jog visuomenė 

tikisi, kad vyrai (arba moterys) taps „kietesni“ ir vyriškesni – gana siaura 

prasme – kuo aukštesnes pareigas jie užims ir bei kuo didesnis bus jų darbo 

indėlis.

Tačiau laikai keičiasi. Ar gali būti, kad nuo globos ir priežiūros atgrasyti 

berniukai ir vyrai yra visuomenės bei ekonomikos problema? Profesiniame 

gyvenime pastebimos naujos tendencijos, kurioms atitenka vis didesnis tra-

dicinės šeimos maitintojo logikos tarpininko vaidmuo. Darbo kontraktas, 

kaip ir lyčių kontraktas (žr. p. 113), įgyja vis daugiau individualumo ir įvairia-

pusiškumo. Viešasis ir privatus gyvenimas vis labiau susipina. Darbuotojas 

turi susitapatinti su kompanijos požiūriu į gyvenimą ir būti atsidavęs savo 

pareigoms. Nors senasis anoniminis „darbo jėgos“ samdymo stilius vis dar 

būdingas kai kurioms darbo rinkos dalims, vis labiau linkstama į didėjančią 

personalizaciją, nes pats profesinis gyvenimas tampa vis labiau personali-

zuotas. Svarbiausias klausimas, ypač ankstyvojoje karjeros darymo fazėje, 

yra pageidautinos asmenybės savybės – šis konstruktas užtikrina sėkmę ir 

sumažina įtampą. Jis yra siejamas su pageidautina lytimi, ir, kalbant apie 

vyrus, su sėkmingu (arba hegemoniniu) vyriškumu. Tuo pat metu visoke-

riopa darbo rinkos plėtra ir individualizacija sukuria naujas darbo kontrak-

tų formas, kurios vis labiau akcentuoja darbuotojo autonomiją, socialinę 

kompetenciją ir lankstumą. 

Kai kuriuose sektoriuose ir viduriniosiose bei aukštesniosiose valdymo 

grandyse vyrai gali dirbti viršvalandžius tikėdamiesi spartesnio kilimo kar-

jeros laiptais ir profesinių laimėjimų. Šeimos maitintojo modelis iš dalies 

realizuojamas. Tik dabar jis jau yra vilčių ir realių pasiekimų sintezė, labai 

primenanti kultūrinį kapitalą, aprašytą Bourdieu. Jį sudaro ne tik svajonės 

apie pinigus, galią, geresnes darbo sąlygas, pareigas ar papildomas lengvatas, 

bet ir praktinė realybė, kuomet kai kurie šių lūkesčių yra patenkinami – „vy-

riškosios galios marginalumas“, vyriškos esaties pagrindas.
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Dėl šių socialinių, ekonominių ir kultūrinių modelių, dažniausiai turinčių 

nežymų, šešėlinį poveikį ir pasireiškiančių per ilgesnį laiką, lygių teisių mode-

lis (A) gali jau nebeatrodyti kaip geriausia išeitis tokiai porai kaip Peras ir Siri. 

Galbūt jie mano, kad tik surašytas ant popieriaus jis atrodo geriausiai.

Mažus vaikus auginančios poros dažnai nesugeba priimti visiškai suba-

lansuoto sprendimo. Yra duomenų, kad ekonominės ir kultūrinės jėgos stu-

mia juos link vyro-šeimos maitintojo modelio labiau, nei jie to norėtų, ap-

ribodamos moterų galimybes dirbti. Net Šiaurės šalyse didelė dalis moterų 

ir toliau dirba tik dalį dienos. Kai pora pereina nuo lygybės modelio prie „jo 

darbas ir truputis šio bei to“ modelio, yra tikimybė, kad pusiausvyra sutriks 

labiau, nei jiedu norėjo ar planavo. Pereidami nuo modelio A prie modelio 

B jie gali pamanyti, kad lengvas pasislinkimas modelio C link gali duoti ge-

resnių rezultatų nei modelis B. Paprastai šiame procese varomoji jėga yra su 

vyro karjera siejami poreikiai. Namų ūkiui svarbios ne tik šių ar ateinančių 

metų pajamos, bet ir realistiniai lūkesčiai, kuriuos būtų įmanoma pateisinti 

per artimiausius dešimtmečius.

Galbūt ir Siri, ir Peras pritaria Pero kilimui karjeros laiptais. Jie suvokia, 

kad jų šeimoje gali kilti konfliktas, kuris galbūt iškils į paviršių, tarkim, kai 

vaiko priežiūra atims ne visą Siri laiką. Jie atsižvegia į savo ekonominį biu-

džetą ir socialines bei kultūrines vertybes. Kurį modelį jiedu pasirinks? Nė 

vienas nėra tikras. Tačiau kai kurios kryptys bei bruožai ryškėja.

Kalbant apie lyčių santykius, nėra užtikrinto, automatinio perėjimo nuo 

„nelygybės“ prie „lygybės“. Būtinas aktyvus dalyvavimas. Bet ir tuomet po-

kyčiai apima kur kas daugiau nei tai, ką Anthony Giddens vadina „refleksy-

vumu“. Tarkim, Pero ar kitų vyrų elgesį nulemia ne jų pamąstymai apie lyčių 

lygybę, bet nuodugnus praktinis ir kultūrinis mokymosi procesas. Štai kur 

paaiškėja globos, rūpinimosi vaikais bei socializacijos svarba.

Pero sprendimui įtakos turi jo patirtis globos ir priežiūros srityje, kaip 

jis suvokia save kaip vyrą, tėvą, šeimos narį ir darbuotoją. Tyrimai rodo, kad 

vyrai, kuriems yra tekę ką nors globoti ar prižiūrėti, žiūri į šį darbą kur kas 

palankiau nei tie, kuriems to daryti neteko.
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Čia svarbu pažymėti, kad Šiaurės šalys neseniai vyrams pasiūlė naujas 

galimybes. Tėvai skatinami eiti tėvystės atostogų gimus vaikui ir kai kuriais 

atvejais tam tikras atostogų laikotarpis yra skiriamas tik tėvui (apie tai kal-

bėsime kitame skyriuje). Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad ši reforma turės 

ilgalaikių teigiamų pasekmių. Mūsų atveju visiems būtų naudinga, jei Peras 

dalį atostogų išnaudotų per pirmuosius vaiko gyvenimo metus ir vėliau iš-

liktų aktyvus tėvas. Aktyvus tėvo vaidmuo nuo pirmųjų dienų skatina vaikų 

vystymąsi, pagerina vaiko kontaktą su abiejų lyčių suaugusiais žmonėmis 

ir vėliau netiesiogiai, bet teigiamai atsilieps vaiko padėčiai visuomenėje. Jis 

naudingas ir vyrams, kadangi globa padeda ugdyti daugelį įgūdžių, kurių vis 

dažniau pareikalauja darbiniai santykiai (tarkim, socialinė kompetencija). 

Jis gali sumažinti skubotų karjeros sprendimų riziką, apsaugoti vyrus nuo 

pernelyg intensyvaus gyvenimo būdo bei padidinti jų vėlesnio gyvenimo 

kompetenciją globoti, prižiūrėti bei mokytis.

Moterims aktyvi vyrų globos raiška reiškia didesnę pusiausvyrą namuo-

se, didesnes jų pačių galimybes darbo rinkoje ir mažesnę diskriminaciją 

profesiniame gyvenime. Nekyla jokių abejonių, kad tokią tvarką teigiamai 

vertina dauguma šiuolaikinių moterų. „Darbų pasidalijimas namuose ir 

[mažų vaikų] motinų pasitenkinimas yra aiškiai susiję dalykai. Kuo dides-

nis partnerio indėlis, tuo labiau patenkinta motina“ (Kitterod, R. 2000).

Peras ir Džonas

Galime palyginti Perą, Šiaurės šalių regiono gyventoją, su jo bičiuliu iš 

Amerikos Džonu.

Kaip ir Peras, Džonas dirba kompanijoje, kuri tikisi iš savo darbuotojų 

didelių laiko ir pastangų investicijų, ypač iš tų, kurie siekia karjeros ir va-

dovaujančių postų. Tačiau Džono kompanijoje tie lūkesčiai yra griežtesni 

nei Pero. Džonas turi mažiau atostogų, be to, galimybė pasiimti tėvystės 

atostogas yra paprastai labai menka, palyginti su Šiaurės šalimis.
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Kai Peras kalba apie savo naujagimį ir galimybę pasiimti pusės metų 

atostogas, Džonas pažaliuoja iš pavydo. Gal ir jis norėtų, kad tie malonūs 

norvegų darbdaviai atvažiuotų ir bent truputėlį pavadovautų didžiuliam 

Amerikos korporacijų pasauliui. 

Džono ir Pero lyčių suvokimas taip pat skiriasi. Šiaurės šalių vyrai labiau 

įpratę bičiuliautis ir bendradarbiauti su kita lytimi. Šeimos modeliai taip 

pat skiriasi, čia ne tokia stereotipinė poravimosi sistema, daugiau nesantuo-

kinių partnerysčių, ir t. t. Nevertėtų pervertinti skirtumo, bet Šiaurės šalių 

vyrų vyriškumo samprata yra ne tokia segregacinė ir labiau heterosociali.

Aiškinant šiuos skirtumus dažnai pamirštamas smurto veiksnys. Pagal 

vėliausius statistikos duomenis Džono galimybės būti nužudytam ar už-

muštam per tarpusavio konfliktą yra aštuonis kartus didesnės nei Pero.7 

Baimė, nepasitikėjimas ir nerimas yra įprasti elementai, sudarantys barjerą 

lyčių lygybei bei sukuriantys poreikį dominuoti. 

Tarptautiniai tyrimai rodo (ypač JAV ir Australijoje), kad svarbiausias 

Džono rūpestis yra hegemoninis vyriškumas. Priešingai, tokius Šiaurės šalių 

vyrus kaip Peras labiau jaudina normalus vyriškumas, t. y. tai, kas papras-

tai būdinga vyrams. Dominavimo modelis irgi egzistuoja, bet jis ne toks 

ryškus. Lytis tampa svarbi tuomet, kai lyginama tai, kas normalu ir nela-

bai normalu, tuo tarpu galia ir hegemonija yra ne tokie svarbūs veiksniai. 

Kaip matysim vėliau, jie dažnai pasireiškia ne taip tiesiogiai, tarkim, per 

sankcijas, susijusias su nevyriškumu. Šiaurės šalių tyrinėtojai kalba apie 

vyriškumo normą, kuri egzistuoja tik fone, kuri išryškėja tik tuomet, kai yra 

pažeidžiama. 

Gali kilti klausimas, ar tai reiškia patriarchalinės struktūros „ištižimą“. 

Ten lytis buvo labiau nuosaikus, ne toks prieštaringas socialinis reikalas. 

O galbūt nereikėtų stebėtis turint galvoje tokį periferinį regioną kaip Šiau-

rės šalys, kuris yra nuošaly nuo pagrindinių istorinių galios centrų, užkištas 

 7  Nužudymai ar smurtinės mirtys, tenkančios 100 000 suaugusiųjų per metus: JAV – 

8,6. Norvegija – 1,0. Švedija – 1,2. Statistisk Årbok 1999, p. 444.
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šiaurėje, toli nuo Dievo akies ir jo pilies sienų. Kai kuriose regiono dalyse – 

beveik visoje Norvegijoje – nėra Viduramžiams būdingos kaimų struktūros 

bei pilių. Jas pakeitė kur kas tolygiau išsidėstę maži ūkiai, simbolizuojantys 

ne tokią absoliutinę socialinę tvarką. Regione jau egzistuoja lyčių lygybės 

tradicija, nors ir gana santykinė.

Koks šio regiono indėlis šiandien?

Privataus gyvenimo tyrimai rodo, kad tokie Šiaurės šalių vyrai kaip Pe-

ras yra labiau „androginiški“ nei tokie amerikiečiai kaip Džonas. Tai ne-

reiškia, kad Peras yra labiau belytis, nors jis gali būti traktuojamas ir taip. 

Kaip ir bet kuri silpnoji vieta, Pero noras kištis į moterišką teritoriją sukelia 

patariarchato panieką silpnumui – gerai žinomą autoritarizmo tradiciją pa-

sinaudoti lytimi, rase ar kitais mechanizmais siekiant susilpninti opoziciją. 

Tarkim, kad Peras mažiau bijo atsidurti „moteriškose“ veiklos zonose.

Kita vertus, Džonas iš dalies su juo sutinka. Daugelis JAV vyrų pritaria 

Pero pažiūroms, tarkim, kalbant apie aktyvesnį tėvo vaidmenį.8 Žvelgiant 

iš istorinės perspektyvos, požiūris, kad vyrai turi atskleisti savo sugebėjimą 

rūpintis vaikais ir būti aktyviais globėjais, nėra nei naujas, nei keliantis nuo-

stabą (žr. 3 skyrių).

Debatai dėl vyrų JAV ir Šiaurės šalyse vyksta skirtingai. Abiejuose re-

gionuose nesunku aptikti natūralizuotą vyro įvaizdį: vyrai iš prigimties yra 

agresyvūs ir niekuo nesirūpina. Moterys gali keistis, vyrai išlieka tokie pa-

tys. Jei vyrai kokį kartą ar du ir pakeičia vystyklą, jie tą atlieka kaip „svečiai“, 

padėjėjai moters namuose. Esminė nuomonė apie vyro prigimtį išlieka, ir 

vyrai, kurie nuo jos nukrypsta, kelia įtarimą. Tačiau šie idealai jau nepri-

imami kaip anksčiau, jais nuolatos abejojama. Atsirado naujas, kur kas at-

viresnis požiūris. Ir jis daug akivaizdesnis Šiaurės šalyse nei JAV ar kitose 

Europos šalyse.

Šis kelias nėra lengvas. Kartais Perui atrodo, kad, be senųjų bėdų, jo 

pečius prislėgė dar kelios naujos. O kartais atsiveria naujos įkvepiančios 

 8  Levine & Pittinsky 1997.
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galimybės. Apskritai Šiaurės kraštų požiūris sustiprina vyrų kaip individų 

laisvę rinktis ir jų asmeninę saviraišką. Ir kodėl mes čia narstome Pero kau-

lelius? Kodėl mums negrįžus prie senosios Pero karjeros istorijos, kuomet 

Siri nuolankiai laukė nuošaly? Tokie Šiaurės kraštų dramaturgai kaip Hen-

rikas Ibsenas ėmė abejoti šia tvarka daugiau nei prieš šimtą metų.9

Nuolat akcentuojama socialinė lygybė ir su ja susijusios socialinės bei 

kultūrinės normos Šiaurės šalyse dažnai rodo, kad liberalesnis vyrišku-

mo etalonas vertinamas kur kas labiau nei hegemoninė figūra. Švedė lyčių 

teoretikė Yvonne Hirdman rašo, kad lyčių galia „remiasi šiuo akivaizdžiai 

didesniu Mes, kur žmogiškumas yra siejamas su moteriškumu“.10 Nors šis 

modelis yra sudedamoji vyrų dominavimo išraiškos dalis beveik visame pa-

saulyje, jis taip pat gali būti interpretuojamas kaip specifinis šiaurietiškas 

bruožas. Palyginti su stipria „vyriškumo norma“ regione, hegemonija čia 

silpnesnė ir labiau priklausoma nuo konteksto. Vyriškumas tampa hegemo-

ninis, kai toji norma yra pažeidžiama, paprastai prikalant prie gėdos stulpo 

vyrų moteriškąjį pradą. Aš paminėjau patriarchato „ištižimą“. Didžiąją mo-

dernybės eros dalį Šiaurės šalys buvo tam tikra prasme industrinio pasaulio 

periferija. Ši tendencija akivaizdžiausiai matoma regiono pakraščiuose, tarp 

žmonių, gyvenančių „anapus moralinio rato“, toli nuo valstybinės valdžios. 

Tarkim, ištyrę devyniolikto amžiaus pabaigos šiaurės Švedijos miškų kirtė-

jų gyvenimą, tyrinėtojai jų kultūrose bei bendruomenėse atrado egalitarinių 

elementų. Vyriškumas nebuvo siejamas su galia ar turtais, jis buvo labiau 

„konfliktų sprendimo mechanizmas“ ( Johansson, E. 1994). 

 9  Tokiose pjesėse kaip „Peras Giuntas“ (1867) ir „Lėlių namai“ (1879).
 10  Yvonne Hirdman (2001), cituota Wetterberg, T. 2002:40 (mano vert.).



1 Peras ir Siri 27

„Purškimo sistema“

Per pastaruosius dešimtmečius Šiaurės šalyse pastebimas ženklus vaikų 

priežiūra bei globa besirūpinančio vyro modelio propagavimas. Apie jį pa-

kalbėsime kitame skyriuje. Kol kas siūlyčiau apžvelgti, kaip pažanga padeda 

atskleisti egzistuojančius patriarchalinius barjerus, ypač kaip yra skatina-

mas vyraujantis pernelyg mažai globa užsiimančio vyro modelis.

„Purškimo sistemą“ sudaro ekonominiai stimulai, kurie skatina ne rū-

pestingo tėvo ir vyro, o šeimos maitintojo ar tiekėjo vaidmenį. Ji nušalina 

vyrus nuo veiklos, susijusios su globa, – tiek nuo profesionalios priežiūros, 

tiek nuo priežiūros privačiame gyvenime. Štai pavyzdys.

Neseniai Švedijoje atlikti tyrimai parodė, kad vyrų atlyginimai išauga, kai 

jie veda ir susilaukia vaiko, o moterų – sumažėja. Vaikus auginančios moterys 

uždirba septyniais procentais mažiau nei vaikų neturinčios moterys. Kita ver-

tus, vyrai, turintys vaikų, uždirba penkiais procentais daugiau nei kiti vyrai. 

Skirtumas tarp vyrų ir moterų pajamų sulaukus pirmojo vaiko didėja pri-

klausomai nuo išsilavinimo. „Darbdaviams vedę vyrai yra stabiliausia darbo 

jėga“, – komentuoja Øyvind Rongevær (LO, Norvegija) – „kai motina dirba 

mažiau, tėvui tenka dirbti daugiau, kad išlaikytų šeimos pajamų lygį.“ Moterų 

ir vyrų atlyginimai skiriasi ir iki vaiko gimimo, tačiau jie akivaizdžiai išryškėja 

vaikui gimus: vyrų atlyginimai auga, moterų mažėja.11

„Purškimo sistema“ nėra vien tik šeimos maitintojo vaidmenį skatinan-

ti ekonominė sistema. Ji yra socialinė, kultūrinė bei psichologinė sistema, 

susijusi su visuomenės sankcijomis prieš nevyriškumą, panieka silpnumui 

ir kova už „pavyzdinę galią“.12 Dvi pagrindinės šios sistemos idėjos remiasi 

prielaida, kad vyras yra „kietas“, į išorinį pasaulį orientuotas gamintojas, – 

„varyk, kol nukrisi“ sindromu. Viena mintis teigia, kad vyrai yra eikvotini. 

 11  Paskelbta Aftenbladet, 2002 kovo 26.
 12  Šiuos elementus išsamiai aptarė tokie tyrinėtojai kaip Claes Ekenstam (Švedija), Ha-

rald Ofstad (Norvegija) ir Stein Bråten (Norvegija).
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Kita – kad vyrai nesirūpina. Apie šiuos dalykus beveik nekalbama, bet, kaip 

pamatysime vėliau, jų poveikis yra didžiulis.

Kai lyties modelis, toks kaip šeimos maitintojo, yra iš dalies įgyvendi-

namas per tokią purškimo sistemą, suteikiančią ir ekonominį atlygį profe-

siniame gyvenime, jis tampa normatyvinis. Jis įsigali ir daro kur kas didesnį 

poveikį, nei galėtume tikėtis. 

Kai sistema ima veikti ir idealas įsitvirtina visuomenėje kaip norma, 

ją darosi sunkiau pakeisti, ji „sulėtėja“, kalbant sociomaterialinės raidos 

terminais.13 Dabar ji jau yra nusistovėjęs socialinis faktas (Durkheim), 

teisėtas kultūrinis ir simbolinis sprendimas, galbūt net vienintelis legi-

timuotas sprendimas. Nuo šiol užtenka tik dalį sistemos skatinti tiesio-

giai ekonomiškai (arba seniau įsigaliojusiomis politinėmis sankcijomis). 

Tiesioginis purškimo sistemos poveikis gali būti nedidelis, bet sistemos 

svarba didžiulė.

Šis požiūris padeda paaiškinti, kodėl daugumas vyrų sprendimus priima 

taip, tarsi jie būtų tiekėjai, nors objektyviai jie jau tolsta nuo šios padėties ir 

subjektyviai teigia, kad pasisako už rūpestingo tėvo modelį.

Atliekant šį tyrimą Šiaurės šalyse, regis, niekas „nenorėjo“ tokio rezulta-

to. „Purškimo sistemos“ mastai nustebino visus. Jos įtaka buvo akivaizdi ne 

tik privačiame, bet ir viešajame sektoriuje. Palengva tapo aišku, kad ekono-

minė diskriminacija prieš globą teikiančius žmones paliečia abi lytis, ne tik 

moteris (žr. 6 skyrių).

Išaiškėjo, kad teisėje bei socialinės rūpybos nuostatose vyrų ir moterų 

padėtis traktuojama priklausomai nuo šeimyninių aplinkybių ir remiantis 

didžiule lyčių segregacija. Taigi kai kalbame apie tokią šeimą kaip Pero ir 

Siri, vyro teisė į tokias socialines išmokas kaip tėvystės atostogų apmokėji-

mas vis dar dažnai priklauso nuo moters statuso darbo rinkoje. Vyrai-glo-

bėjai yra traktuojami kaip moterų priedėlis. Tokioje sistemoje mūsų pora 

 13  Sociomaterialinę teoriją, kuriai ypač daug dėmesio skyrė Dag Østerberg (Norvegija), 

vyrų studijoms pritaikė Knut Oftung (Norvegija).
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privalėtų pasirūpinti, kad Siri turėtų gerą darbą iki vaiko gimimo! Tačiau 

po skyrybų ar nustojus gyventi drauge į vyro statusą darbo rinkoje atsižvel-

giama taip menkai, kad jis net gali būti priverstas mokėti vaikams tokius 

alimentus, tarsi jis dirbtų visą darbo dieną geriausiai apmokamame darbe.14 

Vyrai yra verčiami išsimokėti, užuot leidus jiems daugiau bendrauti su vai-

kais ir kitais žmonėmis, kuriems tas bendravimas naudingas. Nugali „moti-

nos prezumpcija“. 

Ekonominis „purškimas“ iš dalies formuoja hegemoninio vyriškumo 

normą. Profesiniame gyvenime ir kitose visuomeninio gyvenimo srityse 

nuo viršaus žemyn mažėjantis atlygis ir išmokos turi specifinį poveikį vy-

rams ir nuvertina vaikų priežiūra bei globa besirūpinančius vyrus.

Kas nutinka, kai vyrai įsidarbina globos ir vaikų priežiūros sektoriuje ar 

tampa globėjais privačiame gyvenime? Kaip kad „nevyriškumo“ tendencija 

atskleidžia tradicinį ir hegemoninį vyriškumą, šis viešo/privataus ribų lau-

žymas atskleidžia šeimos maitintojo modelį. Peras, pasirinkdamas globėjo 

vaidmenį, susiduria su Peru-geru darbuotoju, karjeristu ar pinigų darymo 

mašina. Išryškėja antrajame plane veikiantys kultūriniai ir socioekonomi-

niai mechanizmai. Kai vyrai pasirenka netradicinius vaidmenis darbo pasi-

dalijimo tarp lyčių atžvilgiu, šeimos maitintojo gaunamas atlygis dažniau-

siai išnyksta, ir ekonominis „purškimas“ teigiama prasme yra išjungiamas.

Galima būtų teigti, kad dabar vyrai susiduria su problemomis, kurias 

moterys pajuto jau labai seniai. Bet čia dar ne viskas. Sistema sukuria di-

džiulę įtampą tiek vyrų gyvenime, tiek tarp skirtingų vyrų kategorijų. Ji su-

sijusi su ideologija, kuri teigia, kad vyrai nesirūpina, kad jie iš tikrųjų negali 

prisidėti prie globos ir vaikų priežiūros. O po šia ideologija slypi požiūris, 

kad vyrus galima eikvoti, kad jais pačiais rūpintis neverta.

 14  Informaciją pateikė Norvegijos Vyrų ir moterų lygių galimybių kontrolierius 2002 me-

tais. Įdomu pažymėti, kad kontrolieriaus pateiktas skundas prieš valstybę neturėjo jo-

kio poveikio, tuo tarpu panašūs nusiskundimai privačiame sektoriuje buvo nagrinėjami 

labai sėkmingai (žr. p. 173 psl).
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„Purškimo sistema“ labai įdomiai susieja vyriškumą ir sėkmę, lytį ir klasę. 

Vyrai, turintys didžiausią įtaką kitiems vyrams, yra mažiausiai suinteresuoti ug-

dyti „globojančio“ vyro modelį. Ir kaip kultūrinis koreliatas: tai, kas vyrams at-

rodo svarbiausia, iš tikrųjų yra labiausiai nutolę nuo globos ir vaikų priežiūros.

Išvados

Šiandien šeimos maitintojo modelis ir ekonominio „purškimo“ sistema su-

kelia daug abejonių. Jie susiduria su kultūrine kritika ir socialinėmis alterna-

tyvomis. Tarkim, kai tokios šeimos kaip Pero ir Siri prieš du dešimtmečius 

pradėjo gyventi drauge ir netgi susilaukė vaikų nebūdamos formaliai susi-

tuokusios, daugybė konservatyviai mąstančių žmonių sakė, kad pasaulis su-

grius. Pavyzdžiui, JAV buvo sukurti mitai apie tokių tėvų neatsakingumą, 

apie laisvą seksą Švedijoje ir pan. Žinoma, neįvyko nieko panašaus. Tėvai 

Šiaurės šalyse praleidžia su vaikais daugiau laiko nei tėvai JAV. Ir skyrybų 

procentas čia mažesnis.15

Kai žmonės ima suvokti, kad besikeičiantys lyčių vaidmenys atveria nau-

jas galimybes ir vyrams, sunku grįžti atgal, iškyla daug klausimų. Dar nie-

kada nebuvo tiek daug svarstoma, kas yra vyrai ir ką jie veikia kaip lytis. 

Peras ir Siri gali rinktis iš kelių galimų variantų, kaip išsaugoti pusiau-

svyrą tarp apmokamo ir neapmokamo darbo, siekti didesnės ar mažesnės 

lyčių lygybės ir integracijos šeimoje. Trumpai apibūdinau kelis profesinio 

gyvenimo modelius, kurie galbūt padės paaiškinti, kodėl lyčių lygybė ne vi-

suomet yra pats tinkamiausias kelias tiek vyrams, tiek moterims.

Jei mes norim į šį procesą įtraukti Perą, iš jo padarę Siri kopiją, nieko 

nepasieksim. Nepadės, jei priešpriešinsim jį Siri. Tiek Peras, tiek Siri gali 

„atsišaudyti“ lyčių argumentais, bet kokia iš to nauda?

 15  Šiaurės kraštuose 1000 gyventojų tenka 2,4 skyrybų per metus, palyginti su 4,1 JAV 

(2000 m. duomenys; žr. Monthly Vital Statistics Report, t. 49. Nr. 6).
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Bet yra ir kitos galimybės: galbūt Peras išmoks jas atrasti ir realizuoti. Jis 

gali ištirti savo kaip vyro istoriją. Jis gali daugiau sužinoti apie vyriškos glo-

bos raiškos ypatumus. Jis gali pagerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo 

aplinką prisidėdamas prie geresnių lyčių santykių ir pusiausvyros. Jis gali 

daugiau laiko skirti savo šeimai ir bičiuliams, aktyviau reikštis kaip mylintis 

tėvas ir vyras.

Kaip ir daugumai vyrų, Perui dar teks pasimokyti iš moterų sugebėjimo 

rūpintis kitais, jų kompetencijos palaikant ryšius tarp žmonių. Tačiau jis 

turi ir kitų, dažnai nepastebimų, šaltinių, kuriais gali remtis: profesinis ben-

dradarbiavimas ir demokratinės tradicijos.

Šiandien profesiniame gyvenime egzistuoja daugybė sėkmingai dvide-

šimt keturias valandas per parą ariančio šeimos maitintojo modelių, tuo 

tarpu, kaip pamatysime kitame skyriuje, rūpestingo tėvo ir vyro modelių 

užuomazgos dar tik kalasi. 
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Šiaurės šalių regionas

Šiaurės šalių regioną, kuriame gyvena 25 milijonai žmonių, sudaro penkios 

šalys: Danija (5 milijonai), Suomija (5 milijonai), Islandija (0,3 milijono), 

Norvegija (5 milijonai) ir Švedija (9 milijonai). Danija, Norvegija ir Švedi-

ja priklauso Skandinavijai ir dažnai traktuojamos kaip regiono branduo-

lys.16 Švedų, danų ir norvegų kalbos yra panašios, tuo tarpu islandų kalbą 

skandinavams suprasti sunkiau, nors ji ir priklauso tai pačiai šeimai. Suo-

mių kalba priklauso finougrų kalbų šeimai ir labai skiriasi nuo visų kitų šio 

regiono kalbų.

Šiame skyriuje mes išsamiau apžvelgsime vyrų, ypač tėvų, padėtį kiek-

vienoje Šiaurės šalių. Iš pradžių apibrėšime keletą bendrų bruožų. Norint 

 16  Grenlandija ir Farerų salynas yra susiję. Trys Baltijos šalys (Estija, Latvija ir Lietuva) 

taip pat sudaro tam tikrą vienetą. Šios šalys nebuvo įtrauktos į bendrą Šiaurės šalių 

tyrimą ir šiame tekste neaptariamos.
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geriau suvokti šiandieninę padėtį šio regiono šalyse, verta žinoti keletą ją 

suformavusių prielaidų.

Santykinai periferinė regiono padėtis yra svarbiausias istorinis bruo-

žas. Šiaurės kraštai yra turėję vieną kitą didžiavalstybinę ambiciją, bet jos 

paprastai trukdavo neilgai. Tarkim, Švedijos karalius Karolis XII bandė už-

kariauti Rusiją ir buvo sumuštas mūšyje prie Poltavos (1709). Nors tam tik-

rais laikotarpiais šis regionas buvo galingas, čia niekada nebuvo nuolatinės 

galingos imperijos.17 Todėl ir socialinės lygybės idealai čia turėjo didesnę 

reikšmę. Apskritai socialiniai klasių ar visuomeninės padėties skirtumai čia 

buvo menkesni nei pagrindiniuose Europos galios centruose, o ypač Vidu-

rio ir Vakarų Europoje. Moterų padėtis čia buvo tvirtesnė, vietos papročiai 

ir aplinkybės labiau egalitarinės.

Dar vienas regiono bruožas yra jo įvairovė. Paimkim, tarkim, Islandi-

ją ir Norvegiją. Islandija išlaikė keletą senųjų kalbos ir kultūros bruožų. 

Norvegija, buvusi nepriklausoma valstybė Viduramžiais, penkis šimtus 

metų – iki 1814 m.– buvo Danijos kolonija, vėliau, iki 1905 m. – Švedijai 

pavaldi sąjungininkė.

Pagrindiniai dvidešimto amžiaus konfliktai irgi nevienodai palietė regio-

ną. Suomijai teko didžiausias smūgis. Po Pirmojo pasaulinio karo Suomi-

joje kilo pilietinis karas, o 1939-ųjų karas prieš Rusiją, deja, virto aljansu su 

nacistine Vokietija. 1940 m., kai Daniją ir Norvegiją okupavo Vokietijos ar-

mija, Norvegijoje kilo ypač stiprus pasipriešinimo judėjimas. Švedijai, kaip 

ir Šveicarijai, karo pavyko išvengti. 

Tačiau iš esmės dvidešimtas amžius buvo taikios plėtros amžius. Taip 

susiklostė prielaidos sukurti „visuotinės gerovės valstybę“.

 17  Labiausiai Vikingų laikotarpis (800–1100). Devynioliktame amžiuje vikingų įvaizdis 

buvo prisimintas dar kartą, kuriant skandinaviškąjį nacionalizmo ir vyriškumo modelį.
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Nuo gerovės valstybės iki gerovės visuomenės

Šiaurės gerovės valstybės buvo rezultatas demokratinės ir ekonominės rai-

dos, kuri prasidėjo dvidešimto amžiaus pradžioje ir tęsėsi iki amžiaus pa-

baigos, o ypač laikotarpiu nuo 1950 m. iki 1980 m.

Gerovės valstybė buvo kuriama taikiai, demokratiškai bendradarbiau-

jant dviem pagrindiniams to meto oponentams – darbdaviams ir darbinin-

kams – siekiant politinių ir ekonominių tikslų. Šis procesas vyko industri-

nėje visuomenėje, kurioje dominavo vyrai. Iš pradžių socialinio aprūpinimo 

modelis buvo siejamas su šeimos maitintojo idealu. Toks vyras kaip Peras 

privalo dirbti, o moteris – mūsų atveju, Siri – rūpintis namų židiniu ir au-

ginti vaikus. Tačiau daugelis moterų dirbo už atlyginimą ir palengva lyčių 

lygybė tapo svarbiu politinės ir socialinės dienotvarkės klausimu. Pirmą 

kartą jis buvo iškeltas devyniolikto amžiaus devintajame ir dešimtajame de-

šimtmečiuose, vėl iškilo dvidešimto amžiaus trečiajame ir ketvirtajame de-

šimtmečiuose ir vėliau, jau kur kas aštriau, dvidešimto amžiaus aštuntajame 

ir devintajame dešimtmečiuose. 

Šiandien Šiaurės kraštuose yra daug ekonomiškai aktyvių moterų – 70–

80, palyginti su kitomis Europos šalimis: Didžiąja Britanija (71), Vo-

kietija (57), Olandija (61), Prancūzija (53). Pietų Europoje dirbančių 

moterų procentas dar mažesnis; antai Italijoje jis tesudaro 38, Ispanijo-

je – 38. Apskritai bendras ES lygis yra 53, palyginti su 80 Islandijoje ir 

74 Norvegijoje.

Šiaurės šalių pažangą galima būtų iš dalies paaiškinti labiau paplitusiu 

darbu nepilną darbo dieną. Gana aukštas dalinio užimtumo lygis būdingas 

ekonomiškai aktyvioms Islandijos ir Norvegijos moterims (35, palyginti 

su 40 Didžiojoje Britanijoje, 33 Vokietijoje, 25 Prancūzijoje, 23 Dani-

joje ir Švedijoje, 19 JAV ir 14 Suomijoje).18

 18  Duomenys apie 15-64 metų moteris, paimti iš OECD Employment Outlook 2000.
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Dvidešimto amžiaus aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose socia-

linę gerovę ir lyčių lygybę apjungė vienas ambicingas projektas, užsibrėžęs 

sukurti „gerovės visuomenę“, į kurią mažiau kištųsi valstybė. Tokie politikai 

kaip premjeras Olof Palme (Švedija) ir Gro Harlem Brundtland (Norvegi-

ja) prisidėjo kuriant visapusiškesnę, savireguliacija pagrįstą politiką, visuo-

tinai orientuotą į mokymąsi ir „harmoningą plėtrą“. 

Po Antrojo pasaulinio karo dauguma socialinės politikos krypčių buvo 

būdingos visam industriniam pasauliui. Jos nebuvo būdingos vien tik 

Šiaurės kraštams, neapsiribojo tam tikra politine kryptimi, tarkim, socia-

line demokratija. Pirmaisiais pokario dešimtmečiais visose technologiškai 

pažengusiose pasaulio šalyse kilo susirūpinimas socialine rūpyba, atsira-

do pagrindinės socialinės apsaugos sistemos. Demografiniai, kultūriniai, 

ekonominiai ir politiniai pokyčiai suformavo panašias raidos kryptis. Tris 

pagrindines socioekonominės raidos kryptis sudarė: naujos profesinio gy-

venimo sąlygos, pareikalavusios kompetentingesnės darbo jėgos; didėjan-

tis išsilavinimo poreikis; didėjantis sveikatos ir rūpybos paslaugų poreikis. 

Šios naujos socialinės aplinkybės buvo sėkmingai inkorporuotos į gerovės 

valstybės modelį. Socialinę apsaugą kaip bendrą bruožą galima būtų ilius-

truoti, tarkim, palengva trumpėjančiomis darbo valandomis Europos šaly-

se. Šiandien įprastinė darbo savaitė trunka nuo 35,7 valandų Vokietijoje iki 

40,5 valandų Šveicarijoje.19

Nors kai kurie bruožai buvo būdingi visai Europai, reikėtų pabrėžti, 

kad Šiaurės kraštai socialinei apsaugai skyrė daugiau dėmesio ir reikšmės 

nei kitos šalys. Ypač stiprus gerovės valstybės „socialinis kontraktas“ buvo 

1950–1980 metais. Šiaurės šalių dėmesys tolygiai paskirstytoms prievolėms 

ir privilegijoms demokratinėje visuomenėje su mišria ekonomikos sistema 

suteikė gerovės visuomenei geresnes raidos galimybes nei kituose regionuo-

se. Norvegijos politinės ekonomijos tyrimai aprašo „aukso amžių“ – 1945–

1973 metus, – kuomet „gerovės valstybė palaikė perkamąją galią tų, kurie 

 19  LO-blikk på arbeidsmarkedet i Europa, LO Samfunnsnotat 6, 2000.
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nebuvo šeimos maitintojai“. Sistema buvo siejama su „keinziškuoju požiūriu 

į makroekonomikos valdymą“ bei lėšomis, kurios buvo naudojamos „prieš-

cikliškai“ (ekonominės depresijos laikais).20 1987 metais vienas Norvegijos 

valdžios biurokratas rašė: „Jau daugiau nei keturiasdešimt metų ekonominė 

Norvegijos politika remiasi sistemingu planavimu. Šiuo laikotarpiu buvo 

sukurta planavimo sistema, kuri šiandien vaidina didesnį vaidmenį nei bet 

kurioje kitoje Vakarų šalyje“.21

Kai kurie socialinės apsaugos sistemos elementai (pvz., tėvystės atosto-

gos, sveikatos priežiūra) buvo toliau plėtojami dvidešimto amžiaus dešimt-

ajame dešimtmetyje. Tuo paču metu gerovės valstybės ideologija susidūrė 

su didėjančia politine opozicija ir privatizacijos bei globalizacijos procesais. 

Naujos aplinkybės nebuvo tokios vienalytės. Politinis klimatas keitėsi, jis 

tapo liberalesnis ir kėlė pavojų senajai gerovės valstybės ideologijai. 

Ar gerovės valstybė taps visuomene, kurioje žmonės „nesusidurs su mo-

raliniais išbandymais“, klausė rašytojas Kjartan Fløgstad 1991 metais:

„Godumas. Barbariškumas... Kas šiandien ištars šiuos žodžius?

Kiekvienam vaikui po ombudsmeną.

Kiekvienam pabėgėliui po advokatą.

Kiekvienam autobusui po autobusą, pilną katastrofos situacijos psi-

chiatrų.

Kiekvienam senam žmogui po socialinių darbuotojų komandą.

Kiekvienai moteriai po seksualinės prievartos aukų centrą.“22

Dvidešimto amžiaus dešimtajame dešimtmetyje tradicinė gerovės vals-

tybė buvo smarkiai kritikuojama. Neteisinga būtų teigti, kad moterų ir lyčių 

lygybės problemos susilaukė nepalankios reakcijos šiuo dešimtmečiu, ta-

čiau daugelyje svarbių sričių stojo pauzė arba visiška neveikla. Buvo mažiau 

remiama valstybės kišimosi politika. Nors tai nebuvo susiję vien su lyčių 

 20  Lars Mjøset: Norwegian Political Economy, in Kiel, A. 1993:116.
 21  Bjerve, P. 1987:1.

 22 Citavo Erik Oddvar Eriksen, in Kiel, A. 1993:144.
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problemomis, poveikį pajuto ir ši sritis. Lyčių lygybė turėtų būti ne valsty-

bės, o visuomenės ir individų siekiamybė. Tačiau privatusis sektorius buvo 

įpratęs prie valstybės, kuri rūpinosi tokiais socialiniais reikalais kaip lyčių 

lygybė, ir iššūkį priėmė ne iš karto.

Kai kurie moterų padėtį susilpninę veiksniai buvo susiję su sumažėjusia 

lygybe kitose srityse, tarkim, atsirado platesnis pajamų pasiskirstymas tarp 

skirtingų darbo lygmenų ir sektorių. Didėjantys atotrūkiai šiose srityse la-

biau palietė moteris nei vyrus, nors jie nebuvo tiesiogiai susiję su lytimi.

Jei kalbėtume apie pajamas, per pastarąjį dešimtmetį socialiniai skirtu-

mai tik padidėjo. Švedijoje atlikti tyrimai rodo, kad 1950 m. privačiame sek-

toriuje aukščiausias pareigas užimantys darbuotojai uždirbdavo 26 kartus 

daugiau nei vidutinis pramonės darbininkas. Socialinės apsaugos ir socia-

linės lygiavos politika sumažino atotrūkį iki 9 kartų (1980). Tačiau vėliau 

šis atotrūkis vėl išaugo ir 1995 m. dar kartą pasiekė 26 kartų lygį. 1995 m. 

valstybiniame sektoriuje sąlygos buvo labiau subalansuotos, čia aukščiau-

sias pareigas užimantys darbuotojai uždirbo 14 kartų daugiau nei vidutinis 

pramonės darbininkas.23

Norvegijoje atlyginimų skirtumai buvo mažesni nei Danijoje ar Švedi-

joje. Tačiau dvidešimto amžiaus dešimtajame dešimtmetyje atsirado ta pati 

tendencija. Per 1986–1997 metus 10 turtingiausių namų ūkių padidino 

bendrą šeimos kapitalą nuo 51 iki 62.24 Šie skaičiai rodo ženklų sociali-

nės struktūros postūmį. Per pastarąjį dešimtmetį turtų ir pajamų skirtumai 

Šiaurės šalyse padidėjo kaip ir visur kitur, šis požymis siejamas su ekonomi-

kos globalizacija, restruktūrizacija ir privatizacija. Neseniai atlikti tyrimai 

rodo, kad žmonės vis labiau susitaiko su didesniais atlyginimų skirtumais, 

tačiau neigiamai vertina labai aukštus atlyginimus.

Didėjantis atotrūkis tarp turtingo privataus sektoriaus ir vargano vals-

tybinio sektoriaus susilpnino ir lyčių lygybės statusą. Moterys dažnai dirba 

 23  Remtasi Dagbladet, 2000 kovo 25: p.2.
 24  Sosialt Utsyn 2000, 6 lentelė: Pajamos ir vartojimas.
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valstybiniame sektoriuje, o vyrai – privačiame, taigi šis pasiskirstymas tu-

rėjo įtakos atotrūkiui tarp skirtingų lyčių atlyginimų. Abiejuose sektoriuo-

se pastaruoju dešimtmečiu įvykusių streikų apžvalga rodo, kad valstybinio 

sektoriaus darbuotojai pasiekė labai mažai arba nieko, tuo tarpu privataus 

sektoriaus darbuotojai beveik visuomet išsireikalaudavo didesnių algų.25

Dar vienas ilgalaikis ir svarbus Šiaurės šalių požymis yra didelis prof-

sąjungoms priklausančių darbuotojų skaičius daugelyje sektorių bei išvys-

tyta konfliktų tarp socialinių partnerių profesiniame gyvenime sprendimo 

sistema. Privatus sektorius turėtų būti atsakingas tiek už socialinę, tiek už 

ekonominę raidą, o valstybei turėtų atitekti aktyvus, nors ir labiau apribo-

tas, vaidmuo.

Palyginti su kitais regionais, valstybinis sektorius išlaiko savo svarbą. 

1996 m. pajamų mokestis sudarė 40–50 bendrojo nacionalinio Šiaurės 

šalių produkto, tuo tarpu Vokietijoje jis sudarė 38, Didžiojoje Britanijo-

je – 36 ir JAV – 29.26

Kuo „skiriasi“ Šiaurės šalys nuo visos Europos, JAV ir kitų šalių lyčių 

lygybės atžvilgiu? Po 1995 m. atlikto JT tyrimo Švedija atsidūrė tarptauti-

nio sąrašo viršūnėje.27 Kai kuriose srityse Šiaurės šalys smarkiai pirmauja; 

kitose srityse rezultatai įvairuoja ar yra menki.

Šiaurės šalys yra pažengusios:

• neformaliame socialiniame gyvenime

• privačiame ir šeimos gyvenime

• politikoje

• kultūroje

• kai kuriuose darbo organizavimo modeliuose (pvz., demokratija).

 25  Duomenys iš Norvegijos. Aftenposten, 2002 balandžio 18, p.1.
 26  Statistisk Årbok 1999 (Norvegija).
 27  Wetterberg, T. 2002:13.
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Tačiau jos nėra labai pažengusios kalbant apie:

• lyčių atžvilgiu subalansuotą turto pasiskirstymą

• daugelį ekonomikos sričių

• kai kuriuos pagrindinius darbo organizavimo požymius (pvz., lyčių 

segregacija).

Netolygus ir dalinis pažangos pobūdis yra akivaizdus. „Mes vis dar gyve-

name santvarkoje, kur dominuoja vyrai, o moterys yra jiems pavaldžios. Per 

pastaruosius 20–25 metus galios balansas truputį pasikeitė“, – 1998 m. teigė 

Margaretha Winberg, Švedijos lyčių lygybės ministrė.28 

Smurto ir seksualinės prievartos statistika Šiaurės šalyse yra mažesnė 

nei kitur, tačiau skirtumas nėra toks didelis, kaip galima būtų tikėtis, ypač 

turint galvoje plačiai regione paplitusį lyčių lygybės idealą. Ypač menki re-

zultatai lyčių integracijos srityje, be to, atotrūkis tarp moterų ir vyrų veiklos 

pobūdžio yra didesnis, nei būtų galima manyti žinant bendrą padėtį Šiau-

rės šalyse. Tokios problemos kaip „lyties sudaiktinimas“ čia egzistuoja lygiai 

taip pat kaip ir kitur. Šiaurės kraštuose atlikti tyrimai rodo, kad mergaičių ir 

moterų požiūris į savo kūną yra menkesnis nei berniukų ar vyrų ir kad šios 

srities problemos, tarp jų ir dažnesnės depresijos, per pastarąjį dešimtmetį 

išaugo.29

Tačiau per pastaruosius dešimtmečius sustiprėjusi moterų ekonominė ir 

politinė galia smarkiai paveikė visuomenės požiūrį į lyčių lygybę.30 Požiūrį į 

moteris pakeitė ir vis aktyvesnis moterų užimtumas darbo rinkoje, išaugusi 

jų pajamų dalis šeimos biudžete. Šis paskutinis veiksnys buvo nepaprastai 

svarbus vyrams.

 28  Cituota Wetterberg, T. 2002:22 (vert. mano).
 29  Kaft, P. 2001..

 30  Crompton & Harris (1997); Macinnes, J. (1998).
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Politinė raida

Nuo dvidešimto amžiaus aštuntojo dešimtmečio sparčiai didėjantis moterų 

dalyvavimas Šiaurės šalių politikoje sulaukė tarptautinio susidomėjimo. Ši 

tendencija turėjo įtakos ir moterų bei lyčių lygybės problemoms, nors, rei-

kia dar kartą pabrėžti, tas poveikis nebuvo toks didelis, kaip galima buvo 

tikėtis.31 Dvidešimto amžiaus dešimtajame dešimtmetyje moterų, dalyvau-

jančių politiniame gyvenime, skaičius nustojo taip smarkiai augti ir tenden-

cija išsilygino. Šiandien maždaug trečdalis parlamento narių yra moterys, 

nors atskirose šalyse duomenys truputį skiriasi.

 Politiniai ir socialiniai regiono skirtumai suformavo skirtingą lyčių lygy-

bės sampratą. Suvokimas, kad lyčių lygybės problema liečia ir vyrus, kad jie 

taip pat yra svarbus aktyvios socialinės ir darbo rinkos politikos elementas, 

taip pat yra nevienodas. Kai darbo grupė apsilankė įvairiose šalyse ir išty-

rė nacionalinius duomenis, paaiškėjo, kad vyrai aktyviau dalyvauja spren-

džiant lyčių lygybės problemas Švedijoje, Norvegijoje ir (pastaruoju metu) 

Islandijoje, tuo tarpu Danija ir Suomija atsilieka.

Darbo rinka

Šiaurės šalių statistika nepateikia išsamių duomenų apie aktyvumą darbo 

rinkoje atsižvelgiant į lytį ar amžių. Ne visuomet, tarkim, aišku, ką reiškia 

žemas aktyvumas: nedarbą ar išsilavinimo siekimą. Šiaurės šalių lyčių ly-

gybės statistika neturi priemonių ir rodiklių, galinčių atskleisti, kaip keitė-

si vyrų vaidmenys. Geresnių rodiklių reikėtų kalbant apie vyrų ir moterų 

gaunamas privilegijas bei pareigas, apmokamą darbą ir kitą darbą, globą bei 

kitas dimensijas.

 31  Žr. Annette Borchorst, Helga Hernes, Hege Skjeie.
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 Visose Šiaurės šalyse dvidešimto amžiaus dešimtojo dešimtmečio antro-

je pusėje 35–44 m. amžiaus moterų, nedirbančių samdomojo darbo, skaičius 

sumažėjo iki 12–5.32 Čia kalbama apie moteris, kurios nebuvo susijusios su 

darbo rinka per pastaruosius metus. Šis skaičius yra svarbus indikatorius 

kalbant apie „esminį“ šeimos maitintojo modelį.

Restruktūrizavimas, bet ne lyčių lygybė?

„Restruktūrizavimas mūsų organizacijoje turėjo neigiamų pasekmių 

lyčių lygybės atžvilgiu. Jis nuskriaudė tuos, kurie dirbo nepilną darbo 

dieną, vyko didžiulis persiskirstymas. Mums reikėjo žmonių, išma-

nančių ir linijinę organizaciją, ir projektų organizaciją, žmonių, kurie 

savo asmeniu atstovautų restruktūrizavimui. Daugeliui darbuotojų 

teko daug keliauti, reguliariai važinėti į darbą, kai kurie viešbučiuo-

se praleisdavo iki šimto naktų per metus. Žinoma, tokia našta buvo 

lengvesnė vyrams. Mes bandėme įtraukti ir moteris, bet procesas 

nusuko priešinga kryptimi: dažniausiai 90 vyrų, 10 moterų.”33

Kitais žodžiais tariant, mes labai stengėmės, bet išėjo atvirkščiai. 

Mes to visai nesiekėme, bet rezultatas buvo visiškai nepalankus lyčių 

lygybei. Šis požiūris vyravo tiriant restruktūrizavimą penkiose Nor-

vegijos profesinio gyvenimo srityse praeito amžiaus dešimtąjį dešimt-

metį. Restruktūrizavimo procesai galėjo nuvertinti moteris, jų „išsi-

lavinimo kapitalą“ ir paskatinti vyriškesnių, „kietesnių“ organizacijų 

atsiradimą. Ši tendencija buvo būdinga tiek profesinėms sąjungoms, 

tiek pramonės lyderiams. Netgi jei ilgalaikis restruktūrizavimo tikslas 

buvo žmogiškųjų išteklių paieškos, jam pasiekti naudojamos priemo-

nės galėjo procesą pasukti priešinga kryptimi.

 32  Šiose pastraipose pateikiami skaičiai iš Feldbæk, I. (1998:131).
 33  Iš interviu, paskelbto Holter, Karlsen & Salomon (1998:158); mano vertimas.
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Šiame pranešime aptariamos priežastys, kodėl restruktūrizavimo 

procesuose dažnai pralaimi moterys ir lyčių lygybė. Viena iš priežas-

čių yra ta, kad moterims dažnai atitenka ne tokios įvairios, pastovesnės 

užduotys. Tyrėjai teigia, kad lyčių lygybės prioriteto nebuvimas „atsispin-

di kompanijos valdymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose“.34

Nors dvidešimto amžiaus devintajame dešimtmetyje Danijoje buvo aukš-

čiausias regione bendras nedarbo lygis, 1995 m. nedarbo lygis tarp jaunų 

suaugusių vyrų (25–34 m.) buvo aukščiausias Suomijoje ir sudarė 13 (Šve-

dijoje – 9, Danijoje – 5); labai panaši padėtis susiklostė ir tarp moterų. 

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje tiek Suomijoje, tiek kitose šalyse nedar-

bas labiausiai palietė vyresniojo amžiaus darbuotojus: 18 bedarbių tarp 

55–64 m. vyrų ir 22 – tarp moterų.

 Visose Šiaurės šalyse vyrai ir moterys labai netolygiai pasiskirstė po įvai-

rius darbų sektorius. Čia vaizdas truputį skiriasi, bet ne itin daug. Islandijos 

ir Suomijos moterys geriau nei norvegės atstovauja tokiems tradiciniams 

sektoriams kaip žemės ūkis ir pramonė. Norvegijoje – šį pavyzdį galima 

pateikti kaip bendrą regiono tendenciją – didėjantis dirbančių moterų skai-

čius, ypač dvidešimto amžiaus devintajame dešimtmetyje, buvo susijęs su 

gerovės vastybės kūrimu, didesniu darbo vietų skaičiumi sveikatos priežiū-

ros ir globos srityse bei populiarėjančiu darbu ne visą darbo dieną.

 Bendras išsilavinusių žmonių skaičiaus augimas dešimtajame dešimt-

metyje (iki 1996) buvo didžiausias Norvegijoje, nuo jos mažai atsiliko ki-

tos šalys, išskyrus Daniją. Visose šalyse plėtra vyko lygiagrečiai ir daugmaž 

vienodai. Jaunų suaugusių vyrų ir moterų, turinčių mažesnį nei dešimtmetį 

išsilavinimą, santykis gana smarkiai krito Norvegijoje ir Švedijoje, Danijoje 

ir Islandijoje šis kritimas nebuvo toks staigus, o Suomijoje jis išliko stabi-

lus (1990–1996). Aukštąjį išsilavinimą (šioje statistikoje trylikos ar daugiau 

 34  Hoel & Sørhaug (1999:185).
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mokymosi metų) turinčių žmonių santykis atskleidė palyginti lygiagretų 

augimą tarp vyrų ir moterų, Švedija ir Norvegija vėl truputį lenkė kitas ša-

lis. Todėl Šiaurės šalių išsilavinimo statistika nepatvirtina teiginio apie „dra-

matišką išsilavinimo nuosmukį tarp vyrų“. 

Skirtingi požiūriai į lytį

Dvidešimto amžiaus dešimtajame dešimtmetyje Šiaurės šalys gana aiškiai 

suvokė kitokią, skirtingą abiejų lyčių prigimtį. Šis suvokimas pasireiškė, tar-

kim, diskusijose dėl profesinio gyvenimo. Kai kurie argumentai propagavo 

lyčių lygybę. Pavyzdžiui:

 „Vyrų pasaulis yra ribotas. Mes manome, kad gyvenimo įvairovę galima 

sutalpinti į racionalius modelius. Moterų požiūris į gyvenimą apima kur kas 

daugiau. Todėl jos turi dalyvauti priimant sprendimus ir daryti jiems įtaką.“35

 Tačiau profesiniame gyvenime įgyta patirtis vis dažniau sukelia moterų 

protestus prieš tokį mąstymą, skirstantį žmones pagal jų skirtingą prigimtį. 

Daugelio vyrų požiūris taip pat skeptiškas. Pavyzdžiui:

„Apie vadinamąją moterų žurnalistiką sklando daug įmantrių frazių. Pa-

vyzdžiui, kad moterų kalba yra emocionali ir ne visuomet logiška. Manau, 

kad tokios kalbos yra kvailos.“36

 Anne Lise Ellingsæter (1998) atlikti bendri Skandinavijos šeimos mode-

lių tyrimai parodė, kad norvegės dažniau susidūrė su šeimos maitintojo mo-

deliu nei danės ar švedės. Tyrimuose dalyvavo 5 000 dirbančių tėvų. Nors 

norvegų tėvų nuomonė apie visuomenę buvo labiau tradicinė, jie pirmenybę 

teikė tokiems pat dalykams kaip ir tėvai iš Švedijos ar Danijos. Maždaug 

60 tėvų kiekvienoje šalyje (apie 65 moterų ir 55 vyrų) norėjo lygiavertės 

šeimos modelio.

 35  Anders Wijkman, in Jordal & Bäck (1997:19).
 36  Britt Hulten, JMK prefektė, Stockholm, ( Jordal & Bäck 1997:22).
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Islandija

Remiantis didelės tarptautinės apklausos duomenimis, islandai turbūt yra 

kultūriškai ir istoriškai mažiausiai stereotipų lyčių atžvilgiu turintys Šiau-

rės šalių gyventojai.37 Jie yra mažiausiai linkę sieti žmogiškąsias savybes su 

tam tikra lytimi, nors ir čia juntama tendencija sieti globą ir vaikų priežiūrą 

su moterimis. Islandai vieninteliai telefonų knygoje pirma pateikia asmens 

vardą, po to pavardę. Tiek Islandijoje, tiek ir visame regione lyčių stereoti-

pų nebuvimas dažnai siejamas su individualumu, o ne su vienodumu (kaip 

dažnai teigia lyčių lygybės oponentai).

 Gerai žinoma, kad Islandijoje istoriškai susiklostė daug egalitarinių tradi-

cijų ir santykinai stiprios moterų pozicijos. Tačiau moterų – ir moterų politi-

nės partijos – įtaka neturėjo tokio didelio poveikio, kaip galima būtų tikėtis.

 Savo ekonomiką ir profesinį gyvenimą Islandija apibūdina ypatingu 

gamtiniu klimatu ir jo teikiamomis galimybėmis, transporto kamščiais ir 

priklausomybe nuo gamtinių išteklių. Periferinė šalies ekonominė padėtis 

prisidėjo prie ilgų darbo dienų ir to, kad žmonės, ypač vyrai, dažnai griebiasi 

papildomų darbų.

 Visai neseniai Islandija dar neturėjo nustatytos tėvystės atostogų kvotos 

ir socialinio aprūpinimo sistema tėvams, auginantiems mažamečius vaikus, 

buvo toli gražu netobula, palyginti su Švedijos ar Norvegijos sistemomis. 

Administraciniam sektoriui daugiau įtakos darė europietiškos socialinio 

draudimo sistemos nei skandinaviškasis modelis.

Tačiau neseniai šioje srityje įvyko svarbūs pakitimai. Naujasis įstatymas 

(2000) suteikė tėvams devynių mėnesių vaiko priežiūros atostogų teisę: trys 

mėnesiai skirti tik motinai, tris gali rinktis bet kuris iš tėvų ir trys mėnesiai 

skirti tik tėvui. Jų laikotarpiu tėvai gauna 80 darbo užmokesčio kompensaci-

ją. Taigi kalbant apie tėvystės atostogas Islandija priėmė sistemą, panašią į Šve-

dijos ir Norvegijos sistemas; kai kurias atžvilgiais ji nuėjo dar toliau, suteikda-

ma ilgesnes atostogas tėvams bei sulygindama tėvus ir motinas prieš įstatymą.

 37  Gallup (1995).
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Suomija

Atkuriamuoju laikotarpiu po Antrojo pasaulinio karo Suomijoje nebuvo 

pagrindo tiekėjo ar šeimos maitintojo modelio šeimoms, užtat tuo laiku su-

stiprėjo motinystės ideologija.38

„Mūsų kelias buvo ilgas,” – skelbia informacinis lankstinukas, kurį iš-

leido Suomijos lyčių lygybės sekretoriatas. Skaitytojui primenama, kad 

1907 m. moterys sudarė 40 visų nacionalinės profsąjungos (SAK) steigi-

mo konferencijos delegatų ir kad Suomija buvo pirmoji šalis pasaulyje, kur 

moterys išsikovojo teisę balsuoti (1906). Nors moterys sudaro 46 nacio-

nalinės profsąjungos narių, tik 34 profesinės sąjungos atstovų deryboms 

su darbdaviais yra moterys. Čia, kaip ir visur kitur, moterų procentas yra 

didžiausias žemiausiuose lygmenyse.39 65–70 moterų turi darbą, devynios 

iš dešimties dirba visą darbo dieną. Tarkim, Suomijoje nėra tokio nepilnos 

darbo dienos modelio kaip Norvegijoje.

 Iki 1999 m. suomiams pavyko perpus sumažinti 1996 m. nedarbo lygį 

sukūrus 200 000 naujų darbo vietų, tačiau profesinio aktyvumo lygis tarp 

moterų išliko 66. Remiantis 1997 m. duomenimis, moterys vidutiniškai 

uždirbdavo 82 valandinio vyrų atlyginimo. 1997 m. atliktas tyrimas at-

skleidė, kad du iš trijų vyrų pritarė, jog likti namuose susirgus vaikui yra 

abiejų tėvų – tiek tėvo, tiek motinos – pareiga.

 „Suomijoje, kaip ir kitose Šiaurės šalyse, gerovės valstybė sudarė svarbią 

lyčių kontrakto dalį.“40 Kultūriniai pokyčiai, kaip antai miestuose vis dau-

giau jaunų tėvų, stumiančių vaikų vežimėlius, pastebimi ir tokiose šalyse 

kaip Suomija, kur dar neįvesta tėvo kvota ar nepriimtas oficialus individua-

lios tėvo teisės į tėvystės atostogas įstatymas.

 38  Lammi-Taskula, J. (2000:3).
 39  Partinen (1999:13).
 40  Duomenis pateikė Johanna Lammi-Taskula darbo grupės susirinkime Helsinkyje.
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 Vėlyvų gimdymų modelis yra plačiai palitęs tarp viduriniosios klasės 

moterų, bet ne darbininkų klasėje. „Vaikų auginimas ir pinigai tėra pavirši-

niai gilesnio kultūrinio ir ideologinio konflikto dėl abiejų tėvų priedermių 

elementai.“ Paprastai manoma, kad vyrų ryšys su profesine sfera yra stip-

resnis nei moterų. Vyrai yra „užauginti protestantizmo dvasia ir išmokyti 

susitapatinti su darbu, o ne tenkinti asmeninius poreikius“. Pagrindinė pro-

fesinio gyvenimo logika „pagrįsta bekūniu vyriškosios lyties darbininku, ne-

turinčiu jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus darbą“.41

 Suomijoje vyrų ir moterų atlyginimai vis dar skiriasi 20–25, ir šis skir-

tumas per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo nežymiai. Profesijų pasirinkimą 

lemia tradicinis pasiskirstymas – berniukai nori būti inžinieriais. Ypač 

vyriška sritis yra informacijos ir ryšių pramonė, čia dirba beveik vieni vy-

rai (tarkim, „Nokia“). Vyrai daugiau nei anksčiau padeda namuose, tačiau 

paprastai namuose viską kontroliuoja moterys. Vyrai atlieka tokius „viešus“ 

darbus kaip maisto ruošimas vakarėliui, o moterys verda valgyt kasdien. 

Johanna Lammi-Taskula ir kitų tyrėjų atlikti tyrimai rodo, kad darbų pa-

sidalijimą namuose nulemia racionalaus pasirinkimo modelis – „Bus grei-

čiau, jeigu padarysiu pati“ – bei motiniškas šeimos ūkio modelis. Dažnas 

nesunkias depresijas, būdingas moterims pogimdyviniu laikotarpiu, galima 

būtų paaiškinti nauju „namų viršininko“ vaidmeniu. 

Dažnai sakoma, kad vyrai daugiau laiko skiria samdomajam darbui už 

namų sienų ir abi lytys gyvena gana skirtinguose pasauliuose. Po trijų su puse 

mėnesio motinystės atostogų prasideda tėvystės (abiejų tėvų) atostogos, bet 

jomis pasinaudoja tik menka dalis vyrų. Piniginė parama šeimoms, augi-

nančioms mažamečius vaikus, yra gana maža, ji sudaro apie 1 990 Suomijos 

markių per mėnesį, ir beveik 98 ją pasiima motinos. Akivaizdu, kad šeimai 

reikalingos tėvo pajamos. Darbo rinka vis labiau griežtėja, ir žmogus turi 

įrodyti, kad jis yra geras darbuotojas. Vyresni vaikai dažniausiai paliekami 

 41  Žr. Victor Seidler bei Acker, J. (1990) darbus. 
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vieni, nes tėvai dažnai dirba viršvalandžius, kai kuriais atvejais net veltui. Be 

to, egzistuoja didelės alkoholizmo ir narkomanijos problemos.42

 Suomijos profsąjungų federacija (LO) neigiamai reagavo į pasiūlytas 

vieno mėnesio tėvystės (tėvo) atostogas, nors šį pasiūlymą iškėlė vyriausy-

bė. Motinystės ir tėvystės atostogos kartu paėmus jau sudaro beveik metus. 

Dažniausiai šį laikotarpį išnaudoja motinos, nors tėvystės atostogomis pa-

sinaudojančių vyrų skaičius didėja, dažniausiai tai būna jauni tėvai, gaunan-

tys menkas pajamas.

 Nuo dvidešimto amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžios ekono-

minės depresijos Suomija nukentėjo labiau nei kitos regiono šalys. „Aš esu 

Lyčių lygybės tarybos (Jämställdhetsnemnden) narė nuo devintojo dešimt-

mečio. Nuo 1995 m. buvo iškelta mažai bylų dėl lyčių lygybės. Žmonės bijo. 

Juk reikia išsaugoti darbą ir visa kita.“43 Anksčiau lyčių lygybės iniciatyvos 

kildavo iš viešojo sektoriaus, bet tai jau praeitis. Vis daugiau moterų dirba 

inžinierėmis, teisininkėmis, renkasi kitas profesijas. Vyrų ir berniukų prob-

lemų marginalizacija taip pat sulaukia dėmesio. Įstatymais nustatyta, kad 

būtini planai dėl lyčių lygybės įtvirtinimo, tačiau tik du procentai visų firmų 

tokius planus turi. Nėra jokių sankcijų prieš šio įstatymo pažeidimą. Nuo 

2000 metų lyčių lygių galimybių kontrolieriaus raginimu sustiprėjo veikla, 

vienaip ar kitaip susijusi su vyrų grupėmis.

Savo aistros sugundytos 

Kalevala yra nacionalinis suomių epas, jį sudaro devyniolikto amžiaus 

žodinio folkloro tradicijos. Štai kaip epe pateikiamas požiūris į lyčių 

santykius:

 42  Riitta Tyolajarvi, informacija pateikta darbo grupės susirinkime Helsinkyje.
 43  Jorma Rosanen, informacija pateikta darbo grupės susirinkime Helsinkyje.
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„Tačiau Kalevalos vyrai – sūnūs ar moterų rankos siekiantys 

vyrai – amžinai pridaro rūpesčių moterims. Būna ne ką geriau, jei ais-

tra užvaldo moteris. Kaip jaukas įvilioja lapę ar šermuonėlį į žaban-

gas, taip merginą sugundo tekėti jos pačios troškimas. Tačiau santuo-

ka ją paverčia vyro verge ir anytos tarnaite. Likti namuose ir gyventi 

neištekėjus irgi ne išeitis. Tėvų namuose ji niekada nebus gerbiama. 

Vienintelis puikus laikas jos gyvenime yra tuomet, kai ji viena koja 

stovi ant namų slenksčio, o kitą yra įkėlusi į savo vyro roges. Tačiau 

vos ji atvyksta į jo namus, prasideda tikras pragaras. Vyras, kurį ji įsi-

mylėjo, tampa plėšriu žvėrimi. Jis tampa vilku, lokiu, miega atsukęs 

jai nugarą, nepadeda jai darbuose ir muša iki sąmonės netekimo.

Moterys, kurios sukūrė šiais dainas, dar nebuvo agituojamos šyp-

sotis ir atrodyti laimingos. O vyrai, keliavę po šalį ir rinkę tautosaką 

vedini nacionalinio romantizmo, mielai klausėsi šių nusiskundimų 

taip aukštinama ūkininkų visuomene. 

Nes Kalevalos moterys neturėjo kitos išeities. Norėdamos išveng-

ti tokios lemties jos turėjo arba nusiskandinti, arba pavirsti žuvimis. 

Arba gyventi tėvų namuose kol pasens. Tuomet kai kurios jų galbūt 

įgytų galios. Bet niekada nepatirtų saldaus meilės skonio.“44

68 vyrų pasinaudoja dviejomis savaitėmis tėvystės atostogų gimus kūdi-

kiui, jauni tėvai yra aktyvesni (89). Bet tik 6 pasinaudoja vaiko priežiū-

ros atostogomis, ir tik trumpai. Tai dažniausiai pastebima jaunose šeimose, 

kur moteris turi geresnį išsilavinimą nei vyras. 1990 m. darbo užmokesčio 

kompensacijos siekdavo iki 80, tačiau nuo to laiko jos sumažėjo iki 60. 

Tyrimai rodo, kad tie nedaugelis vyrų, kurie pasinaudoja vaiko priežiūros 

atostogų teise, taip elgiasi moters darbo ar karjeros sumetimais.45

 44  Aarskjold, S. (1997:46-7), mūsų vertimas. 

 45  Johanna Lammi-Taskula, informacija pateikta darbo grupės susirinkime Helsinkyje.
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Danija

Danijoje lyčių lygybė turbūt labiausiai pageidaujama, kai ji siejama suo ko 

nors mielu, nuostabiu ar juokingu. Bent jau informacinė medžiaga dažnai 

pateikiama labiau humoristiškai nei kitose Šiaurės šalyse. Dvidešimto 

amžiaus aštuntajame dešimtmetyje Danija buvo viena iš pirmųjų šalių, kur 

kilo sąmoningumo lygis, formavosi vyrų grupės. Tuo metu ir vėliau Danijo-

je vykusiems debatams buvo būdingi diferenciacija ir pliuralizmas. Tačiau 

požiūris į lyčių lygybę kaip į „panašumus“ nebuvo toks įtakingas kaip Nor-

vegijoje ar Švedijoje. 

 Danija tapo ES nare (tuo metu EEB) 1972 m. ir danų pastangos įtvir-

tinti lyčių lygybę buvo suderintos su Europos normomis. Daugelis teigia, 

kad narystė ES davė teigiamų rezultatų šioje srityje ir nurodo, kad, tarkim, 

1976 m. Danijoje priimtas lyčių lygybės įstatymas yra narystės ES išdava. 

Orientacija į ES galėjo paskatinti labiau domėtis socialinės stratifikacijos 

problemomis negu „skirtingu mąstymu“ lyčių lygybės srityje.46 Devintajame 

dešimtmetyje danių pozicijos darbo rnkoje buvo tvirtesnės nei švedžių ar 

norvegių. Jos vis stiprėjo pastaruoju dešimtmečiu – 1988 m. trečdalis mo-

terų dirbo nepilną darbo dieną, bet 1999 – tik 17. Per tą patį laikotarpį 

atitinkamai padidėjo moterų, dirbančių visą darbo dieną, dalis.47

 Danijoje vykusiuose debatuose „valstybinis feminizmas“, siejamas su Šve-

dija ir Norvegija, kartais prilyginamas moralizuojančiai politikai ar tokiu 

valstybės kišimusi, kurio žmonės nepageidauja. Populiariai kalbant, vyriškoji 

lytis švediškuose debatuose iškilo kaip vyro „iš principo“ klausimas, norvegiš-

kuose debatuose – kaip tėvo kvotos klausimas, tuo tarpu Danijoje svarbiausia 

tema tapo vyrai ir socialinė marginalizacija, dažnai siejama su nedarbu (nuo 

devintojo dešimtmečio). Tiekėjo vaidmens susilpnėjimas buvo aptariamas vi-

sose trijose šalyse, bet akcentuojami skirtingi dalykai. Kai tapo aiškios lyčių 

 46  Carlsen & Larsen (1994).
 47  Rasmussen, I. (2005:5).
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lygybės nebuvimo pasekmės, jos buvo įtrauktos į danų debatus. Tačiau dis-

kutuojant apie tai, kas gi yra toji lyčių lygybė, daugelis teigia, kad tą turi nu-

spręsti patys žmonės, kad ši tema neturi būti valstybinės politikos reikalas.

Kitaip nei Švedijoje ar Norvegijoje, Danijoje praėjusio amžiaus devin-

tajame dešimtmetyje nebuvo „iš viršaus“ nuleistos iniciatyvos dėl vyro vaid-

mens ir lyčių lygybės. Kai kurios vyrų studijos rėmėsi tėvo nebuvimo per-

spektyva. Nors ši sritis buvo mažiau organizuota nei kitose Šiaurės šalyse, 

keli tyrinėtojai ėmėsi gana išsamių vyrų studijų. Kai kurie gauti rezultatai 

rodo, kad danai – tiek vyrai, tiek moterys – jaučia mažesnę segregaciją nei 

toliau į šiaurę gyvenantys Šiaurės kraštų žmonės. Dauguma Danijos vyrų 

dalyvauja gimdyme.48 Vieniši tėvai rečiau griebiasi smurto prieš vaikus nei 

vienišos motinos.49 Tačiau danai vyrai beveik nesinaudoja vaiko priežiūros 

atostogomis. Vienas tyrimas nurodo, kad jiems būdingas dvilypumas ir 

daugiažodžiavimas.50 Daugumas vyrų tikino teikią pirmenybę šeimai, ta-

čiau gerovės valstybės siūlomas atostogas vaiko priežiūrai traktavo kaip ne-

pageidautiną pertrauką jų karjeroje.

 Anot Ingrid Rasmussen, Lyčių lygybės tarybos vadovės, „moterims pa-

vyko išlaikyti savo kaip vaikų prižiūrėtojų vaidmenį. Jos tiesiog neužleido 

pozicijų. Kita vertus, tradicinę vyrų poziciją pakirto erozija, bet naujos jie 

taip ir nerado.“51

 Danijos lyčių lygybės politika dažnai vadinama „pragmatiška“52 ir prak-

tinis pritaikymas dažnai skiriasi nuo lyčių lygybės politikos Švedijoje ar 

Norvegijoje. Čia labiau pabrėžiami savanoriški pokyčiai, o ne suvaržymai. 

Požiūris į vaikų priežiūrą bei jų statusą greičiausiai irgi skiriasi nuo kitų 

Šiaurės šalių labiau, nei rodo esami tyrimai.

 48  Madsen, Munk & Tolstrup (1999).
 49  Christoffersen, M. (1996).
 50  Lis Højgaard (1997), paminėta Lammi-Taskula, J. (2000).
 51  Rasmussen, I. (2005:5).
 52  Ellingsæter, A. (1998).
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 Danijos vyrus labiau domina darbo ir šeimos santykis nei lyčių lygy-

bės statusas kaip toks. „Daugelis darbuotojų dirba savarankiškai, jų darbo 

diena ilga. Matomos šiokios tokios pastangos pasitelkti lyčių lygybę spren-

džiant personalo valdymo klausimus, siekiant priversti tėvus pasinaudoti 

bent dviejomis tėvystės atostogų savaitėmis (25 ir 26 savaitės) gimus vaikui. 

Darbdavys turi suvokti, kad vyrai, kaip ir moterys, turi šeimyninių įsiparei-

gojimų. Darbdaviai laikosi skirtingų pozicijų, bet daugelis nori pritraukti 

jaunus žmones lanksčiomis darbo valandomis ir šeimai palankiomis darbo 

salygomis.“53 
 Nors Danijoje atlikti tyrimai patvirtina bendrus Šiaurės šalių bruožus, 

sąlygos kai kuriose Danijai pavaldžiose vietose, ypač Grenlandijoje, kur 

savižudybių ir kitų problemų statistika tarp vyrų yra kur kas didesnė nei 

visame Šiaurės regione, skiriasi.54 Tą patį galima pasakyti ir apie kai kurias 

mažumų grupes regione. Darbo grupė nebuvo įgaliota tirti šių problemų, 

tačiau reikėtų pabrėžti poreikį spręsti socialines problemas, tarp jų ir vyrų 

gyvenimo kokybės bei lyčių lygybės problemas. 

 

Švedija

Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje švedų diskusijos apie 

vyrų vaidmenį visuomenėje buvo labai reikšmingos Šiaurės šalims, nes pa-

skatino sistemingesnes vyrų studijas bei viešuosius debatus dėl socialinio ir 

profesinio gyvenimo raidos, užkabindama ir profesinio gyvenimo „senąją vy-

rišką tvarką“ (ankstyvąjį „stiklo lubų“ debatų variantą).55 Devintojo dešimt-

 53  Informaciją pateikė Søren Nissen, Akademikernes Centralorganization (AC).
 54  Antai Grenlandijoje jaunų vyrų savižudybių skaičius 1995 m. buvo dešimt kartų didesnis 

nei likusiame Šiaurės regione. Vyrų mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių sistemos 

ligų buvo veik dukart aukštesnis nei kitur. Nordic Yearbook of Statistics (1997:80, 82).
 55  Žr. Jalmert, L. (1984); Ylander, C. (1981).
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mečio pabaigoje ir dešimtojo dešimtmečio pradžioje šią raidą nulėmė ekono-

minės ir iš dalies politinės problemos: silpnėjo viešasis sektorius ir garantijų 

sistema, kuriais rėmėsi socialdemokratų „žmonių namų“ politika. Kartu ly-

čių lygybė išsikovojo daugiau dėmesio politinių svarstymų dienotvarkėje.

Švedijos moterų galios tyrimai ir kiti šaltiniai pateikia gana margą de-

šimtojo dešimtmečio vaizdą – padėtis skiriasi, pavyzdžiui, net tarp munici-

palitetų.56 Palyginti su viešaisiais debatais Norvegijoje, Švedijoje buvo jun-

tamas didesnis dėmesys lyčių lygybei kaip bendram moterų ir vyrų tikslui, 

čia buvo daugiau politinės iniciatyvos. Buvo manoma, kad administracinis 

ir viešasis sektoriai privalo padėti piliečiams siekti didžiosios daugumos už-

sibrėžtų tikslų, tarp jų ir socialinės moterų ir vyrų lygybės.

Jau ilgą laiką lyčių lygybė itin rūpėjo profsąjungoms, ir šiandien jos siekia 

pagerinti sąlygas, tarkim, kovodamos prieš atlyginimų diskriminaciją darbo 

vietose.

„Profesinis gyvenimas nėra racionalus. Socialinio draudimo sistemos 

nėra neutralios lyčių atžvilgiu. Išsilavinimas yra mažiau pelningas moterims 

nei vyrams. Atotrūkis tarp vyrų ir moterų atlyginimų didėja“, – teigia vals-

tybinio sektoriaus darbuotojų ir akademinės bendruomenės profsąjungos 

lyčių lygybės platformos atstovai (TCO).57 

1982 m. vyriausybė inicijavo idėjų siūlymo grupę, turėjusią tirti vyro 

vaidmenį. Grupė veikė iki 1992 m. Švedija taip pat buvo pirmoji, sky-

rusi daug dėmesio naujoms vyrų studijoms dešimtajame dešimtmetyje 

(Karlstado universitete buvo įkurtas vyrų studijų centras). 1998 m. Šve-

dijos tyrimų taryba surengė turbūt pirmąją didesnę „vienos disciplinos“ 

konferenciją (tarp istorikų), skirtą vyrų studijoms.58 Dešimtojo dešimt-

mečio pabaigoje labai suaktyvėjo tiek tiriamoji, tiek regioninių bei vie-

tinių administracijų veikla, akcentavusi vyrų studijas ir lyčių lygybę ir 

 56  Hedlund, G. (1998).

 57  TCO (1991:1), taip pat žr. Kvinnomaktutredningen (1998).
 58  Berggren, A. 1999.
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susilaukusi nemažo susidomėjimo. Bandymai kelti nepriklausomas lyčių 

lygybės iniciatyvas privačiame sektoriuje, deja, baigėsi nevienareikšmiš-

kai, čia pastebima – kaip ir Norvegijoje – atsinaujinusi skirtingų prigim-

čių ideologija. Švedijoje buvo atlikti vyrų netradicinių pasirinkimų dar-

bo rinkoje tyrimai, tačiau jie nebuvo susisteminti.59 Vyriausybė inicijavo 

projektą, kuris turėjo išanalizuoti kliūtis, trukdančias vyrams dalyvauti 

judėjime už lyčių lygybę.

Dešimtojo dešimtmečio viduryje atlikti tyrimai parodė, kad norint labiau 

paveikti vyrus ir priversti juos dažniau naudotis vaiko priežiūros atostogo-

mis, reikėjo labiau „išjudinti motinas“.60 Tėvo kvota greičiau išpopuliarėjo 

Norvegijoje nei Švedijoje, ten jai buvo geriau pasirengta tiek per viešuosius 

svarstymus, tiek įgyvendinant pačią idėją. Tačiau šiandien santykis vyrų, 

kurie naudojasi tėvystės atostogomis gimus kūdikiui, išsilygino abiejose ša-

lyse. Švedijoje dabar galiojanti tėvo kvota yra du mėnesiai.

Norvegija

Dvidešimto amžiaus devintajame dešimtmetyje Norvegijoje, kaip ir visur 

kitur, branduolinė šeima buvo itin įdėmiai analizuojama. Galbūt tai buvo 

„buržuazinės ideologijos dėl darbo pasidalijimo tarp vyrų ir moterų“ pa-

sekmė.61 Norvegijoje vyravo šeimos maitintojo idealas, nors po Antrojo pa-

saulinio karo jis neilgai tebuvo palaikomas darbinėje veikloje. Kaip ir kitose 

Šiaurės šalyse, ketvirtajame dešimtmetyje profsąjungos pareikalavo, kad 

atlyginimai būtų pakelti iki maitintojo lygmens, be to, jos kartais aktyviai 

rėmė moterų grįžimą į šeimą.

 59  Žr. Lena Gones, Martha Blomkvist atliktus tyrimus.
 60  Slutrapport från projektet Attitydpåverkan av pappor – ett förändrat arbetssätt. Värmlands 

läns allmänna försäkringskassa, be datos, ca. 1995. 
 61  Nilsen, A. (1998:119).
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Glaudaus bendradarbiavimo sistema Norvegijoje su centralizuotomis 

derybomis dėl atlyginimų ir stipriais ryšiais tarp socialinių partnerių bei 

viešojo sektoriaus biurokratų turėjo tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių 

lyčių lygybės reikalui. Devintajame dešimtmetyje kai kurie tyrinėtojai teigė, 

kad lygybė įgaus tvirtesnes pozicijas, kai tradicines arba statines organizaci-

jas profesiniame gyvenime pakeis kur kas dinamiškesnės, tačiau prieštaringa 

dešimtojo dešimtmečio patirtis bei neigiamos restruktūrizavimo pasekmės 

verčia šia hipoteze abejoti. Paaiškėjo, kad statinių ir dinamiškų organizacijų 

„stiklo lubos“ yra skirtingų formų; lyčių lygybė abiejose išlieka tik dalinė.

Didžiausi pokyčiai norvegų šeimos sferoje įvyko aštuntajame ir devin-

tajame dešimtmečiuose. Skyrybų skaičius išaugo, ir nors pirmąjį poveikį 

pajuto „laisvasis“ urbanistinis sektorius, pagrindinis smūgis teko tradici-

nėms, asimetriškoms šeimoms. Įsitvirtino partneryste grįstos santuokos ir 

solidarumo idealai. Išaugo moterų, dirbančių samdomąjį darbą, dalis, nors 

Norvegijai buvo būdingas didelis skaičius moterų, dirbančių pusę dienos; 

dešimtajame dešimtmetyje šis skaičius kiek sumažėjo. Tačiau net dešimt-

mečio pabaigoje visą darbo dieną dirbo tik kiek daugiau nei pusė moterų.62 

Ekonominis devintojo dešimtmečio pabaigos ir dešimtojo dešimtmečio 

pradžios nuosmukis pasiūlė į profesinio gyvenimo dienotvarkę kitus, svar-

besnius klausimus. Teigiama, jog yra priežasčių manyti, kad dėl užsitęsusios 

lyčių lygybės raidos kaltas šis restruktūrizavimas, kad jis sumenkino teigia-

mą didėjančio moterų išsilavinimo poveikį.63 Įpusėjus dešimtajam dešimt-

mečiui, kai vėl atsirado didesnė darbo jėgos paklausa, moterų įdarbinimas 

vėl tapo pagrindine problema. Kilo diskusijos, beje, ir tarp pačių darbdavių, 

kaip geriau išnaudoti moterų išteklius ir labiau suinteresuoti darbuotojus. 

Kartais iškildavo ir vyrų klausimas.

Profsąjungų federacija (LO) 1997 m. pranešimo dėl tėvo teisės naudo-

tis tėvystės atostogomis įžangoje teigė, kad „norėdami suvokti, kaip mes 

 62 Socialt Utsyn 2000, Central Bureau of Statistics (SSB).
 63  Holter, Karlsen ir Salomon (1998).
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galėtume sukurti veiksmingesnę darbo kultūrą, kurioje vyrai prisiimtų di-

desnę atsakomybę dėl vaikų ir namų, turim geriau susipažinti su mūsų na-

rių nuomone šiais klausimais.“

Tėvo kvota, populiarai vadinama „tėčio mėnesiu“, buvo svarbiausias vy-

riausybės inicijuoto Vyrų vaidmens komiteto pasiūlymas baigiantis devinta-

jam dešimtmečiui. Nepaisant ekonominių problemų, ji buvo įvesta 1993 m. 

kaip visų vaiko priežiūros atostogų pratęsimas, taigi bendras poveikis buvo 

teigiamas tiek moterims, tiek vyrams. Tėvų (vyrų) dalyvavimas naujojoje 

mėnesio atostogų reformoje netrukus pranoko lūkesčius; tyrimai rodo, jog 

daugumas vyrų pageidautų, kad šis laikotarpis būtų pratęstas.

Tačiau ši reforma gali būti traktuojama kaip posakio „Viena kregždė – 

dar ne pavasaris“ iliustracija. Kitose srityse periferinė vyrų padėtis pasi-

keitė labai nedaug, ir dešimtojo dešimtmečio pabaigoje buvo įvestos prie-

monės, kurių dauguma nebuvo naudingos vyrams. Tokie Vyrų vaidmens 

komiteto pasiūlymai kaip parama vyrų studijoms nesulaukė pritarimo. 

Lyčių lygybė dažnai reiškė, kad šie klausimai buvo svarstomi tik moterų 

atžvilgiu.

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje pagrindinis dėmesys buvo skiria-

mas naujajai piniginės paramos sistemai šeimoms, auginančioms mažus 

vaikus, kuri buvo įvesta 1998 m. Nors ši sistema buvo pristatoma kaip re-

forma, turėjusi padėti tėvams geriau rūpintis savo vaikais, ji atsirado kaip 

priemonė mažas pajamas gaunantiems tėvams, daugiausiai motinoms, be 

to, parama apsiribojo gana menka suma (3 000 Norvegijos kronų per mė-

nesį). Vyrai nesijautė skatinami pasinaudoti naująja sistema, be to, jie ne-

įžvelgė galimybės, kad ši parama galėtų prilygti jų gaunamoms pajamoms. 

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje tik trys procentai šios paramos gavėjų 

buvo vyrai.64

Lyčių konfliktai labiausiai išryškėjo augant išsiskyrusių tėvų skaičiui. 

Norvegijoje vaiko globos įstatymai vis dar rėmėsi požiūriu į motiną kaip 

 64  Ellingsen, D. (2000).
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į vaiko priežiūros ekspertę iš prigimties, o tėvas tebuvo laikomas antraeiliu 

padėjėju. Ši sistema akivaizdžiai neatitiko tiek visuomeninių, tiek šeimy-

ninių santykių raidos. Šeimyniniame gyvenime daugybė vyrų suvokė, kad 

jų teisės buvo labai ribotos, jei jie norėjo imtis vaiko priežiūros ir realizuoti 

savo kaip aktyvaus tėvo vaidmenį. 1994 m. atlikti tyrimai rodo, kad trys iš 

keturių vyrų (ir dvi iš penkių moterų) pageidavo labiau subalansuotos glo-

bos ir priežiūros sitemos, kuri tėvų laiką, skirtą būti su vaikais, padalytų 

„beveik po lygiai“. Tai prieštaravo tuometinei sistemai, pagal kurią moterys 

gaudavo globos teises daugiau nei 90 atvejų.

Todėl įdomu pažymėti, kad vyrų indėlis į vaikų priežiūrą augo ir konflik-

tinėse srityse. Dešimtajame dešimtmetyje išaugo ne tik skaičius tėvų, pasi-

naudojusių tėčio mėnesiu, bet ir skaičius išsiskyrusių vaiko globos negavusių 

tėvų, kurie rūpinosi savo vaikais.65 Panašios tendencijos buvo pastebimos net 

srityse, kurių nenušvietė žiniasklaida arba kurios nebuvo plačiau paliestos 

debatuose. Vyrų, nemokamai prižiūrinčių senyvo amžiaus ar nepagydomai 

sergančius žmones, padidėjo tris kartus, palyginti su devintuoju dešimtmečiu; 

dabar vyrai sudaro pusę šias priežiūros paslaugas teikiančių žmonių.66

Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad nors mokesčių reforma trumpam pa-

lengvino mažas pajamas gaunančių moterų dalią, ji turėjo neigiamų pa-

sekmių lyčių lygybės įtvirtinimo procesui šeimyniniame gyvenime, kur jis 

sustojo arba net regresavo. Šeimose, kurios gavo finansinę paramą, darbo 

pasidalijimas tarp motinos ir tėvo tik sustiprėjo: motinos dar daugiau laiko 

turėjo skirti namų ūkio darbams, o tėvai – viršvalandžiams darbe. Kitose 

šeimose vyrų indėlis per pastaruosius metus išaugo, bet, kaip teigia vienas 

tyrimas, labai menkai.67 

 65  Kari Moxnes, tyrimai pateikti 1998 (Tėvystės konferencija, NFR, Oslas).
 66  Net turint galvoje galimą „didėjantį sąmoningumą ir ataskaitų poveikį“, tokie skaičiai 

rodo neabejotinus gyvenimo pokyčius. Žr. Sosialt Utsyn 2000, rūpybos statistika.
 67  Hellevik, T. (2000). Tėvo nebuvimas tik neseniai buvo įtrauktas į debatus dėl Norvegi-

jos mokesčių reformos.
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Palyginti stipraus maitintojo modelio ekonomikoje ir gana ryškaus lyčių 

segregacijos modelio derinys tradiciškai norvegų tyrimuose rodo tam tikra 

prasme atbulinę lyčių santykių raidą, pagrįstą skirstymu į skirtingas lytis, ko 

negalima būtų pasakyti apie panašius tyrimus Švedijoje ir Danijoje.68 Šian-

dien tai pasakytina tiek apie moteris, tiek apie vyrus. Tačiau tiek vieni, tiek 

kiti keičiasi, ir dabar didžiausias rūpestis yra nuoseklių priemonių, kurios 

užtikrintų tolesnę teigiamą raidą, trūkumas.

Gimdymo atostogos ir finansinės paramos sistemos

Tėvo kvota (vienas iš dešimties vaiko priežiūros atostogų mėnesių) Nor-

vegijoje buvo įvesta 1993 m., Švedijoje – 1995 m. (30 iš 450 dienų), Islandi-

joje – 2000 m. (trys iš devynių mėnesių). Panaši nuostata nebuvo priimta 

nei Danijoje, nei Suomijoje, nors abiejose šalyse atlikti tyrimai rodo, kad 

dauguma žmonių remtų tėvo kvotos reformą.

Norvegijoje tėvai turi teisę į dvylikos mėnesių apmokamas atostogas (52 

savaites gaunant 80 atlyginimo kompensaciją, arba 42 savaites gaunant 

100 kompensaciją). Trys savaitės prieš gimdymą ir pirmos šešios savaitės 

po gimdymo skiriamos motinai. Vėlesnėmis atostogomis gali pasinaudoti 

bet kuris tėvų, nors keturios savaitės yra skiriamos tik tėvui, ir jei tėvas jų 

atsisako, motina jomis pasinaudoti negali. Be to, daugumas norvegų vyrų 

pasinaudoja savo teise į dviejų savaičių apmokamas atostogas, susijusias su 

pačiu gimdymu, atlyginimo kompensacijos priklauso nuo susitarimų dėl 

darbo užmokesčio dydžio, sutarties sąlygų ir pan. Bet kuriam iš tėvų skir-

tomis atostogomis pasinaudoja ne daugiau nei 13 vyrų.69 Nėra konkrečių 

duomenų apie tėvo kvotą, bet dešimtojo dešimtmečio pabaigoje apie 80 

 68  Ellingsæter, A. (1998).
 69  Taip pat žr. Turid Øvrebø, NIKK Magasin 1/00.
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tėvų, turėjusių teisę į kompensaciją, ją išnaudojo. Nemaža dalis vyrų tokios 

teisės neturėjo, kadangi ši kompensacija buvo siejama su motinos aktyvu-

mu darbo rinkoje arba išsilavinimu. Po šių pataisų nebeliko didesnių skir-

tumų tarp tėvo kvotos panaudojimo Norvegijoje ir Švedijoje. Tėvo kvota 

Norvegijoje turėjo lytį diskriminuojantį elementą, kadangi požiūris į vieną 

partnerį buvo grindžiamas kito partnerio statusu (analogiška būtų moterų 

atlyginimų priklausomybė nuo jų vyrų algos). Susiejus vyrams išmokamas 

kompensacijas su moters statusu darbo rinkoje buvo sumažinti bendrieji 

reformos kaštai. Švedai ir islandai pasielgė protingai ir išvengė šios klaidos 

nuo pat pradžių.

Reikėtų pažymėti, kad tėvo kvotos panaudojimą atspindintys duomenys 

rodo ženklų socialinį pokytį per ganėtinai trumpą laikotarpį. 1993 m., dar 

prieš reformos įvedimą, tik 4 norvegų vyrų pasinaudojo vaiko priežiūros 

atostogomis. 1996 m. jų skaičius išaugo iki 55.

1995-ųjų reforma Švedijoje susiejo tėvo atostogas su tam tikru moti-

nystės atostogų periodu, ko nebuvo norvegų reformoje. Ir tėvui, ir motinai 

buvo skiriama po trisdešimt dienų, kurias reikėjo atimti iš viso atostogų 

laikotarpio (450 dienų), jei kuris tėvų jomis nepasinaudotų. Per pirmąsias 

360 dienų atostogų išėjęs kiekvienas iš tėvų gauna 80 jo ar jos atlygini-

mo dydžio kompensaciją. Paskutinės 90 dienų yra kompensuojamos tik 60 

Švedijos kronų per dieną. Nors reforma paskatino vyrus prisidėti prie vaikų 

priežiūros, poveikis buvo mažesnis nei tikėtasi.

Šiandien Švedijoje tėvui skiriami du mėnesiai tėvystės atostogų. „Mes 

turime du tėčio mėnesius. Reikėtų sakyti, bent du. Mes remiamės principu, 

kad abu tėvai dalijasi tėvystės atostogas, kiekvienas imdamas po pusę. Ta-

čiau vienas tėvas gali savo dalį atiduoti kitam – išskyrus tuos du mėnesius. 

Taigi jei tėvas nori pasiimti maksimalias atostogas, du mėnesius vis vien 

privalo pasiimti motina.“70

 70  Informacija paimta iš Lars Wittenmark, Näringsdepartementet, 2002 m. balandis 

(mano vert.).
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Suomijoje ir Danijoje kvotos nėra nustatytos, ten vyrų nusišalinimas kur 

kas ryškesnis. Šiame kontekste ir kalbant apie šeimą apskritai išryškėja tokia 

nuostata: jeigu tai taikoma visiems, tai taikoma jai. Jei į abu tėvus kreipiamasi 

formaliai, iš esmės kreipimasis yra taikomas motinoms. Tačiau Šiaurės šaly-

se pastebimas aktyvesnis vyrų dalyvavimas tiek gimdyme, tiek po jo.

Danijoje mažai vyrų pasinaudoja savo teise į apmokamas atostogas, kad 

galėtų pabūti su savo mažais vaikais. Iš 18 000 tėvų, pasiėmusių vaiko prie-

žiūros atostogas, 93 yra moterys, ir tik 7 – vyrai. Pirmos 14 savaičių po 

gimdymo skiriamos motinai, tėvas gauna dvi savaites gimdymo atostogų. 

Vėliau bet kuris tėvų gali pasiimti 10 savaičių tėvystės atostogas. Toliau ski-

riamos „vaiko priežiūros atostogos“, kurias gali pasimti motina, tėvas arba 

abu tuo pačiu metu. Tačiau tik du procentai tėvų pasinaudoja tėvystės atos-

togomis per pirmąjį pusmetį po vaiko gimimo ir itin mažai vyrų naudojasi 

savo teise į vaikų priežiūros atostogas iki vaikui sukanka dveji metai. O jei 

ir pasiima vaiko priežiūros atostogas, paprastai ima jas kartu su motinomis, 

o ne atskirai. Trys iš keturių tėvų pasinaudoja savo teise į dviejų savaičių 

gimdymo atostogas.

Dažniausiai pateikiami danų vyrų argumentai prieš tėvystės atostogas 

yra ekonominiai. Tėvas paprastai uždirba daugiau nei motina, o sistema ne-

kompensuoja prarandamų pajamų.

Kalbant apie finansinės paramos sistemas, išaiškėja pagrindinė tenden-

cija – jos buvo kuriamos negalvojant apie tėvą. Iš tiesų tėvas čia dar labiau 

nustumiamas į šalį nei tradicinėse į moteris orientuotose motinystės atos-

togų sistemose. Tiek suomių, tiek norvegų patirtis šioje srityje rodo, kad 

tokia sistema iš esmės buvo skirta sustiprinti tradicinei praktikai, kurią 

mes ką tik minėjome – formali abiejų tėvų galimybė išlieka kaip grynai 

moteriška prerogatyva. Vidutinei šeimai atotrūkis tarp vyro algos ir fi-

nansinės kompensacijos yra pernelyg didelis; šeimos ūkis negali išsiversti 

be tėvo pajamų.

Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad norvegų finansinės paramos reformos 

poveikis buvo dar menkesnis, nei buvo tikėtasi. Tik vienas iš trisdešimties 
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ja pasinaudojusiųjų buvo vyras. Šeimose, kurios gauna finansinę paramą, 

vyrų viršvalandžiai yra pusvalandžiu ilgesni nei anksčiau.71 Be to, savo darbo 

valandas sutrumpino dauguma aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų, o ne 

moterys, turinčios žemesnį išsilavinimą, kaip buvo tikėtasi. 

Tyrinėtojai pasiūlė „trijų trečdalių“ atostogų sistemą.72 Vieną trečdalį 

turi imti motina, kitą trečdalį gali laisvai pasirinkti bet kuris sutuoktinių 

ir vienas trečdalis turi atitekti tėvui. Modelis paprastas, bet pakankamai 

lankstus, išsaugantis gana tradicinę specializaciją šeimoje, kur moteriai ten-

ka pagrindinė atsakomybė už vaiko priežiūrą (du trečdaliai motinai, vienas 

trečdalis tėvui). Jis taip pat skatina aktyviai rinktis, nes vienas trečdalis lieka 

lygiavertėms deryboms.

Šiuo principu paremta dabartinė reforma Islandijoje, padiktavusi naują 

Šiaurės šalių normą. Reformą pasiūlė vyriausybė, ji buvo priimta neįpra-

stai vieningai pritarus politikams. Nors reforma apriboja tėvų paramos dydį 

(80 atlyginimo), kompensacija kiekvienam nustatoma pagal jos arba jo at-

lyginimo dydį.

Ko mes galėtume pasimokyti iš Šiaurės šalių patirties tėvystės atos-

togų ir paramos šeimai srityje? To, kad įmanoma pasiekti geresnį lyčių 

balansą skatinant vyrus aktyviau dalyvauti šeimyniniame gyvenime. Dau-

guma vyrų gali padėti, jei sukuriamos tinkamos sąlygos. Kokios sąlygos? 

Kaip jas suteikti?

Išaiškėjo trys taisyklės: įvardyti vyrus, sukurti paprastą sistemą ir sumokėti. 

Įvardyti vyrus reiškia įtraukti juos tiesiogiai ir padaryti taip, kad rezultatas 

priklausytų nuo vyrų pastangų. Kalbant įstatymine kalba, reikia pripažinti 

vyrų teises ir pareigas lyčių lygybei pasiekti. Sukurti paprastą sistemą reiškia 

aiškiai išdėstyti užduotis ir teises, kurios galioja visiems. Sumokėti reiškia, 

kad kompensacijos turi būti nustatytos teisingai.

 71 Aftenposten, 2000. 03.29; Hellevik, T. (2000).
 72 Lorentzen, J. (1998).
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Šiaurės šalių pavyzdys moko, kad aiški ir paprasta sistema, nustatanti 

tam tikrą laikotarpį vyrams, yra kur kas efektyvesnė nei daug ambicingesnės 

ir sudėtingesnės sistemos. Kompensacijų dydis irgi svarbus. Štai kaip vienas 

norvegų ekonomistas apibūdina ilgalaikes nedalyvavimo darbo rinkoje pa-

sekmes:

„Būnant namuose ir rūpinantis vaikais prarandama kur kas daugiau 

pajamų nei išėjus paprastų atostogų. Moterų, prižiūrinčių vaikus namuo-

se, galimybės gauti geras pajamas sumažėja keliais atžvilgiais. Jos netenka 

kvalifikacijos, nes pasitraukia iš darbo rinkos ilgesniam laikui.(...) Todėl 

„atlygis už vaiko priežiūrą“ turi kompensuoti už visas netektis ir privalo 

būti labai didelis.“73

Kompensacija bent jau neturėtų nuvertinti darbo. Reikia pabrėžti, kad 

daugumas vyrų parėmė tėvo kvotos reformas ir pradėjo ja naudotis, nors 

kompensacija buvo kur kas mažesnė už tą, kuri, mūsų įsivaizdavimu, tu-

rėtų būti.74

Tyrimai

Vyrų studijos Šiaurės šalyse yra nauja, palyginti siaura, bet gyvybiškai svar-

bi sritis, atsiradusi baigiantis devintajam dešimtmečiui. Sistemingi tyrimai 

buvo pradėti iškart keliose šalyse. Nuo dvidešimto amžiaus paskutinio de-

šimtmečio vidurio rengiami kasmetiniai Šiaurės šalių tyrimų seminarai, ku-

riuos remia Šiaurės šalių tyrimų akademija (NORFA). Tyrimai tapo geriau 

organizuoti, nors finansinė ir institucinė parama dažnai išlieka minimali.

„Vyrų studijos“ Šiaurės šalių kontekste dažnai reiškia į lyčių lygybės 

statusą orientuotas vyrų studijas – kurias iš dalies atlieka patys vyrai. Jos 

 73  Bojer, H. 2001:264.
 74  Gali būti, kad tie vyrai, kurie nesinaudoja tėvo kvota, taip nesielgia pajamų ar karjeros 

sumetimais, nors šis tyrimas to aiškiai neparodė.
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nereiškia „vyrų teisių“ studijų antifeministinių tyrimų prasme. Terminas 

naudojamas sinonimiškai drauge su tokiais terminais kaip „profeministinės 

vyrų studijos“, „kritinės maskulinizmo studijos“ ir pan.

Manoma, ir ši nuostata atsispindi termine, kad frazės „už vyrus“ ir „už 

lyčių lygybę“ nėra tokios skirtingos ar prieštaraujančios viena kitai, kaip yra 

teigiama kai kuriuose tarptautinėse diskusijose lyčių klausimais. Tarptau-

tinio įpročio skirstyti tyrimus į feministinius ir profeministinius remiantis 

tyrinėtojo lytimi iš esmės pavyko išvengti. Būtina pabrėžti, kad ir patys tyri-

nėtojai lyčių atžvilgiu sudaro daugmaž subalansuotą grupę.

Vyrų studijos regione ypač išpopuliarėjo tarp jaunų aukštesniojo lygio 

studentų ir jaunų tyrinėtojų. Viena nacionalinė šios srities apklausa rodo, 

kad 10–15 aktyvių tyrinėtojų grupė per dvidešimto amžiaus paskutinįjį 

dešimtmetį prisidėjo prie daugiau nei 100 studentų diplominių darbų ir 15 

užbaigtų ar vis dar rašomų daktaro disertacijų. Be to, nuolatos vyko semi-

narai, buvo leidžiamas biuletenis. Visame Šiaurės šalių regione parašyta 

apie 300–400 studentų diplominių darbų ir 30–40 daktaro disertacijų.75 

Šie Šiaurės šalių tyrimai sukėlė tarptautinį susidomėjimą.

Kaip matome, šioje palyginti naujoje srityje atliekami tyrimai davė re-

zultatų, nors organizacinė parama buvo gana prasta. Maskulinizmo tyri-

mai atskleidžia profesinį gyvenimą visiškai nauju požiūriu. Mes manome, 

kad socialiniai profesinio gyvenimo partneriai privalo prisiimti atsakomy-

bę ir padėti įsitvirtinti šiai tyrimų sričiai. Be vyrų, maskulinizmo ir lyčių 

lygybės studijų neįmanoma suvokti profesinio gyvenimo problemų ir rasti 

įmanomų jų sprendimų.

 75  Šie duomenys apima ir lyčių tyrimus, nagrinėjančius vyrų problemas. Gal pusė jų yra 

vyrų studijos griežtesne prasme.
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Smurtas ir kitos probleminės sritys

Nors mūsų knyga nagrinėja kitus lyčių lygybės aspektus, reikėtų bendrais 

bruožais nusakyti kelias problemines sritis, turinčias įtakos lyčių lygybei: 

smurtą ir seksualinę diskriminaciją.

Socialinės gerovės ir socialinio paskirstymo politika prisidėjo prie žy-

miai žemesnio smurto lygio Šiaurės šalyse, palyginti, tarkim, su JAV. Išžagi-

nimai ir buitinis smurtas pradėti traktuoti labiau kaip socialinės problemos, 

greičiausiai todėl jų statistika ėmė truputį gerėti.76

Apskritai profesinio gyvenimo sąlygos turi įtakos smurto lygiui visuo-

menėje. Neformaliems santykiams būdingas smurtas kartais kyla pačiose 

darbo vietose (grupinis spaudimas, persekiojimai ir represijos darbe). Taip 

pat yra nustatyta, kad nedarbas padidina smurto šeimoje riziką. Patirtis, 

kurią vyrams suteikia teigiama profesinė aplinka, konfliktų sprendimas ir 

demokratija darbe, gali smarkiai sumažinti vyrų smurto privačiame gyve-

nime tikimybę. Į socialinę įtampą ir darbovietės „dienotvarkę“ darbuotojai 

linkę reaguoti labai skirtingai.

Profesinio/šeimyninio gyvenimo tyrimai rodo, kad vyrai yra ypač linkę 

perkelti profesinio gyvenimo problemas į privatų gyvenimą.77 Apklausa  „Nor-

vegijos vyrai 1988 m.“ nustatė, kad darbininkų klasės vyrai kur kas dažniau 

nei kiti yra vaikystėje patyrę smurtą šeimoje ir jis dažniausiai buvo susijęs su 

anksčiau apibūdinta įtampa darbe bei darbo kolektyvo problemomis.78

Vyrų studijos atskleidė ir kitus vyriškojo gyvenimo veiksnius, kurie yra 

svarbūs siekiant sumažinti vyrų smurtą prieš moteris. Reikėtų išsklaidyti 

 76  Tarkim, Norvegijos policija gauna vis mažiau pranešimų apie išžaginimus (Aftenposten, 

2000 kovo 3). Suomijoje smurto lygis aukštesnis nei kitose šalyse, tai gali būti susiję su 

menkesnėmis pastangomis steigti krizių centrus (Gislason, I. 1999).
 77  Holter, Ø. (1990c); toliau Melvin Kohn.
 78  Holter, Ø. (1989:59).
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ir kai kuriuos mitus. Vyrų smurtas nėra nei vyrų dominavimo visuome-

nėje, nei jų „lyties galios“ tiesioginė išraiška. Nors šie dalykai išlieka pa-

grindine atskaitos sistema, santykis yra kur kas sudėtingesnis ir ne toks 

tiesmukas. 

Gyventi, kad išliktum

„Kalbėdami apie lyčių lygybę mes iš esmės kalbam apie išlikimą. 

Paprastai vyrams būdingas požiūris, kad reikia imti viską, kas įma-

noma, ir nesirūpinti aplinkiniais. Kai tokie vyrai ateina į valdžią, jie 

jaučiasi turį teisę į bet kokias pajamas, privilegijas, milžiniškas sumas, 

išmokamas pasibaigus kontraktui ir t. t. Tai savo ruožtu skatina 

smurtą. (...) Kuomet mes, vyrai, nesugebam valdyti padėties žodžiais, 

lengvai įsiveliam į muštynes ar traukiam į karą. Kai mes pasiekiam 

tam tikrą lygį, imam manyti, kad galim sau leisti viską. Tai ir kelia 

didžiausią grėsmę mūsų išlikimui“ (Policijos viršininkas, Upsala). 79

Ne visuomet moteris muša tie vyrai, kuriems galią suteikė priklausomybė jų 

lyčiai. Ir nebūtinai tik tie – remiantis ta pačia paradigma, – kurie nesusido-

rojo su vyro vaidmeniu. Ir ne tik ponas Normalusis, net jei smurtininkas iš 

pažiūros gali atrodyti visiškai normalus socialinės klasės ir kitų indikatorių 

atžvilgiu. Šiuo atveju šie dalykai nėra svarbūs, nes mes kalbame ne apie kla-

sės, o apie lyties dominavimą. Kokybiniai tyrimai rodo, kad smurtaujančių 

vyrų biografijai būdingi du modeliai – empatijos nebuvimas arba žmogiško-

jo kontakto sudaiktinimas bei autoritarinis ir/arba brutalumo elementas.80 

 79  Cituota iš Jordal & Bäck (1997:13).
 80  Tą neseniai patvirtino išsamus vokiečių tyrimas (Zulehner ir Volz 1998:199); toliau žr. 

Holter, Ø. (1989); Lundgren, E. (1985).
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Visgi daugelis vyrų, kurie kartą ar kelis nusileidžia iki smurto, nėra nuo-

latiniai smurtautojai. Tą galima būtų pasakyti apie pusę arba du trečdalius 

smurtautojų.81 Šiandien pagrindinė problema – vyrų tyla tuo klausimu, ir 

norint sumažinti daugkartinio smurto atvejus būtinas didesnis atvirumas. 

Lyčių lygybės politika, siūlanti veiksmingesnius įtampos ir konfliktų spren-

dimo būdus bei gyvenimo požiūrį, verčiantį aktyviai reaguoti į smurtą pro-

fesiniame gyvenime, gali padėti sumažinti smurto paplitimą ir tikimybę, 

kad pavienis smurto epizodas pavirs nuolatiniu įpročiu mušti.

Tarptautiniu mastu smurtas ir lytis per pastarąjį dešimtmetį tapo dar la-

biau susietos kategorijos. Seksualinis teroras vis dažniau pasitelkiamas kaip 

oficiali karų strategijos dalis.82 Vyriškoji kultūra daugeliu atvejų tapo žiauresnė. 

Padažnėjo ir smurto eksploatavimas masinėje kultūroje. Šis smurtas, tiek sim-

bolinis, tiek tikras, dažnai neturi tiesioginio poveikio profesiniam gyvenimui, 

bet kuria baimės kontekstą ir taip apsunkina profesinio gyvenimo pažangą.83

O kaip prievarta profesiniame gyvenime, tarkim, darbovietėse toks 

įprastas persekiojimas? Nauji tyrimai rodo, kad persekiojimas darbe arba 

viktimizacija kur kas labiau susiję su galios santykiais, nei buvo manoma. Iš 

esmės tokią prievartos formą demonstruoja užimantieji aukštesnes pareigas 

prieš sau pavaldžius, nors egzistuoja ir kiti modeliai. 84

 81  Šie netikslūs duomenys pagrįsti moterų pranešimais, atlikus didelį tyrimą Suomijoje, 

nors sistemingų tyrimų šioje srityje vis dar trūksta.
 82  Tarkim, karai Kosove ir Timore. 1999 m. pavasarį, serbų karo Kosove metu, moterys 

buvo sistemingai žaginamos, kiekviena daugiau nei vieno vyro. Tai buvo suplanuotos 

teroro kampanijos prieš civilius gyventojus dalis, pranešama „Human Rights Watch“ 

pranešime (2000 kovas). Tyrinėtojai neseniai nustatė seksualinio teroro arba „gender-

cido“ prieš vyrus tendenciją (plg. „Gendercide Watch“).
 83  Tarptautinė kultūra, ypač JAV pramogų pramonė, smurtą dabar nuolatos sieja su seksu 

ir pinigais. Šiaurės šalių tyrimai rodo, kad tai nėra būdinga šio regiono vyrams, kurių 

seksualiai nejaudina, tarkim, seksualizuoto smurto scenos (e.g. Holter, Ø. 1989:179).
 84  Plg. Dan Olweus.
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Meilė, ne karas

Dauguma tyrimų rodo, kad Šiaurės šalyse bendras požiūris į sek-

sualumą jau seniai yra laisvesnis nei, tarkim, JAV ar Vokietijoje. Šis 

skirtumas labiausiai pastebimas tarp paprastų žmonių, tarp aukštes-

niojo luomo atstovų jis mažesnis ir labiau būdingas geografiškai peri-

feriniams nei centriniams rajonams. Antai tokie istorikai kaip Karsts 

Alnus teigia, kad nešvankūs juokeliai bei liaudies humoras liudija 

ikisantuokinio lytinio gyvenimo pripažinimą Norvegijos folklore. 

Šeimos tyrinėtojai pabrėžia „naktinį merginimą“ ir kitus papročius, 

kurie neatitinka bažnyčios požiūrio į kūniškas nuodėmes.

Seksualinė diskriminacija yra kita svarbi sritis. Jos paplitimas Šiaurės šalyse 

yra žemesnis nei kituose regionuose, nors pastarojo meto pranešimai įspėja, 

kad problemos mastai nebuvo deramai įvertinti.85 Naujos studijos rodo, kad 

seksualinė diskriminacija yra labiau palitusi, nei buvo manoma anksčiau. 

Be to, neapykantos nusikaltimų tyrimai Švedijoje atskleidė, kad vienas iš 

keturių homoseksualų yra tokio nusikaltimo auka. O norvegų tyrimai rodo, 

kad apie seksualinę diskriminaciją privačiame gyvenime žmonės dažnai ne-

praneša.86

Dar kitas neseniai atliktas tyrimas, nagrinėjęs teismus pasiekusias iš-

žaginimų bylas, atskleidė labai tradicinį teisėjų požiūrį į lytis, kuomet yra 

primygtinai pabrėžiama moterų apranga.87

 85  Tarkim, Pentagono ataskaita (cituota iš Aftenposten, 2000 kovo 24) rodo, kad homo-

seksualų diskriminacija ir šmeižimas vis dar paplitę JAV kariuomenėje. 80 respon-

dentų pastebėjo diskriminaciją ar šmeižtą, 85 jautė, kad toks elgesys yra oficialiai 

toleruojamas.
 86  Tiby, E. (1999); The IASOM Newsletter 3-99. 
 87  Plg. The Competence Center for Gender Equality, Oslas, 2001 vasaris.



68 Ar vyrai sugebės?

Išvados

Nors kai kurios tendencijos atskirose Šiaurės šalyse skiriasi, vyrauja tas pats 

pirminis vyro modelis. Daugumas vyrų nori ilgesnio vaikų priežiūros laiko-

tarpio tėvui, ir šalys palengva juda šio tikslo link. Tačiau šeimos maitintojo 

modelis vis dar egzistuoja visuomenėje bei kultūroje, ir didėjantys kai kurių 

visuomenės sluoksnių pajamų skirtumai per pastarąjį dešimtmetį jį tik dar 

labiau įtvirtino. Lyčių diskriminacija daugelyje sričių tebeegzistuoja, nors ir 

tapo mažesnė. Dažnai lyčių diskriminacija įgyja naujas formas. Todėl sek-

sualizuoto smurto, seksualinės diskriminacijos lygis bei kitos problemos 

nesumažėjo tiek, kiek buvo galima tikėtis. Esminės „vyro vaidmens“ pro-

blemos nebuvo išspręstos. Be to, tiek vyrų, tiek moterų lyčių lygybė netapo 

rimtų svarstymų objektu.

Tačiau šiandien galimybės didesnės nei anksčiau. Dauguma vyrų nori 

profesinio gyvenimo, kuris leistų daugiau rūpintis vaikais ir būti su šeima, 

nori didesnio vyrų ir moterų bendradarbiavimo, mažesnės lyčių segregaci-

jos ir labiau subalansuotų tarpusavio santykių. Ir tai yra gera pradžia. 
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3  Ž V I LG S N I S  ATG A L

Socialinės kaitos požiūris 

Norėdami suvokti dabartinę padėtį, turime žinoti, kaip evoliucionavo pro-

fesinis gyvenimas bei šeima ikimodernioje ir ankstyvosios modernybės vi-

suomenėje. Kaip atrodė vyro-tiekėjo ir žmonos-namų šeimininkės padėtis 

žvelgiant iš istorinio taško?

 Šiame skyriuje pabandysiu pateikti istorinę šiuolaikinių vyro ir masku-

linizmo problemų apžvalgą, pagrįstą duomenimis iš Šiaurės šalių ir kitų 

ankstyvojo industrializmo kraštų. Bendrais bruožais nusakysiu socialinės 

kaitos perspektyvą, kuri pripažįsta tam tikrų lyties požymių stabilumą bei 

traktuoja lytį kaip simbolinį ir materialųjį modelį, kuris lemia socialinius 

vaidmenis bei jų interpretaciją. Žvelgiant iš šio taško, lyčių lygybės proble-

ma atskiriama nuo lyčių sistemos ir tampa dėmesio centru. Lyčių lygybe 

pagrįsti santykiai yra santykiai, kurie įtakoja santykinę vyrų ir moterų padė-

tį visuomenėje. Kartais šie santykiai yra sulytinami ir tarpusavio sąveikoje 

ima dominuoti vyriškumas ar moteriškumas, bet dažnai tie santykiai nėra 
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sulytinami. Svarbus yra jų objektyvus poveikis vyrų ir moterų padėčiai, o ne 

tai, ar juos lemia lytis, socialinė klasė, priklausymas vienai ar kitai etninei 

grupei ar kiti socialiniai bruožai. Šis požiūris skiriasi nuo įprastinio lyčių 

studijoms būdingo požiūrio.88 Lytis yra traktuojama kaip istoriškai susi-

klostę santykiai, o ne dvi universalios kategorijos ar „lyties klasės“.

 Vyrų sugebėjimas rūpintis kitais žmonėmis ir vaikais aptariamas žvel-

giant būtent per šią prizmę. Tyrimai, atlikti Šiaurės šalyse, nepatvirtina 

minties, kad vyrai-globėjai yra naujas socialinis modelis. Vyrų sugebėjimas 

globoti nėra  „socialinis eksperimentas“, kuris prieštarauja vyriškajai ar mo-

teriškajai prigimčiai. Aktyvi tėvystė nėra grynai šiuolaikinė socialinė išmo-

nė. Vyrai visuomet sugebėdavo globoti ir rūpintis, skyrėsi tik šio jų suge-

bėjimo aktyvumas ir intensyvumas. Visuomenė šį sugebėjimą vertindavo 

skirtingai, jo santykis su galia taip pat gana smarkiai skyrėsi.

 Tyrimai rodo, kad vyrų sugebėjimą globoti per pastaruosius amžius gali-

ma būtų apibūdinti U formos kreive – iki žemutinio taško krintančia kreive 

ir šiokiu tokiu kilimu aukštyn pastaruoju metu. Senesniųjų vyro-globėjo 

formų dekonstrukciją tiek Šiaurės šalyse, tiek ir kituose kraštuose galima 

būtų priskirti industrializacijos procesui.

Šiuolaikinė lyties samprata

Nėra jokių abejonių, kad šiuolaikinė vyriškumo ir moteriškumo samprata 

skiriasi nuo ankstesniųjų keliais svarbiais aspektais. Svarbu pažymėti, kad 

pačią „lyties“ sąvoką turėtume laikyti iš esmės modernia sąvoka, nors socia-

liniai vyrų ir moterų skirtumai egzistavo beveik visose visuomenėse. Skirtu-

 88  Lyčių lygybės tyrimai atsižvelgia į realųjį tam tikrų socialinių veiksnių poveikį vyrų ir mo-

terų padėčiai visuomenėje. Kadangi lytis yra diferenciacijos ir stratifikacijos derinys, per-

ėjimo nuo lyties prie galios samprata (jei yra lytis, vadinasi, turi būti ir galia) dažnai yra 

klaidinga. Nuo socialinio modelio lytiškumo – jo tiesioginės sąsajos su lytimi lygmens – 

nepriklauso jo poveikis vyrų ir moterų padėties disbalansui tam tikroje visuomenėje.
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mų sistemą galima aptikti bet kurioje visuomenėje, tačiau ji nebuvo laikoma 

labai reikšminga tos visuomenės narių tarpusavio santykių gaire. Ją galėjo 

nustelbti kitos institucijos ar socialinės tvarkos principai, tarkim, veiksniai, 

susiję su amžiumi.

 Šiuolaikinė lytis yra kur kas sudėtingesnė nei šis minimalus skirtumas. 

Norėdami išskirti šiuolaikinę sistemą, tyrinėtojai apsiginklavo tokiais termi-

nais kaip „binarinis“, „poliarizuotas“, „priešprieša“. Šiuolaikinė lyties samprata 

yra artimai susieta su galia – ją su galia sieja unikalūs santykiai. Lytis tampa 

savaimine galios išraiškos priemone. Ji jau nebėra nekintamas platesnės pa-

triarchalinės struktūros elementas. Lyčių sąveika svyruoja tarp didesnės ar 

mažesnės lyčių lygybės. Šiuolaikinė lyčių sistema gali būti traktuojama kaip 

visuomenės, kuriai būdinga dalinė lygybė, kompromisas. 

 Turbūt esminis naujas bruožas buvo ekonominė lyties dimensija. Šiuolai-

kinė lyties samprata susiklostė drauge su industrine ekonomika, orientuota į 

šeimos maitintojo modelį. Joje pagrindinis moterims atitekęs vaidmuo buvo 

neapmokamos arba menkai apmokamos darbo jėgos vaidmuo. Tačiau lytis 

ir industrializacija yra susiję kur kas sudėtingiau, nei paprastai manoma. Iš 

pradžių gamyklinė sistema demonstravo labai įdomų „lytinį aklumą“. Dažnai 

kapitalistai mieliau samdė moteris nei vyrus, ypač regionuose, kur pirmosios 

industrinės sistemos atsirado tradiciškai moterų dominuojamose darbų srity-

se. Nors vyrai užimdavo vadovaujančias pozicijas – vargu ar būtų galėję būti 

kitaip, – proletariato šerdį sudarė moterys ir vaikai. Ši tendencija būdinga tiek 

Šiaurės kraštams, tiek tokioms šalims kaip JAV, Jungtinė Karalystė ir Japoni-

ja. Tik apie 1870–1930 m., kai susiformavo labiau sureguliuotas ir pažangesnis 

globalinis pramoninis kapitalizmas, proletariato branduolys suvyriškėjo. 

  Remdamiesi šiomis prielaidomis kai kurie konstruktyvizmo šalininkai 

teigia, kad šiuolaikinę lyties sąvoką „pagamino“ pažengusio kapitalizmo ga-

myklinė sistema. Gamyklos, šeimos maitintojai, branduolinės šeimos – visa 

tai buvo artimai susiję su socialiniais modeliais. Darbas pakeičia lytį. Iš es-

mės naujoji ekonominė sistema bei darbo organizavimas sukūrė naują lyčių 

sistemą. Šiuo atžvilgiu lytis yra tarsi tam tikra darbinė struktūra.
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 Šis požiūris labiau empiriškai patvirtinamas nei esencialistinis požiūris 

į lytį, teigiantis, kad niekas nekinta. Lyčių studijose ir feministinėje teorijoje 

jaučiama tendencija atskirti ir pernelyg pabrėžti galios vaidmenį lyčių san-

tykiuose. Tuo tarpu ekonominiai santykiai, veikiantys antrajame plane, gali 

būti kur kas reikšmingesni. Tačiau mes turime pripažinti ir požiūrio, kuris 

grindžiamas darbu bei ekonomika, ribotumą. Jis lengvai gali tapti pernelyg 

siauras ar deterministinis. Lytis nėra tik tam tikros išorinės jėgos, tarkim, 

klasinės visuomenės ar kapitalizmo, išdava.

 Lytis yra socialinis procesas, turintis savo raidos logiką. Nors jis yra susi-

jęs su galios ir lyčių lygybės problemomis, ryšys nėra toks tiesmukas, kaip 

dažnai manoma. Lytis kaip socialinis procesas yra žmonių elgesio ir patir-

ties modelis, apimantis psichologinius, socialinius, kultūrinius ir kitus as-

pektus. Jis gali būti oficialiai įtvirtintas ir akivaizdžiai pasireiškiantis, bet 

gali būti ir neformalus bei latentinis. Jis susijęs ne tik su darbu, bet ir su 

žaidimu. Lytis pasireiškia kaip darbo segregacija, ekonominė pliusų ir mi-

nusų sistema, socialinės ir kultūrinės sankcijos bei neformalios asmeninių 

ir intymių santykių taisyklės. Lyčių santykiai svarbūs daugelyje kultūros ir 

visuomenės sričių, jie įtraukia tiek vyrus, tiek moteris, tik dažnai labai ne-

vienodai. Visi kartu šie santykiai sudaro lyčių reikšmių sistemą.

 Lyčių reikšmių sistema dažnai orientuojama į socialinį bei ekonominį 

vertinimą. Ji suteikia veiksmams socialinės vertės, o drauge ir neformalios 

ekonominės vertės. Lyties vertė tampa atrakcija. Vieni „lyties darymo“ ( Ju-

dith Butler) ar moteriškumo bei vyriškumo kūrimo būdai yra sėkmingesni 

nei kiti. 

 Lyčių reikšmių sistema taip pat linkusi supriešinti vyriškumą ir mote-

riškumą. Kodėl taip nutinka? Tai yra susiję su sferiniu ekonomikos pasi-

dalijimu, kur viena ciklo pusė sudaro kitos pusės priešpriešą (žr. 4 skyrių). 

Iš esmės viskas, ką apima lyčių sistema – ne tik žmonės, bet ir išoriniai iš-

tekliai – skristomi į vyriškus ar moteriškus. Kita vertus, jų paskirtis yra būti 

naujojo ciklo ištekliais. Vyriškasis pradas yra susijęs su gamybos sfera, o 

moteriškasis – su reprodukcijos sfera.
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 Šiaurės šalių pavyzdys atskleidžia, kad lytis turi ekonominį elementą, ir 

parodo, kaip ji veikia tame lygmenyje, net jeigu politinė lyties galia yra ap-

karpoma. Be to, jis atskleidžia, kad lytis gali būti traktuojama kaip tam tikra 

vertinimo forma bei tarpusavio mainų, davimo ir dalijimosi socioekonomi-

nės sąveikos sistema.

 Ekonominis lyčių aspektas nėra naujiena. Mes jį aptinkame, tarkim, 

Martin Luther raštuose. Namų ūkio kontraktai buvo svarbus lyčių santykių 

elementas nuo ankstyviausių istorinių laikų. Tačiau didesnę svarbą ekono-

minis elementas įgijo šiuolaikinėje lyčių sistemoje. 

 Ankstyvosios modernybės laikotarpiu pasipriešinimas ar parama nau-

jiems ir labiau subalansuotiems vyrų ir moterų santykiams vis dar buvo 

grindžiamas daugiausia ne ekonominiais, o demokratiniais ir politiniais 

dalykais. Ši nuostata reiškėsi per Švietimą ir senosios tvarkos pažangą, il-

gainiui apėmusius ir moterų emancipaciją.

 Šiuolaikinius lyčių santykius suformavo ilgos kovos už demokratiją, su-

kilimai prieš senosios visuomeninės tvarkos autoritarizmą ir patriarchato 

formų, tokių kaip skyrybų teisė, žlugimas. Moterų kova už savo teises buvo 

svarbi šios raidos dalis, ji sustiprino moterų apsisprendimo teisę ir paneigė 

tėvų autoriteto modelį. Dvidešimto amžiaus pabaigoje šis procesas dar buvo 

nesibaigęs, kaip liudija septintojo dešimtmečio „Beatles“ daina „She‘s leaving 

home“. Moterys įsitvirtino kaip lygiavertės visuomenės pilietės. Jos pamažu 

įsitvirtino subjekto pozicijoje ir kūrė naują „jis“ ir „ji“ prasmę. Naujos vyriš-

kumo ir moteriškumo išraiškos ir idealai turėjo poveikį daugeliui sričių. 

 Kita vertus, Švietimo epochos autoriai ir pirmieji įmonių bei gamyklų 

savininkai nenumatė, kad šiuolaikinės ekonomikos ir patriarchalinių nor-

mų susiliejimas duos tokius rezultatus. Kaip jau buvo minėta, įmonininkai, 

ieškodami naujos pigios darbo jėgos, dažnai pirmenybę teikdavo moterims, 

ne vyrams. Šiaurės šalyse, kaip ir visur kitur, galėjai aptikti gana emancipuo-

tų pramonininkų. Vis dėlto pramonė tapo vyriškosios galios bastionu, keis-

tai užtrukusia nelygybe, net turint galvoje kapitalizmo deklaruojamą laisvo 

pasirinkimo sistemą. Šiaurės kraštuose tai įvyko iš esmės per korporacinius 
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santykius tarp galingų vyrų. Vis dažniau į jų draugiją buvo įsileidžiami ir 

darbininkų klasės lyderiai.

 Tačiau pirmuosiuose streikuose dažnai dalyvaudavo moterys, todėl ir 

moterų teisių klausimas gana anksti iškilo. 

 

Vaidai dėl pirštinės 

Vadinamieji „vaidai dėl pirštinės“, vėliau žinomi kaip didysis Šiaurės Europos 

karas dėl seksualinės moralės89, pakurstė rašytojų ir dramaturgų diskusijas 

apie vyro vaidmenį devyniolikto amžiaus devintajame dešimtmetyje.

Profeministiškai mąstantys vyrai rėmė moteris ir ragino kitus vyrus 

nesinaudoti prostitučių paslaugomis. „Pirštinės moralė“, kurią savo pjesė-

je „Pirštinė“ (En hanske, 1883) išdėstė norvegų dramaturgas Bjørnstjerne 

Bjørnsonas, reikalavo vienodo „lytinio tyrumo“ tiek iš vyrų, tiek iš moterų. 

Todėl vyrai turėjo atsisakyti prostitučių paslaugų.

Bjørnsono pažiūroms įtakos turėjo jo draugo ir kolegos Henriko Ibseno 

socialinis realizmas. Be to, jis buvo nacionalistas ir protestantas puritonas, 

ir, kaip daugelis to meto atstovų, painiojo lyties /nuodėmės sąvokas su ly-

gybės problema.

Bjørnsono pjesė sukėlė audringus visuomenės debatus. Šie įvykiai buvo 

siejami su Skandinavijoje stiprėjančiais moterų emancipacijos judėjimais, 

kuriems vadovavo Camilla Collett ir kitos aktyvistės.

Šiaurės šalyse, kaip ir kituose regionuose, naujieji lyčių bruožai buvo 

siejami su naujais socialinio veikėjo apibrėžimais, naujai susiformavusias 

santykiais profesinėje ir privačioje sferose, naujais ištekliais bei technologi-

jomis. Visuose regionuose kilo konfliktai, buvo patirtos nesėkmės. Išsivys-

čiusiuose pramonės rajonuose į lyčių savitumus atsižvelgianti demokratinė 

kova palengva padėjo sukurti demokratiškesnę ir labiau individualizuotą 

 89  Žaismingas pavadinimas yra nuoroda į Didįjį Šiaurės karą (1700–1720).
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visuomenę. Ši tendencija buvo populiariausia Šiaurės šalyse. Procesas dar 

nesibaigė; galbūt mes matome tik jo ankstyvąją stadiją. Lyčių konfliktai 

linkę atsinaujinti. Kaip jau matėme ankstesniuose skyriuose, Šiaurės šaly-

se – kaip ir visame pasaulyje – lyčių lygybė išlieka dalinė ir netolygi.

Sulytinimo procesas 

Vaidai dėl pirštinės buvo pažangus žingsnis į priekį. Dabar individai buvo 

imti traktuoti kaip socialiai saviti, tipiški vyrai ar moterys. Tam tikra pras-

me istoriniai pokyčiai sukūrė labiau sulytintą visuomenę. Šiuolaikinė raida 

apėmė ir socialinį „sulytinimo procesą“.

Šis procesas yra kur kas subtilesnis dalykas nei patogus palengva didė-

jančios lygybės įvaizdis. Naujoji lyčių sistema ne tik skyrėsi nuo senosios 

taisyklių, ji buvo kur kas platesnė, išsamesnė ir nepriklausoma.

Tarkim, „vedybų mainai“ arba „vedybų rinka“.90 Ikimodernioje Europos 

visuomenėje jauna moteris dažnai neturėjo teisės, bent jau oficialiai, nors 

labai dažnai ir realiai, pasirinkti vyro, ypač jei ji buvo kilusi iš pasiturinčiųjų 

klasės. Lemiamą žodį, už ko ir kada ji tekės, tardavo moters tėvas.91

Antikos laikais tėvas buvo šeimos tironas, turėjęs formalią teisę nubaus-

ti ar net nužudyti sūnų ar dukrą, jei jie nepaklusdavo.92 Kai kas išliko ir 

 90  Dėl vedybų rinkos ar “lyčių rinkos” analizės žr. Holter, Ø. 1981a, 1982b, 1990a.
 91  Dėl tėvo ar tėvų kontrolės mastų yra diskutuojama. Kai kurie istorikai pabrėžia, kad 

jau ankstyvosios modernybės laikotarpiu vedybos vyko konsenso pagrindu. Tačiau de-

rybos vykdavo tarp dviejų šeimų, ne tarp dviejų individų. Sociologai nustatė, kad tėvai 

gana griežtai kontroliavo vedybų partnerio pasirinkimą (minima ir JAV poravimosi 

sistema) net dvidešimto amžiaus pradžioje. Akivaizdu, kad tėvų kontrolė priklausė nuo 

šeimos statuso ir turto. 
 92  Konkrečių atvejų, kur šia teise buvo pasinaudota, būta nedaug, arba jie buvo antraeilės 

reikšmės. Įstatymai buvo „politiniai“, rėmėsi paklusnumu, jie nebuvo „sulytinti“ šiuolai-

kine prasme.
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Viduramžiais. Ankstyvosios modernybės laikotarpiu  „europietiškos san-

tuokos tapo aiškiau apibūdinamos kaip savanoriški įsipareigojimai sutuok-

tinių, kurie savo sąjungą laikė (...) pagrindine emocinio gyvenimo vieta ir iš-

imtine lytinio gyvenimo sfera“.93 Šis apibrėžimas ypač tiko liberaliems Šiaurės 

šalių miestams. Protestantizmas sustiprino moterų pozicijas santuokoje.

Tačiau per ilgą pereinamąjį laikotarpį nuo Viduramžių iki ankstyvo-

sios modernybės patriarchaliniai elementai reikšdavosi itin žiauriomis for-

momis, kaip antai didžiosios raganų medžioklės (daugiausia 1550–1650). 

Naujasis amžius atėjo toli gražu ne demokratiškai – greičiau demokratiškai 

mąstantys europiečiai buvo „eksportuojami“ į užjūrius dėl plačiai paplitusio 

absoliutizmo ir mažumų persekiojimo. Pirmą kartą nuo Antikos laikų grį-

žo pramoninė vergija. Didieji atradimai ir plėšimai pakerėjo socialinę raidą 

Europoje.94 Atsirado „valdžios baimės“ sindromas.95 

Žvelgiant šiuo požiūriu galima suabejoti, ar tikrai kapitalizmas sukūrė 

lyčių priespaudą. Atsirado ne „kapitalizmas kaipo toks“, ne santykiai, ku-

rių galima buvo tikėtis iš pirmųjų laisvamanių bei pirmųjų buržuazinių 

miestų ekonominių principų. Susiformavo istoriškai specifinė kolonijinė 

ekonomika, kuri rėmėsi nauju ir kur kas labiau totalitariniu modeliu, ap-

jungusiu rasinę, lytinę, klasinę ir kitas priespaudos formas. Susikūrusi au-

toritarinė struktūra, iš pradžių pasireiškusi raganų medžioklėmis, neišny-

ko kartu su buržuazinėmis revoliucijomis. Priešingai, autoritarinio režimo 

pavyzdžių galime rasti net dvidešimtame amžiuje, o kraštutine jo išraiška 

tapo Holokaustas.

 Nors XVIII–XIX a. patriarchalinė valdžia susilpnėjo, atsirado nauja 

lyčių sankloda. Moterys buvo traktuojamos kaip „toji“ lytis, kaip labiau pri-

klausomos nuo savo lyties nei vyrai. Jos buvo tapatinamos su naująja lyčių 

 93  Howell, M. 1998:236.
 94  „Montesquieu pripažino, kad už atradimą tenykščiai amerikiečiai bei afrikiečiai sumo-

kėjo didelę kainą, bet jis suvokė ir kainą, kurią teko sumokėti Europai – absoliutizmo 

atėjimu.“ Labbens, J. 1992.
 95  Ilgalaikis socialinis psichologinis modelis, nukreiptas į absoliutizmą ir autoritarizmą.
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sankloda; Rousseau, tarkim, jas idealizavo. Europos mene moterys vaiz-

duojamos žiūrinčios į savo atvaizdus veidrodyje, jos turėjo džiuginti vyro 

akį. „Iki XIX a. elgesys yra nereikšmingas (...) biologinė lytis reiškiama vien 

tik kūnu ir per jį.“96

Naujasis biologine lytimi pagrįstas fundamentalizmas buvo siejamas su 

moterų vaidmeniu buržuazinėje visuomenėje. Priklausomybė biologinei ly-

čiai buvo reiškiama ne „vien tik“ per moteris kaip klasės ir padėties simbo-

lius, bet ir kaip klasės reproduktorius, perdavimo grandis. Vestuvių rinka 

išstūmė senąsias sąjungines santuokas. Viskas prasidėjo, kai „moteris ėmė 

skirtingai vertinti, kai jai parūpo rinktis iš kelių vyrų, į kuriuos aistra buvo 

nukreipusi jos žvilgsnį“.97 

Daugelis dalykų, kuriuos šiandien priimame kaip savaime suprantamus, 

yra stebėtinai nauji šiuolaikiniame sulytinimo procese. Moterų kaip rinkos 

dalyvių ir viešosios sferos subjektų nepriklausomybė atsirado per pastarąjį 

vieną ar du šimtmečius. Tą aiškiai rodo, tarkim, seksualumo raida, poravi-

mosi papročiai bei laisvos santuokos idėjos.

 Devyniolikto amžiaus devintajame dešimtmetyje Šiaurės šalyse kilu-

siose diskusijose dėl vyrų ir prostitucijos terminas „seksualumas“ nebuvo 

vartojamas, tada jis dar nebuvo vyraujantis terminas. JAV „poravimosi“ 

sistema, susiformavusi XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose, 

žvelgiant europiečio akimis, išlaikė keletą nuostabą keliančių senųjų susi-

tarimo ir etiketo elementų. Sąvokos, kad moterys „yra“ jų socialinė lytis, 

anglų kalboje atsirado palyginti neseniai; tokie terminai kaip „seksuali-

nis patrauklumas“ atsirado trečiajame dešimtmetyje ir nurodo pagrindi-

nę septintojo ir aštuntojo dešimtmečių feminizmo problemą – požiūrį į 

moterį kaip į „sekso objektą“. Tai būtų galima pavadinti dvigubu standartu 

 96  Laqueur, T. 1992:136. Čia teorijos, traktuojančios lytį kaip vaidinimą („performance“), 

nėra išplėtotos. Lytis yra tai, ką mes darome, bet pasireiškia kaip tas, kas mes esame. 

Sudaiktinimas iškeliamas virš vaidinimo. 
 97  Diderot, Encyclopedie, versta Laqueur, T. 1992:200.
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sulytinimo procese, nes moterys ir moteriškumas kur kas labiau siejamos 

su lytimi nei vyrai ir vyriškumas.

 Ši raida sukėlė svarbių pokyčių. Moterys išsilaisvino iš patriarchalinės 

priklausomybės. Įdomu, kad tada jos tapo „biologine lytimi“. Dažnai su-

lytinimas tampa ne tokia tiesmukiška patriarchato forma. Tėvas nebeturi 

sprendžiamojo balso, jauna moteris turėtų laisvai rinktis partnerį. Bet ar 

naujoji sistema sudarė sąlygas laisvai rinktis? Ne visai. Partnerio ir sutuok-

tinio atranka ir toliau sąlygojo nelygiaverčių santykių atkūrimą, sustiprin-

dama antraeilę moters padėtį visuomenėje. Šios srities tyrinėtojus dažnai 

nustebina jų atrasti „tradiciniai lyčių“ modeliai.98

Todėl tam tikra prasme lytis pakeičia patriarchatą. Lyčių sistemos ins-

titucija (vedybų rinka) tarnauja, Robert Merton žodžiais tariant99, kaip 

„funkcionali alternatyva“ patriarchalinei institucijai (šeiminei sąjungai). 

Lytis, palengva iškylanti kaip labiau nepriklausoma socialinė sistema, įgijo 

galią pati savaime ir palengva išstūmė susilpnėjusį patriarchalinį autoritetą. 

Tą patį galima būtų pasakyti ir apie sulytinimą neigiama prasme, jo sukurtą 

„lyčių galią“. 

Vyrus, rėmusius moterų emancipaciją aštuonioliktame ir devyniolikta-

me amžiuje, labiausiai jaudino demokratija ir kova už laisvę kaip priešprieša 

absoliutizmui ir autoritarizmui. Į lyčių savitumus atsižvelgianti demokrati-

nė kova, padėjusi susikurti moterų organizacijoms, iškovojo geresnę padėtį 

moterims, palyginti su ankstyvuoju totalitariniu ir mizogininiu režimais. 

Viktorijos laikais buvo pabrėžiami moterų skirtumai nuo vyrų ir tobulesnė 

jų moralinė prigimtis. Šiuos pokyčius vis dažniau lydėdavo ir kur kas siste-

miškesnė seksizmo ideologija, dažnai siejama su rasizmu. Tai buvo reikš-

mingas lyčių sistemos raidos etapas, ypač devyniolikto amžiaus pabaigoje ir 

dvidešimto amžiaus pradžioje.

 98  Holter, Ø. 1981; 1990a.
 99  Žr. Merton, R. 1957:33-34.
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Perėjimas nuo patriarchalinės valdžios prie demokratiškesnės lyčių siste-

mos paveikė asmeninį žmonių gyvenimą bei intymius santykius. Tam tikru 

požiūriu santykinę erotinę laisvę (patriarchališkai ribotą) pakeitė kur kas 

platesnė ir labiau autoritarinė seksualinės perversijos sistema, sustiprinusi 

engimą  „kitokių“ vyrų, dabar vadinamų nauju terminu – „homoseksualais“. 

Apskritai žmonės tapo laisvesni, bet patriarchalinė priespauda irgi įgijo 

modernias formas, kurių padariniai tebelieka nežinomi. Galios santykiai 

tarp vyrų ir moterų ir dėl jų kylanti kova tapo vis labiau ir labiau „asmeniniu 

reikalu“, o ne „patriarchaliniu reikalu“. Tam tikra prasme patriarchalinė prie-

spauda prasiskverbė į asmeninį žmonių gyvenimą.

Šiuolaikinė lyčių sistema leido imtis kur kas platesnės, labiau nepri-

klausomos socialinės veiklos, palyginti su biologinių lyčių santykiais, „įtvir-

tintais“ patriarchalinėje visuomenėje. Šiuolaikinė individualumo samprata 

buvo artimai susijusi su moteriškumo bei vyriškumo raida, dažnai vyriš-

kumą konstruojant kaip foną moters figūrai. Vyriškumas jau nebebuvo su-

vokiamas kaip savotiška socialinio kūno galva. Greičiau jis buvo kuriamas 

aplink moterišką figūrą kaip ekonominė ir socialinė strūktūra. 

Vyrai ir moterys palengva išsilaisvino iš patriarchalinių normų bei tradi-

cijų kurdami santykinai lygiavertiškesnius lyčių santykius. Senosios normos 

ir tradicijos kadaise buvo sukurtos tarnauti namų ūkio galvoms ir jų išlaiky-

tiniams. Taip buvo sudarytos sąlygos netolygiai lygybės raidai.100

Neabejotina, kad lyčių diskriminacijos našta, kurią šiuolaikinė visuome-

nė paveldėjo iš praeities, buvo didžiulė ir sunki, ji apėmė politiką, ekono-

miką, teisę, šeimą, religiją ir kultūrą. Ankstyvosios modernybės laikotarpiu 

takoskyra jau nebuvo vien ekonominė ar techninė, bet politinė ir juridinė. 

Vis dar galiojo tokios senos tradicijos kaip moterų nutildymas viešajame gy-

venime, teisinė moterų priklausomybė nuo vyrų, vis labiau įsitvirtinančios 

 100  Vienas pirmųjų sociologinių šių pokyčių apibūdinimų pateiktas: Waller, W. 1938; dėl iš-

samesnių įžvalgų ir literatūros šaltinių žr. Holter, Ø. 1981, 1982; apie seksualumą – Fou-

cault, M. 1977, Heath, S. 1982; Schwartz ir Rutter 1998.
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turto paveldėjimo sutartys pagal tėvo liniją, moterys buvo nužeminamos iki 

tokios priklausomos padėties kaip vaikų. Antikos laikotarpiu šios kryptys ir 

procesai baigėsi tuo, kad politikoje ir valdžioje dalyvavo tik vyrai.101

  O kam priklausė maitintojo vaidmuo šių gilių istorinių pokyčių 

metu? Vyrai buvo maitintojai ar pagrindiniai tiekėjai tiek ikimodernioje, 

tiek ir modernioje visuomenėse, nors maitintojo kaip svarbiausiojo vyro 

vaidmens atsiradimas siejamas tik su moderniąja visuomene. Tik šioje vi-

suomenėje maitintojo modelis tapo svariu socialinės raidos veiksniu apskri-

tai, jis buvo siejamas su vyraujančiu ar hegemoniniu vyriškumo apibrėžimu, 

darbo rinkos modeliais, šeimyniniu gyvenimu ir kitomis sritimis. Maitinto-

jas kaip vyraujantis vyriškumo bruožas yra grynai modernus bruožas. Nors 

akivaizdu, kad vyro kaip gamintojo vaidmuo yra senas, nes jo apraiškas ap-

tinkame tiek Antikos laikais, tiek Viduramžais, tačiau tik modernios visuo-

menės laikotarpiu jis įgijo naują reikšmę ir tapo esminiu socialinės sąrangos 

bruožu. Europos istorijoje tai pasireiškė namų ūkiuose, kurie turėjo prisi-

taikyti prie atsirandančios industrinio darbo rinkos.

Lyčių struktūra, susiklosčiusi būtent dvidešimtame amžiuje, gali būti 

traktuojama kaip vidurio rezultatas ar tarpinė pozicija. Lyčių lygybė yra da-

linė. Socialinė lytis ar biologinė lytis kaip skiriamasis požymis, visuomenės 

diferenciacijos šaltinis, yra painiojama su socialine lytimi kaip galia, susiju-

sia su stratifikacija ir nelygiomis galimybėmis. Šiuo atveju lyčių sistema yra 

tiek demokratiška, kiek ir diskriminuojanti, tiek lygi, kiek ir nelygi – kom-

promisinė struktūra greta egzistuojant skirtingoms tendencijoms. 

 101  Andersen & Hagg 1994.
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Globa ir darbas senojoje visuomenėje

Senojoje visuomenėje profesinis gyvenimas sukosi apie kitą ekonominį cen-

trą nei šiandien. Europietiškai gyvensenai Viduramžiais tokie žodžiai kaip 

„verslas“ ar „darbas“ būtų kėlę asociacijas ne su gamyklomis ar įstaigomis, o 

su namais. Namų ūkis buvo pagrindinė ekonominė struktūra ir dažnai pa-

grindinė darbo vieta. Terminas „ekonomika“ reiškė „susijęs su namų ūkiu“. 

Tai turėjo daugiau pasekmių, nei paprastai yra manoma. Tik palyginti visai 

neseniai ekonomika įgijo reikšmę, kuri jos nesieja su namų ūkiu.

 Akivaizdu, kad tokia šiuolaikinė pora kaip Peras ir Siri, kurios nariai yra 

iš dalies lygūs, skiriasi nuo senosios formos, kur Siri priklausė nuo Pero, 

namų ūkio galvos. Kaip jau buvo minėta, senoji tvarka buvo labiau politi-

nė lyčių sistema. Devyniolikto amžiaus pabaigoje ir dvidešimtame amžiuje 

senoji namų ūkio galvos logika susilpnėjo ir buvo transformuota į šeimos 

maitintojo logiką. Maskulinizmas iš politinės sferos persikėlė į ekonominę.

 Senoji sąranga išlaikė požiūrį į vyrus ir moteris kaip į bendradarbiau-

jančius partnerius namų ūkio gamyboje, nors vyras akivaizdžiai buvo namų 

ūkio galva. „Šešioliktame amžiuje ir turbūt taip pat septynioliktame amati-

ninkų ir pirklių namų ūkiai vis dar funkcionavo kaip gamybos vienetai, ir 

žmonoms juose atitekdavo aktyvus vaidmuo.“102 

 Kadangi ekonominei situacijai buvo būdingas tam tikras lygybės ele-

mentas ir ji nebuvo taip akivaizdžiai patriarchalinė, kartais iškildavo dar 

didesnis poreikis pabrėžti vyro autoritetą kitais atžvilgiais, dažnai bandant, 

ypač nepalankiais metais, sustiprinti vyrų juridines, religines ir politines 

galias. Kai laikai būdavo stabilūs, pagrindinis moterų vaidmuo namų ūkio 

ekonomikoje galėjo būti toleruojamas ir jų administracinis vaidmuo galėjo 

būti net skatinamas. 103

 102  Howell, M. 1998:232.
 103  Klasikinis pavyzdys yra Ksenofonto tekstas apie namų ūkio valdymą (Oeconomicus).
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 Žvelgiant į darbą išaiškėja kiti esminiai skirtumai. Ikipramoniniame 

profesiniame gyvenime tiek vyrai, tiek moterys buvo ir globėjai, ir darbinin-

kai. Jie nebuvo „globos darbuotojai“ šiuolaikine žodžio prasme. Tačiau globa 

paprastai nebuvo atskiriama nuo kitų užduočių. Atvirkščiai, profesiniame 

gyvenime globa, socializacija ir žmogiškoji parama buvo skirtingi tos pa-

čios užduoties aspektai. Darbas apėmė ir globą. Globa buvo inkorporuota 

į kitas veiklas. Darbas nebuvo „teilorizuotas“ ar „išvalytas“ nuo žmogiškųjų 

veiksnių, ką buvo bandoma daryti industriniame amžiuje. Panašiai ir svei-

katos bei saugumo dalykai nebuvo atskirti nuo darbo, net jei žinios apie 

sveikatą buvo santykinai ribotos. 

 Toks platus darbo apibrėžimas susiklostė dėl to, kad labai ilgą laiką dar-

bas buvo organizuojamas namų ūkio ribose, jis nebuvo atskiriamas. Išsi-

lavinimas irgi buvo iš esmės inkorporuotas į darbo užduotis. Tėvai ir kiti 

suaugusieji mokė vaikus atlikti paprastesnes užduotis ir darbus. Kai mes 

stebimės, kodėl dažnai vaikai Viduramžių mene buvo vaizduojami kaip 

maži suaugę žmonės, turėtume atsiminti, kad suaugusieji ir vaikai dažnai 

dalydavosi darbus ir kad namų ūkio išlikimas priklausė nuo vaikų darbo.

 Dėl šių priežasčių darbinė veikla ir kitų žmonių globa buvo kur kas labiau 

susiję nei šiandien yra įprasta. Senosios visuomenės profesiniame gyvenime 

nebuvo griežto pasidalijimo tarp ekonomiškai produktyvaus darbo ir namų 

ūkio ar socializacijos veiklos. Be jokių abejonių, tai buvo vyrų visuomenė, 

tačiau vyrų dominavimas iš esmės rėmėsi politika, karyba ir religija. Jis dar 

nebuvo sukoncentruotas į ekonomiką. Be to, jo neslėgė rinkai būdinga ly-

gybės samprata. Globa, priežiūra, meilė, noras padėti, priklausomybė nuo 

kažko – visos šios sąvokos turėjo visai kitokias reikšmes modernios euro-

pietiškos visuomenės atsiradimo pradžioje nuo 1500 iki 1800 m., kai lytis vis 

dar buvo patriarchalinės struktūros įkaitė.

 Globa nebuvo sulytinta šiuolaikine prasme. Ji buvo autoritarinė. Kal-

bant dar tiksliau, ji buvo siejama su šeimininko valdžios reiškiniu ir tar-

nystės samprata. Asmeniniai tarnai buvo tiek vyrai, tiek moterys. Globos ir 

valdžios sąvokos buvo susijusios, nors konfliktų irgi kildavo. 
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 Naujojo industrinio amžiaus vyrams nebuvo naujiena dirbti kažkieno 

vadovaujamiems. Jų tėvai ir protėviai dažnai dirbdavo griežtai prižiūrimi 

viršesnių žmonių. Tačiau vadovavimas pasikeitė. Jis buvo nuasmenintas. 

Anksčiau darbą supo gamta ir kitų žmonių asmeniniai poreikiai. Dabar pa-

staruosius išstūmė įrengimų ir technologijų poreikiai. 

 Tradicinę darbo orgnizaciją pakeitė ne tik pramoninė sistema, bet ir 

kova už demokratiją bei tai, kad profesinis gyvenimas jau nebebuvo valdo-

mas „namų ūkio-patriarchalinių“ ar šeimininko valdžios principų. Naujasis, 

„racionalusis“ darbo organizavimas susiformavo kintant to meto tradicinei 

visuomenei. Todėl industrializacija prisidėjo ir prie profsąjungų judėjimo 

šiuolaikine prasme. Darbininkai, susidūrę su kur kas labiau technologinė-

mis bei su rinka susijusiomis sąlygomis, steigė profsąjungas ir reikalavo ge-

resnių atlyginimų, socialinių garantijų, demokratinio dalyvavimo profesinė-

je veikloje. Jie kūrė gynybinius darbininkų kolektyvus norėdami sušvelninti 

neigiamas „nepasotinamos“ ekonominės sistemos pasekmes. Darbdaviai 

rado neformalių būdų labiau humanizuoti darbą. Palengva kūrėsi demok-

ratiškesnės darbo struktūros.

 Pramonės plėtra atskyrė samdomąjį darbą nuo namų ūkio, namų ūkis 

lyg ir buvo nustumtas į pakraščius. Jis net „ištirpo“ oficialiosios ekonomi-

kos atžvilgiu. Namų ūkis buvo traktuojamas tik kaip vartojimo sfera, vie-

ta, kur žmonės leisdavo savo laisvalaikį. Namų ūkyje dirbančios moterys 

buvo priskirtos nedirbantiems žmonėms (norvegiškas terminas hjemme-

vaerende reiškia „buvimas namuose“). Archajiški terminai buvo vartojami 

naujiems reiškiniams įteisinti. Vos tik moterys buvo nustumtos į naują, 

pasyvią poziciją, kurios paskirtis – palaikyti, paremti šeimos maitintoją, 

ir kaipmat ši pozicija tapo priskirta moterų prigimčiai. Ši abstrakčioji tra-

piosios „moteriškosios prigimties“ ideologija buvo veik nežinoma senajai 

visuomenei, kuomet lytis buvo suvokiama socialinės padėties (vok. Stende) 

arba statuso grupių struktūroje, ir vyriškumo bei moteriškumo sąvokos 

skyrėsi priklausomai nuo socialinės padėties, klasės bei kitų visuomenės 

skirstymų.
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 Industrializacija iškėlė samdomąjį darbą į dominuojančias pozicijas dar-

biniuose santykiuose ir sukūrė naują disciplinuojančią struktūrą. Pasikeitė 

žmonių laiko ir erdvės pojūtis. Profesinis gyvenimas buvo kur kas griežčiau 

apibūdinamas kaip atskira specifinė sritis, visiškai nepriklausoma nuo gyve-

nimo apskritai. Šioje srityje palengva susiformavo optimalaus efektyvumo 

siekimas, nepaisantis jokių ypatingų saitų – tarkim, kraujo ryšio – bei kitų 

senosios visuomenės reliktų.

 Jeigu giminystės ryšius pakeitė racionalūs santykiai ir struktūros, kodėl 

išliko lyčių santykiai, kurie netgi sustiprėjo, pavirto „lyčių-galios“ santykiais? 

Kodėl išmintingos ir turbūt universalios „šiuolaikinės organizacijos“ struk-

tūros sukūrė pasiskirstymus tarp lyčių ir naujas diskriminacijos formas? 

Kodėl buvo iš naujo įteisinta nelygybė? Iš pradžių turime prisiminti „nuša-

linimo istoriją“, arba alternatyvųjį kapitalizmą, kurio centre stovėjo moterys 

ir kuris plėtojosi pirmuoju industrializacijos laikotarpiu.

Gamyklos ir tikri vyrai

1830-ieji. Jungtinėje Karalystėje ar JAV sukuriamas fabrikas, nauja darbo 

sistema. Dabar institucijos ir išradimai, kurie anksčiau buvo ignoruojami 

ar uždrausti, gali naudotis kapitalu. Netrukus naujasis fabrikas tampa nau-

jąja vietos ekonomine valdžia. Šioje konkrečioje gamybos srityje jis nurun-

gia tradicines vietines amatininkų dirbtuves, užgožia valstybines „prakaito 

spaudimo“ įmonėles, steigtas tokiose ankstyvosios industrializacijos valsty-

bėse kaip Prancūzija, bei prisideda prie besikuriančios pasaulinės rinkos. 

Labai dažnai darbo prašyti ateina moterys, bėgančios nuo slegiančių sąlygų 

kaimo vietovėse.

 Tikri vyrai nenorėjo plušėti fabrikuose. Ypač buvę amatininkai ir meistrai 

žvelgė į darbą fabrike kaip į laisvės ir statuso praradimą. Ši problema sukėlė 

pirmuosius industrinio amžiaus debatus dėl darbo. Ar verta pramoninin-

kams suteikti visišką laisvę ieškant pigių ir kantrių darbininkų? O kaip vyro 
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padėtis šeimoje ir visuomenėje? Kalbant šiuolaikiniais terminais, tai buvo 

debatai dėl socialinio aprūpinimo, klasių bei lyčių drauge paėmus. Kokios 

bus darbo jėgos reprodukcijos sąlygos? Tvyrojo rimtai pagrįsta baimė – ji 

išplito ir į liberaliosius buržuazijos sluoksnius, – kad gamyklinė sistema su 

savo varganomis sąlygomis ir ilga darbo diena sunaikins darbininkų klasę. 

Buvo sukurta apsaugos sistema – normali darbo diena.

 Prieš šiuos įvykius, nuo devyniolikto amžiaus trečiojo dešimtmečio ir 

ypač iki septintojo dešimtmečio, moterys ir merginos sudarė naujosios pra-

monės darbininkų klasės daugumą. Kai pramonė buvo pradėta sprausti į 

tam tikras normas, ji kartu buvo ir maskulinizuojama. Devyniolikto am-

žiaus pabaigoje ir dvidešimto amžiaus pradžioje moterų santykis tarp pra-

monės darbininkų industrinėse šalyse mažėjo, ypač esminėse gamyklinės 

sistemos dalyse. Šis procesas dar labiau išryškėjo dvidešimtame amžiuje. 

Palengva moterys tapo nedidele pramonės darbininkų mažuma. Beveik ne-

tenka abejoti, kad silpna moterų pozicija profesiniame gyvenime padeda 

paaiškinti dvidešimto amžiaus totalitarines tendencijas ir „reorganizuotus 

patriarchatus“.104

 Ekonominė analizė galėtų atskleisti, kodėl nykstant patriarchatui bei vei-

kiant „civilizuojančiajai kapitalo jėgai“ neatsirado visiška lyčių lygybė, kaip 

kad tikėjosi daugelis devyniolikto amžiaus stebėtojų. Samdomasis darbas 

ir rinkos mechanizmai labiau vertino vienas darbų rūšis nei kitas. Gamy-

ba (produkcija) buvo priskiriama aukštesnei kategorijai nei reprodukcija, ir 

šios dvi kategorijos vis labiau tolo viena nuo kitos. Ūkyje, kuris yra orientuo-

tas į gamybą rinkai, reproduktorius, kuriantis žmogiškuosius išteklius, susi-

duria su kliūtimi. Kadangi žmonės yra laisvi ir nepriklausomi, žmogiškųjų 

išteklių negalima traktuoti tik kaip kapitalo, jų negalima parduoti rinkoje ar 

naudoti kaip nuosavybę. Nė viena valstybė nepalieka reprodukcijos vien tik 

laisvajai rinkai. Čia būtinos socialinio aprūpinimo garantijos. Reprodukciją 

būtina kompensuoti tam tikrais specifiniais būdais, tarkim, pragyvenimu 

 104  Holter, Ø. 1982a, 1984f, 1989a.
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per santuoką, įdarbinimu viešajame sektoriuje arba „moterų atžvilgiu drau-

giška valstybe“ su jos socialinio aprūpinimo sistema ir vaikų darželiais.105

 Tačiau devynioliktame amžiuje jaunos moterys buvo pirmasis kapita-

lizmo proletariatas. Tuo metu moterys susidūrė su paradoksu, joms tapo 

trumpai prieinama ekonominė valdžia. Pirmąjį streiką, pavyzdžiui, Norve-

gijoje, organizavo „fabrikų mergaitės“. Netgi Petrograde 1917 m. darbininkų 

daugumą sudarė moterys.106

 Kodėl pramonė buvo maskulinizuota? Galbūt reikėtų klausti, kodėl ji ne-

turėjo būti maskulinizuota? Ankstyvasis šiuolaikinis profesinis gyvenimas 

buvo labai patriarchalinis. Dažnai neatsižvelgiama, kad pirmieji ikiindus-

trinės Europos atradimai daugelyje sričių turėjo regresyvinį poveikį – ab-

soliutizmas Europoje, vergovė užsienio šalyse. Žinant šiuos faktus visiškai 

suprantama, kodėl ankstyvoji industrializacija išlaikė ryšį su patriarchaline 

sąranga. Be to, „pigios darbo jėgos, ilgų darbo valandų“ politika, įsileidusi 

moteris į ankstyvąją industrializaciją, palengva tapo kliuviniu ilgalaikiam 

kaupimui. Ši tendencija išryškėjo devyniolikto amžiaus pabaigoje, kai ėmė 

kartotis ekonominės krizės.

 Kilus šiam konfliktui buvo reorganizuotos patriarchalinės struktūros. 

Darbininkų klasės gelbėjimas ir vyrų pozicijos įtvirtinimas susipynė į vieną. 

Ekonominiame lygmenyje buvo pereita prie pelno siekimo dinamikos, prie 

intensyvesnio brangesnės darbo jėgos panaudojimo, palengva atsisakant pi-

gios darbo jėgos ir ilgų darbo valandų. Šiame procese gamybinės moterų 

pareigos buvo suvaržytos arba sumenkintos.

 Regis, kad perėjimo procesas buvo iš esmės politinis. Tačiau drauge su 

šeimos maitintojo pobūdžio lyčių kontraktais ir „papildomomis“ (segreguo-

tos) šeimos struktūromis, siejamomis su profesine raida bei daugiau kapi-

talo reikalaujančios darbo jėgos pasiūla, jis buvo ir galinga ekonominė jėga. 

Kapitalizmas nugalėjo, bet patriarchatas dar buvo gyvas.

 105  Holter, Ø. 1997b.
 106  Holter, Ø. 1984d.
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 Dvidešimtame amžiuje ekonominiai svertai vis dažniau veikdavo vyrų 

naudai, atlygindami už prarastus taškus kituose frontuose. Reprodukcijos 

trūkumų vis gausėjo. Sparčiai augant technologiniam visuomenės lygiui, 

tipiškas gamybinis darbas reikalavo vis daugiau kapitalinių įdėjimų, tuo 

tarpu reprodukcinis darbas sąlyginai trypčiojo vietoje. Be to, paslaugos bei 

asmeninis reprodukcinis darbas išliko pakankamai izoliuoti ir susiskal-

dę, ypač neapmokamų darbų srityse, palyginti su organizacine gamybos 

raida. Tokie pokyčiai suteikė vyrams vis labiau tvirtėjantį ekonominį pa-

grindą su lytimi susijusiai galiai įgyti ir sudarė sąlygas „nusipirkti šeimos 

maitintojo bilietą“.

 Ši ekonomikos analizė padeda paaiškinti, kodėl nepriklausomai nuo lyties 

aptarnaujantis kapitalizmo personalas negalėjo pakilti iki tokios pat eko-

nominės padėties. Iš esmės vyrai galėjo tapti pagrindiniais reproduktoriais, 

vyrija galėjo tapti „minkštąja“ bei „silpnąja“ lytimi.

Šeimos maitintojo modelio susiformavimas

Devyniolikto amžiaus pabaigos lyties sąvoka naciją, šeimą ir vyrą traktavo 

kaip simbolinės visumos dalis. „Buvo manoma, kad vyro kūnas simboli-

zuoja visuomenę.“107 Darbininkų klasę viliojo vieno pajamų šaltinio, ku-

rio pakaktų išlaikyti šeimą, idealas. Dvidešimtame amžiuje vyriško elgesio 

normos palengva pasislinko nuo šios pusiau politinės bazės link grynai 

ekonominio pagrindo. 

 Todėl sugebėjimas atlikti šeimos maitintojo ar tiekėjo vaidmenį tapo es-

mine vyriškumo išraiška. Atsirado, viena vertus, kultūrinė vyro – darbinin-

ko ir tiekėjo – bei pramoninio racionalumo sintezė ir, kita vertus, namų – 

minkštumo ir moteriškumo – sintezė. Nuo šiol vyras neprivalėjo prisidėti 

prie bendrųjų darbų, prie darbų, kuriuos atlikdavo tiek vyrai, tiek moterys 

 107  Mosse, G. 1996.
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daugelyje ikiindustrinių ūkių. Dabar vyras turėjo užtikrinti išorines sąlygas 

šeimai egzistuoti, visų pirma pinigines pajamas. Pagal idealios šeimos sce-

narijų, jei „motinos–vaiko diada“ veikė nepriekaištingai ir maitintojas funk-

cionavo normaliai, visi turėjo būti laimingi.

Šeimos tyrimai rodo, kad šie pokyčiai dažnai vyko pasitelkiant aukštes-

niosios ir viduriniosios klasės vertybių sklaidos procesą bei elgseną visuo-

menėje apskritai – kažkas panašaus į „purškimo sistemą“.108 Šį teiginį pa-

tvirtina ir Šiaurės šalių pavyzdys, pvz., Eilert Sundt, žymaus Norvegijos 

sociologo, tyrimai devyniolikto amžiaus šeštajame dešimtmetyje. 

Sundt atskleidė, kad daugumas vyrų neatitiko naujosios lyčių sistemos, 

kurią palaikė miestų elitas. Jiems buvo svetimas „moteriškojo delikatumo 

pojautis“. Prasčiokai vyrai, ypač kaimo vietovėse, į žmonas ar partneres rin-

kosi vyresnes moteris, skirtingai nuo buržuazinės tradicijos besilaikančių 

vyrų, kurie rinkosi jaunesnes žmonas.109 Tačiau palengva naujieji šeimos ir 

lyčių modeliai ėmė įsitvirtinti ir tarp darbo bei kaimo žmonių. Senesnius 

šeimos modelius Šiaurės šalių statistika fiksavo dar dvidešimto amžiaus aš-

tuntajame dešimtmetyje, bet vėliau juos iš esmės išstūmė miesto modeliai. 

Dvidešimto amžiaus šeštajame dešimtmetyje šeimos tiekėjo arba mai-

tintojo modelio įtaka buvo didžiausia, ji rėmėsi ekonominiu klestėjimu po 

Antrojo pasaulinio karo bei kitais veiksniais. Šeimos maitintojo idealai iš-

liko daugelio vyrų svajone, tačiau buvo pakankamai realūs (o gal reikėtų sa-

kyti privilegijuoti, padaryti realūs), kad taptų stipriais, reikšmingais ir gana 

ilgalaikiais modeliais. Tačiau buvo ir įtampos požymių. Palengva vieno šei-

mos tiekėjo modelis ėmė „tiekti“ savo paties žlugimo sąlygas, kaip parodė 

didėjantis skyrybų skaičius septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose. 

Branduolinė šeima vis dažniau atsidurdavo gniaužtuose tarp dvigubo dar-

bo realybės ir stiprėjančių bendradarbiavimo bei meilės tarp dviejų lygių 

individų lūkesčių. 

 108  Waller, W. 1938; Morgan, D. 1975.

 109  Johansen, H. 2001:215.
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Šeimos maitintojo modelis susvyravo dėl moterų kovos aštuntajame ir 

devintajame dešimtmečiuose, moterų darbo jėgos didėjančios paklausos, 

aukštesnio išsilavinimo, socialinės apsaugos sistemų plėtros. Vis stiprėjo 

kultūrinių pokyčių, tarp jų ir aukštesnio moterų išsilavinimo ir sąmoningu-

mo, poveikis. Keitėsi ir vyrų požiūriai. Trys bendriausios tendencijos buvo 

aukštesnis išsilavinimo lygis, didėjantis skyrybų skaičius ir naujos šeimos 

tendencijos bei stiprėjantis dėmesys globai.

Vyriška globa

Kaip jau matėme, industrinė visuomenė sukūrė šeimos maitintojo mode-

lį, kuris visą globą paliko moterims. Tačiau vyrų sugebėjimas rūpintis ki-

tais niekada nebuvo dingęs. Kalbant apie vyrų dominavimą ir vyrų kultū-

rą, dažnai pamirštama, kad vyriškos globos formos egzistavo darbininkų 

tarpusavio santykiuose ir tapo neatsiejama darbininkų solidarumo prieš 

darbdavius dalimi. Darbo draugai galėdavo vienas kitam parodyti globą bei 

„santykių kompetenciją“, nors tai dažniau likdavo tylia, žodžiais nedekla-

ruojama praktika. Atvirkščiai, dėmesio centre buvo santykiai ir konfliktai 

tarp darbuotojų ir darbdavių.

 Grįžkime prie atsitiktinai pasirinkto šiuolaikinio pavyzdžio – Danijo-

je dvidešimto amžiaus dešimtajame dešimtmetyje ilgai trukusio profesinio 

konflikto tarp šiukšlių surinkėjų, daugiausia vyrų. Du vyrai, profsąjungų ly-

deriai, perteikia savo patirtį:

„Derybų proceso metu mudu su Finu sukrėtė beprotiška garsioji „lyderio 

teisė“, kurią propagavo žmonės, visiškai nieko nenutuokiantys apie įstaigos 

valdymą, tik įsikibę buržuazinės ideologijos, teigiančios, kad lyderiai turi 

vadovauti vien todėl, kad jie yra lyderiai“. 110

 110  Madsen, H. 1998:63.
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Čia pateiktas vyriškasis požiūris į santykius skiriasi nuo moterų (ir femi-

nizmo šalininkų) požiūrio į santykius keliais aspektais. Jis persmelkia pro-

jektus, įvairius dalykus ir, apskritai šnekant, visus darbo procesus; pagrindi-

nė problema – kaip valdyti įmonę. Viena vertus, šis požiūris mažiau kreipia 

dėmesio į žmones nei į kitus dalykus. Kita vertus, jis gali pasiūlyti žmonėms 

daugiau erdvės būtent todėl, kad yra nukreiptas į kitus dalykus.

Teisingas požiūris

„Medkirčių „teisingo požiūrio“ esmę atspindėjo jų gebėjimas numaty-

ti, kuriuos medžius reikia kirsti, o kuriuos palikti, kad vairuotojams 

būtų lengviau darbuotis ir būtų išvengta papildomo darbo tvarkant 

susipynusias šakas ir kamienus. (...) Šio „požiūrio“ neturėjęs žmogus 

tik apkrautų papildomu darbu tiek savo kolegas, tiek pats save.“111

Čia apibūdintas požiūris nėra vien techninis, bet ir socialinis. Tra-

diciniai vyrų darbai retai būdavo grynai techniški, tik asmeniniai ar 

socialiniai elementai buvo prislopinti ar paslėpti.

Ištyrus vyrus kaip globėjus, o ypač tėvus privačiame gyvenime, paaiškėjo, 

kad jų patirtis šioje srityje kur kas didesnė, nei buvo manoma. Profesinio 

gyvenimo tyrimai rodo tą patį, tik šioje srityje žinios nėra tokios gilios. Kaip 

jau buvo minėta, privataus gyvenimo praktikos dažnai yra mažiau padaly-

tos lyčių atžvilgiu, nei teigia ideologija, o nuodugnūs tyrimai pateikia labai 

įvairius rezultatus.112 Atrodo, kad praktinis lygmuo yra mažiau segreguotas 

lyčių atžvilgiu nei ideologinis. Tą patį turbūt būtų galima pasakyti ir apie 

profesinį gyvenimą. 

 111  Kaldal, I. 2000.
 112  Olsen, B. 2000.
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 Kartais manoma, kad vyrai globai ir žmonių santykiams suteikia ypatin-

gų bruožų bei požymių – turima galvoje vadinamoji „vyriška globa“. Nors 

šiuo atveju nereikėtų pervertinti lyčių skirtumų, jie dažnai yra svarbūs prak-

tikoje. Mes galim kalbėti apie vyriškas globos raiškos formas, pagrįstas vyrų 

patirtimi bei jų istoriškai susiklosčiusia padėtimi, nekurdami naujų mitų 

apie abiejų lyčių ypatingas savybes ar vidinę prigimtį.

Demokratiniai vyriškos globos požymiai

Pateikiame kelis vyriškos globos požymius vyrų istorinės patirties atžvilgiu:

1  „Gaudyk kamuolį, ne žmogų“ – „sąžiningas žaidimas“ – demokratinis ele-

mentas

Industrinė visuomenė susiformavo kovojant su senesniais, labiau auto-

ritariniais visuomenės modeliais. Pramonės darbininkai, o palengva ir kiti 

darbuotojai gavo demokratijos pamokas, kurių neturėjo samdomojo darbo 

santykių nesaistomi darbininkai, nors tikroji demokratija dažnai išlikdavo 

tolima siekiamybe.113

2  Padaryk pats, išsikovok savo vietą po saule, būk nepriklausomas

Susidūręs su į išorę orientuotomis darbo užduotimis gamybos srityje dar-

buotojas(a) privalo susidoroti su jomis pats (pati), turi išmokti išeitį surasti pats 

(pati). Šis elementas dažnai yra labai svarbus vyrų profesiniuose santykiuose.

3  Žaidimas ir žaisminga veikla

Žmogus gali dirbti ir žaisti vienu metu, ypač kai darbo užduotis pasi-

žymi rutina ir nereikalauja viso žmogaus dėmesio. Sugebėjimas juokauti ir 

pernelyg nesusireikšminti dažnai yra svarbus vyriškos profesinės kultūros 

elementas.

 113  Antai į darbininkų savivaldos grupes – kadaise labai radikalų sprendimą – dabar dažnai 

žiūrima kaip į savaime suprantamą dalyką („grupinis darbas“ ir t. t.).
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4  Nustatyk ribas ir skirtumus, išsiugdyk realizmo jausmą

 Rizikingas elgesys gali tapti neatsiejama žaismingos veiklos dalimi, ypač 

tarp jaunesnių vyrų. Tradicinė vyresnių vyrų globos raiška šiuo atveju yra 

nustatyti ribas ir dalykus, kuriais nežaidžiama. Tarkim, spaustuvininkas su-

stabdys mokinį, bandantį ištraukti skudurą, kurį pagavo dideliu greičiu besi-

sukantys velenai. Daroma ne taip. Moralas perduodamas per įvairius pasako-

jimus apie nutrauktų pirštų skaičių arba net pasekant pasakėlę apie vaikiną, 

kuriam nutraukė galvą po kambarį pradėję skraidyti plieniniai ofseto lakštai. 

5  Išsiugdyk solidarumą

 Samdomasis darbas turi daug neigiamų aspektų – didesnė konkurenci-

ja, susiskaldymas, anonimiškumas, susvetimėjimas ir t. t. Taip sakydamas 

noriu pabrėžti, kad egzistuoja plačiai paplitusi ir sena tradicija kovoti su 

šiomis problemomis, kurią dažnai ignoruoja debatai dėl lyties.

 Solidarumas skiriasi nuo šeimos vertybių, kurios, bent jau jų tradicinė 

forma, yra grindžiamos ypatingu prisirišimu. „Svarbu, kas tu esi“; kraujas – 

ne vanduo. Kalbant apie profesinį solidarumą svarbesnis yra vanduo. Čia 

svarbiausia (idealiu atveju) yra tai, ką žmogus daro, kaip jis prisideda prie 

visų gerovės, o ne kas jis ar ji yra. Čia slypi labai reikšmingas demokratinis 

elementas. Didėjantis profesinio gyvenimo solidarumas prisidėjo prie ben-

dro visuomenės demokratėjimo proceso, palengva tolstant nuo visuomenės, 

pagrįstos prigimtinėmis savybėmis. Kalbant lyties terminais, jis prisidėjo 

prie savo jėgomis iškilusio vyro ideologijos.114 

6  Išsilavinimas ir mokymasis

 Santykiai tarp vyrų ir jaunuolių bei vyro vaidmuo socializacijos proce-

se visuomet buvo reikšmingi dalykai daugelyje visuomenių bei laikotarpių. 

 114  Carol Lindquist teigia, kad „labai dažnai darbo vietose egzistuoja stiprus lojalumas ir 

noras atsilyginti žmonėms už tai, kas jie yra, o ne už tai, ką jie daro. Tai sudaro homoso-

cialinės reprodukcijos pagrindą, pagrindinį stiklo lubų komponentą, rasines ir etnines 

monokultūras darbo vietose ir t. t.“ – Pritariu. Šiame skyriuje aš bandau išskirti kelias 

galimas išeitis iš ganėtinai keblios padėties.
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Modernybėje industrializacija nukirto dalį šių ryšių. Tačiau neformaliame 

lygmenyje pedagoginis vyrų vaidmuo išliko profesinėje aplinkoje. Neseniai 

atlikti tyrimai liudija, kad vyrų vaidmuo buvo reikšmingas ankstyvosios 

modernybės laikotarpiu ne tik techniniuose reikaluose, bet ir emociniuose 

bei su globa susijusiuose reikaluose – veikloje, kuri branduolinėje šeimoje 

palengva buvo nustumta į moterų teritoriją.115

 Tačiau jei vyrų globa visą laiką buvo prislopinta, „žiemos miegu užmi-

gusi“ tema, kodėl ji neišryškėjo profesiniame ir šeimyniniame gyvenime? 

Egzistuoja kelios priežastys, kurias ir aptarsime kituose skyriuose.

„Išdidūs, laisvi ir patenkinti“

„Tą dieną mes pasijutom išdidūs, laisvi ir patenkinti,“ – rašoma kny-

goje apie Danijos šiukšių surinkėjus. Jie streikavo, ir darbininkus par-

ėmė ne tik jų sutuoktiniai ir šeimos, įkūrusios paramos grupes, bet ir 

kitos profsąjungos. Jų žodžiais tariant, toji parama „šildė“.

Kas buvo nutylėta? Pacientas tą dieną elgėsi gerai. „Jo funkciniai 

gebėjimai perėjo nuo A prie B.“

Šis teigiamų jausmų ir šilumos konstatavimas atskleidžia globą, 

kuri slypi arba kuria yra pagrįstas profesinis gyvenimas. Ji aptinka-

ma ir įmonininko ar darbdavio atvejais. Tačiau ji nėra dominuojan-

tis vyriškas nusiteikimas. Čia svarbiausia yra gamyba, o žmonės – 

paskiau. Dėmesys telkiamas ne į žmogiškuosius bruožus ar socialinį 

procesą, bet į produkciją ir galutinį tikslą. Taip mąstant pacientai gali 

tapti daiktais su savo funkcijomis.

Tačiau profesinio gyvenimo studijos rodo, kad slaptosios masku-

lininės kultūros nebuvo visai bežodės. Ir gal „išdidūs, laisvi ir paten-

kinti“ yra nebloga pradžia?

 115  Žr. Gillis, J. 1995, 1996. Šiandien globa dažnai asocijuojasi su lyčių lygybe, bet kaip jau 

buvo minėta, tradicinės globos formos paprastai būdavo autoritarinių santykių dalis.
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Išryškėja keli pagrindiniai modeliai. Visų pirma, vyrai netenka kompeten-

cijos, antra, juntama „ši vieta jau užimta“ tendencija. Ryškėjant lyčių skirtu-

mams, moterys buvo vis labiau ir labiau tapatinamos su globėjos ir namų 

židinio saugotojos vaidmeniu. Šis modelis vis dar smarkiai juntamas net ir 

Šiaurės šalyse, nors dabar dauguma moterų čia yra ekonomiškai aktyvios. 

 Daugelis tyrimų nurodo, kad moterys nėra patenkintos vyriškąja globa 

ar vyrų atliekamais namų ūkio darbais: arba jie per mažai rūpinasi, arba 

toji veikla neatitinka jų standartų. Vyrai buvo užsiėmę demokratijos raida, 

tuo tarpu moterys „studijavo“ žmogiškuosius santykius, kurių išmanymo 

vyrams taip trūksta. Vyrai nedalyvavo reprodukcinės srities raidoje, kuri 

apima ankstyvąją socializaciją, bazinį lavinimą, globos teikimą ir kūdikių 

priežiūrą. Tas poreikis (vienos pusės) arba trūkumas (kitos pusės) tokie di-

džiuliai, kad tos dvi patirtys gali būti traktuojamos kaip du atskiri pasauliai: 

vyrai gyvena Marse, o moterys – Veneroje. Taip yra surėdyta Gamtos – taip 

„aiškinami“ dabar egzistuojantys (gana žemiški) santykiai tarp lyčių. 

 Šiaurės šalių debatuose vyriškosios globos stokos problemą suformula-

vo patys vyrai. Regis, vyrai už ją sumokėjo keleriais metais trumpesne gy-

venimo trukme, mokesčių mokėtojai paaukojo nemažą sveikatos apsaugai 

skirto biudžeto dalį (nors tam tikra prasme vyrai yra „pigūs“, nes jie anksti 

miršta) ir dar keliomis blogybėmis. Pastaraisiais metais žiniasklaidos prie-

monės skiria daugiau dėmesio lyčių lygybės problemoms, dažniau kritikuo-

ja tradicinį vyro vaidmenį.

 Jei kompetencijos praradimas yra pirmasis modelis, antrasis skelbia, kad 

globėjo pozicija jau užimta. Šiandien vyrai turėtų „padėti“ atlikti užduotis, 

bet jie dažnai jaučia, jog jiems neleidžiama. Kai kurie tyrimai leidžia manyti, 

kad moterys laikosi įsikibusios to, ką turi, kalbant, tarkim, apie atsakomybę 

už vaikus ir šeimą. Vienas neseniai atliktas tyrimas (Norvegija) parodė, kad 

tik maža dalis moterų pageidavo ilgesnių tėvystės atostogų vyrams.116 

 116  Norsk Gallup Institutt 2000.
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Išvados

Jei pažvelgsime į platesnį kontekstą – žmonijos istoriją, pamatysime, kad 

niekada nebuvo stebimasi, jog vyrai užsiima globa. Atvirkščiai, tyrimai 

rodo, kad tik modernybėje iš vyrų vaidmens buvo išstumta veikla, susijusi 

su globa ir priežiūra. Neišraiškingas, instrumentinis maskulinizmas, kurį 

propagavo industrinės visuomenės mentalitetas, buvo daugeliu atžvilgiu 

bendrojo istorijos dėsnio išimtis. Daugelyje visuomenių moterys aktyviau 

negu vyrai dalyvauja socializacijos ir globos veikloje, bet tradiciškai prie šios 

veiklos prisidėjo ir vyrai, be to, toji veikla buvo kur kas labiau susipynusi su 

kitais įvykiais. Tradiciškai vyrai aktyviai dalyvaudavo socializacijos proce-

suose bei apmokydami darbinės veiklos, profesijos.

 Industrializacija sukūrė „gamybinę bendruomenę“ vyrams ir „asmeninę 

bendruomenę“ moterims. Pakankamai „abilytė“, t. y. pritaikyta abiem lytims 

(nors giliai patriarchalinė), socialinė sąranga vis labiau dalijosi į dvi atskiras 

sferas.117 Kartu su industrializacija atsirado naujas ekonominis pasidalijimas 

tarp gamybos (arba išorinių išteklių) ir reprodukcijos (žmogiškųjų išteklių). 

Kitame skyriuje pamėginsim atskleisti, kaip ši takoskyra pakeitė šiuolaikinę 

lyčių sistemą. 

 117  Laqueur, T. 1990.
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„Koks darbas iš vyro padaro vyrą?“
 

Šis klausimas nėra vien metafora. Darbas tikrai gali būti vyriškumo ar mo-

teriškumo pagrindas. Tačiau kodėl abi lytys atsiduria taip toli viena nuo ki-

tos profesinio gyvenimo sektoriuose ir srityse? Kodėl jos galų gale atsiduria 

priešingose veiklos ir užduočių pusėse?

 Šiame skyriuje pateiksime pastarojo meto tyrimus, kaip darbas ir pro-

fesinė veikla įtakoja vyriškumą ir moteriškumą. Taip pat kiek giliau paana-

lizuosime pagrindines šiame skyriuje minimas sąvokas bei perspektyvas. 

Pagaliau, iš arčiau apžvelgsime vyrų profesinio gyvenimo patirtį, o ypač jos 

teigiamus bruožus, kurių reikšmė ilgą laiką buvo sumenkinta ir kurie galėjo 

turėti įtakos lyčių lygybei.
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Asmenys ir situacijos

Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad darbų pasiskirstymą tarp lyčių nulėmė skir-

tingi vyrų ir moterų polinkiai bei bendravimo stilius. Jie mąsto apie lytį kaip 

apie atskiriems asmenims, o ne situacijoms būdingus bruožus. Laikantis 

tokio požiūrio, skirtumus lemia įgimti asmeniniai bruožai, skirtinga vyrų 

ir moterų „prigimtis“. Tuomet darbų skirstymas pagal lytis tik atspindi tuos 

įgimtus temperamento skirtumus.

 Tačiau jeigu taip yra iš tikrųjų, kodėl daugybėje profesijų bėgant am-

žiams keitėsi lyčių pasiskirstymas – net pagrindiniuose pramonės darbuose, 

tarkim, gamykloje? Jei lyties atžvilgiu darbai yra nekintantys ir, pavyzdžiui, 

sekretorės darbas yra moteriškas, kodėl tam tikrais laikotarpiais sekreto-

riais dirbo veik vieni vyrai? Jei rašymas yra vyriška užduotis, kodėl rašto 

atsiradimas siejamas su moterimis?

 Žinoma, darbų pasidalijimas turi keletą pakankamai statiškų veiksnių, sie-

jamų su lytimi. Esencialistų požiūris kartais atrodo teisingas. Tačiau jis iš es-

mės ignoruoja istorinį ir socialinį kintamumą ir neretai klaidingai aiškina net 

labiau statiškus lyčių bruožus suteikdamas jiems šiuolaikinę interpretaciją.

 Norėdami toliau tyrinėti ir paaiškinti faktus daugelio sričių tyrinėtojai 

pasitelkė „socialinę konstruktyvistinę“ lyčių perspektyvą. Dabar argumen-

tuojama atvirkščiai, pereinant ne nuo asmenų prie situacijų, bet nuo situa-

cijų prie asmenų. Akivaizdūs skirtumai interpretuojami atsižvelgiant į so-

cialinius kontekstus ir struktūras. Tačiau paimtos atskirai konstrukcijos ir 

struktūros atrodo primityvios ir „deterministinės“. Teigiama, kad santykiai 

tarp lyčių nėra elementarus darbų pasidalijimo atspindys, bet aktyvus ir di-

namiškas socialinis procesas, savo ruožtu veikiantis darbo socialinę organi-

zaciją. Nors struktūros formuoja žmones, žmonės jas keičia pasitelkdami 

individualius ir kolektyvinius veiksmus. 

 Darbo įtaka lytims yra didžiulė, bet labai subtili. Asmenybės studijos 

atskleidė, kad darbas tikrai turi poveikį žmogaus elgsenai kitose srityse; yra 

dalis tiesos „liejimosi per kraštus“ („spillover“) hipotezėje, kad mes esam linkę 

perkelti darbe įgytus bruožus į kitas situacijas. Kai kurie tyrinėtojai teigia, 
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kad lytis kuriama atliekant darbines užduotis. Tarkim, aptartas pasidaliji-

mas namų ūkio darbais sukuria pojūtį, kad egzistuoja „jos“ ir „jo“ sferos. Kai 

kurie teigia, kad užduočių atlikimas turi tiesioginį „tapatybės efektą“. Todėl 

iš esmės kūdikio priežiūra suteikia asmeniui naują socialinę tapatybę. Ta-

čiau turimi duomenys tik iš dalies patvirtina šį argumentą. Dažnai kur kas 

svarbesnis yra užduoties kontekstas. Nuo jo priklauso, kaip mes suvokiam 

užduotį ir su ja elgiamės, nors patys dažnai manom, kad kontekstas yra ne-

atskiriama užduoties dalis. Užduotis pati savaime neegzistuoja, ji priklauso 

nuo socialinio darbų pasidalijimo. Platesnis socioekonominis ir kultūrinis 

kontekstas daro didžiulį poveikį tiek pačiam darbui, tiek jo suvokimui.

 Tačiau net atsižvelgiant į šias aplinkybes būtų galima ginčytis, kad „dar-

bas kuria lytį“. Vyrai ir moterys susikuria lytį per savo veiklą – profesinę ir 

asmeninę. 

Vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas

Egzistuoja daugybė skirtumų tarp tipiškai vyriškų darbų. Staliaus, ūkinin-

ko ar programuotojo darbas reikalauja skirtingų gebėjimų, ir kiekvienas 

vyksta visiškai kitokiame kontekste. Sąvokos „būti vyru“ ir „darbo kultūra“ 

kiekvienoje profesijoje yra skirtingos. Iš tikrųjų skirtumai gali pasirodyti 

tokie didžiuliai ir įvairūs, kad sunku įžvelgti bent kokį bendrą šių „tipiškai 

vyriškų“ darbų bruožą. 

 Jei pažvelgtume į profesinę struktūrą kaip į visumą, išryškėja bendri dės-

ningumai. Vyrų darbas skiriasi nuo moterų darbo dviem pagrindiniais as-

pektais: darbo pobūdžiu ir sprendimų, kurių reikalauja darbas, priėmimo 

lygiu. Labiau tikėtina, kad darbą atliks vyras, o ne moteris, jei darbas yra 

techniškas, o ne nukreiptas į kitų žmonių poreikius ir jei reikia priimti daug 

sprendimų. Šie skirtumai dažnai vadinami „horizontaliąja“ ir „vertikaliąja“ 

lyčių dimensijomis darbų socialinio organizavimo struktūroje.

 Jei mes žinome darbo padėtį šių dviejų dimensijų atžvilgiu, tikimybė, 

kad mums pavyks nustatyti darbuotojo lytį, yra pakankamai didelė. Turime 
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žinoti daugiau, jei norime atspėti tiksliai, tačiau šie du veiksniai iš esmės pa-

aiškina bendrą lyčių pasidalijimą.

 Vertikalusis ir horizontalusis pasiskirstymas yra du pagrindiniai diskri-

minacijos šaltiniai. Abu jie beveik paaiškina didžiulį atotrūkį tarp vyrų ir 

moterų atlyginimų. Moterys apmokamos menkiau, nes jos dirba žemesnio-

jo lygmens darbus, priima mažiau sprendimų, moterų darbai yra ne tokie 

techniški ir ne taip smarkiai orientuoti į gamybą.

Lyčių diskriminacija yra vertikali, kai moterys yra vertinamos blogiau 

dėl jų žemesnės pozicijos hierarchijoje. Diskriminacija yra horizontali, kai 

jų darbas vertinamas skirtingai, net jeigu jos stovi viename lygmenyje su 

vyrais – tarkim, kai vienodos išsilavinimo investicijos duoda skirtingus re-

zultatus priklausomai nuo to, ar išsilavinimas yra techninis ar socialinis. 

Vertikalioji diskriminacijos forma yra gerai pažįstama tradicinė forma. Ji 

pagrįsta patriarchatu – „ji dirba – jis sprendžia“. Vyrų darbai dažnai padeda 

jiems užimti pozicijas, kuriose priimami sprendimai, tuo tarpu moterų dar-

bai linkę pajungti jas kitų vadovavimui. Visa tai turėjo ilgalaikių pasekmių 

tiek moteriškumui, tiek vyriškumui.

Tačiau šiandien svarbesnė tapo horizontalioji forma, ir greičiausiai ne 

pati savaime, o kaip lyčių diskriminacijos apskritai išraiška. Ji vis dar išlieka 

stipri, tuo tarpu vertikalusis veiksnys silpnėja. Profesiniame gyvenime lyčių 

hierarchija sumažėjo, nors ir ne tiek, kiek kultūroje ar neformaliuose socia-

liniuose santykiuose. Moterims vis labiau tampa prieinamos vyriškomis lai-

kytos profesijos, jos taip pat kyla profesinės hierarchijos laiptais, nors „stiklo 

lubos“ ir kitos kliūtys nuolat tą procesą stabdo.

Dvi atskiros sritys

Horizontalus darbų pasiskirstymas savaime nėra diskriminacijos ar galios 

forma. Kai kurios vyriškų ir moteriškų darbų tradicijos yra labai senos, per-

duodamos per amžių amžius, kitos yra palyginti naujos.
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Kaip jau aptarėme trečiajame skyriuje, tradicinėje visuomenėje darbų 

pasidalijimas lyčių atžvilgiu buvo traktuojamas kaip dvi vienos bendros už-

duoties dalys; tarkim, vyras ir moteris kartu valdo ūkį ir išlaiko šeimą. Šian-

dien tas pasidalijimas yra labiau atskirtas į dvi atskiras sferas – asmeninę 

(privačią) ir techninę (viešą). Be to, asmeninė sfera savotiškai aptarnauja 

techninę sferą; abi sferos nėra subalansuotos ar simetriškos. 

Būtent todėl vyrų darbą galima būtų apibūdinti kaip gamybos bendruo-

menę, tuo tarpu moterų darbas sukūrė labiau asmeninę bendruomenę, kurio-

je akcentuojami žmonių santykiai ir globa.118 Šis pasidalijimas turėjo įtakos 

žmonių elgsenai kitose srityse, paveikė moteriško ir vyriško bendravimo 

formas. Žmonės ir asmeniniai poreikiai buvo moterų dėmesio centre, o 

įrankiai ir technologijos – vyrų dėmesio centre.

Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad šioji horizontali segregacija sustiprėjo. 

Atotrūkis išaugo. Kaip jau buvo minėta, šis veiksnys tebeturi didžiulį po-

veikį, jis pakankamai stiprus ir gali formuoti naujas darbų sritis, tarkim, 

kompiuteriją ir informacines technologijas. Veikla šioje srtityje tapo „vyriš-

ku darbu“. Tą nulėmė ne tik istorinis paveldas; verta atkreipti dėmesį, kad 

naujosios srities vyriškumas iš pradžių buvo gana abejotinas.

Horizontaliosios dimensijos pagrindinės dalys kartais vadinamos gamy-

bos sfera (darbas, sukuriantis technologinius išteklius) ir reprodukcijos sfera 

(darbas, sukuriantis žmogiškuosius išteklius).119 Šios dvi sferos nėra griežtai 

atskirtos. Kai kurie darbai apima abi sferas. Neformaliame lygmenyje visose 

profesinio gyvenimo srityse reikalingos abiejų rūšių pastangos. Tačiau iš es-

mės skiriasi tai, kas akcentuojama ir kam teikiama pirmenybė. Į žmones ir į 

technines užduotis orientuoti darbai yra pakankamai segreguoti, jie sukuria 

 118  Holter, Ø. 1989:274, 376-7; Hojgaard. L. 1994.
 119  Šie terminai dažnai vartojami Šiaurės šalių tyrimuose, nors neretai pažymima, jog 

reprodukcija sukelia klaidingą pojūtį, kad ji yra kažkas pasyvaus ar uždelsto, palyginti 

su gamyba. Be to, šie terminai truputį prieštarauja tradicinei ekonominei reprodukcijos 

prasmei (išteklių atkūrimas bendrąja prasme, makroekonomika). Galima būtų vartoti 

terminą „darbo jėgos gamyba“, bet daugumai tyrinėtojų jis atrodo pernelyg siauras.
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atskiras sferas, skirtingai apibūdinamas visuomenėje ir kultūroje, ir pasida-

lijimas tarp lyčių tik pagilina šį atotrūkį. 

Pramoninėse dvidešimto amžiaus ekonomikose šis pasidalijimas į sferas 

peraugo į profesinio gyvenimo hierarchiją, darbų funkcijos piramidę. Šios pi-

ramidės viršūnėje atsidūrė pagrindiniai gamybos sektoriai su palengva ma-

žėjančiu darbininkų skaičiumi dėl automatizacijos ir darbų išnykimo. Tai 

buvo sunkioji pramonė, sukūrusi gamybos įrankius, esanti virš kito, žemes-

niojo, lengvosios pramonės lygmens – pramonės, kuri sukūrė reprodukcijos 

(arba vartojimo) priemones. Po šiais dviem lygmenimis buvo reprodukcijos 

sferos lygmenys – iš pradžių reprodukcija, susijusi su gamintojais (tarkim, 

techninis švietimas), vėliau visa likusi reprodukcija (tarkim, socializaci-

ja). Nors šis požiūris yra gana mechanistinis, nėra jokių abejonių, kad šis 

pasidalijimas nulėmė socialinę sąrangą ir kad jis tebelieka svarbus šiandien. 

Tarkim, kuo labiau reprodukcinis darbas yra susijęs su gamyba, tuo geriau 

jis bus apmokamas ir tuo didesnė tikimybė, kad jį dirbs vyras.

Reprodukcijos nuvertinimas, kaip ir „stiklo lubos“ (su kuriomis jis yra 

artimai susijęs), turėtų būti traktuojamas kaip procesas, būdingas visai or-

ganizacijai. Bet kurioje kompanijoje ar darbovietėje egzistuoja tiek viduti-

nės, tiek mikro „gamybos piramidės“ versijos. Kartais hierarchijai įtakos gali 

turėti kiti veiksniai (tarkim, uždara, izoliuota darbo aplinka), kaip rodo ap-

tarnavimo paslaugų tyrimai viename Šiaurės jūros naftos gręžinių.120

Į žmogiškųjų išteklių kūrimą (reprodukcijos sfera) profesiniame gyveni-

me dvidešimto amžiaus pirmoje pusėje buvo žiūrima pro pirštus. Vėliau, kai 

užduočių ir poreikių šioje srityje padaugėjo, jis buvo pripažintas antruoju. 

Pastarojo meto tyrimai rodo, kad tai buvo politinis ir didžia dalimi patriar-

chalinis procesas: tarkim, tokių profesijų kaip slaugės priskyrimas grynai 

moteriškajai sričiai, pagrįstas „pašaukimo“ ideologija, labai patogia visuo-

menei, kurioje dominavo vyrai.121 Vyraujantis gamintojo požiūris ignoravo 

 120  Holter, Ø. 1987b.
 121  Bakken, R. 2001.
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ir nuvertino reprodukciją, ypač žmogiškųjų išteklių kūrimą, nesusijusius su 

darbo užmokesčiu pagrįstais santykiais, tarkim, vykusiais namuose.

Gamyba buvo vyraujanti sfera, ir daugelis lyčių tyrinėtojų mano, kad bū-

tent dėl to politinė ir kultūrinė lyčių lygybė netapo visuotinė, išliko dalinė. 

Šiandien tai padeda paaiškinti, kodėl profesinis gyvenimas ir ekonomika 

atsilieka lyčių lygybės raidos procese, palyginti su privačiu gyvenimu, kul-

tūra ir – Šiaurės šalyse – politika. Vis dar išlieka segregacjos modelis, nors 

tyrimai vis dažniau rodo, kad jis gali smarkiai pakenkti ekonomikos raidai.

Yra dar keletas svarbių veiksnių. Tradicinėje visuomenėje vertikali seg-

regacija profesiniame gyvenime sutapo su situacija kitose gyvenimo srityse. 

Ji neprieštaravo visuomenėje galiojusiai tvarkai. Tačiau šiandien to negalime 

pasakyti apie horizontaliąją segregaciją.

Paimkime Pero ir Siri pavyzdį. Pirmuose skyriuose matėme, kaip isto-

riškai keitėsi Pero kaip vyro pozicija šeimoje – nuo šeimos galvos ir šeimi-

ninko senąja patriarchaline prasme iki labiau periferinės figūros, žmogaus, 

kuris turi užtikrinti šeimos pajamas, ir galų gale iki šiandieninės situacijos, 

kuomet Peras siekia aktyvesnio vaidmens.

Peras nori būti aktyviu šeimos dalyviu, o ne vien tik turėti šeimą kažkur 

antrajame plane. Jis nori būti arčiau šeimos. Socialiniu, kultūriniu ir po-

litiniu atžvilgiu tokia šiuolaikinė pora kaip Pero ir Siri dažniausiai suvokia 

save kaip lygius. Ir tai turi įtakos tokioms probleminėms sritims kaip smur-

tas. Šiandien Šiaurės šalyse vyrai smurtauja dažniausiai dėl pavydo, stipraus 

nerimo ar desperacijos, o ne dėl sąmoningo „valdžios“ demonstravimo.

 Perui ir Siri nereikia dominavimo, konfliktų ar prievartos. Tačiau jų 

darbas, arba užmokestis už darbą, suteikia jiems nevienodą ekonominį pa-

grindą. Nė vienas iš jų nesutiks, kad Peras yra vertingesnis už Siri. Tačiau jų 

algalapiai sako ką kita. 

Horizontaliosios diskriminacijos formos yra netiesioginės ir ekonomi-

nės, jas dažnai būna kur kas sunkiau atpažinti nei vertikaliąsias. Tačiau stip-

rėjant lyčių lygybei jos sukelia daugiau įtampos, nes žemesnis vertinimas vis 

labiau ir labiau neatitinka bendrųjų tendencijų. Nėra taip paprasta suvokti, 



104 Ar vyrai sugebės?

kodėl diskriminacija išlieka. Peras jau nebekontroliuoja Siri taip, kaip tas 

buvo daroma tradicinėje visuomenėje. Dauguma porų mano, kad nelygybę 

sukelia praktinės aplinkybės. Kadangi tas aplinkybes pakeisti sunku, o žmo-

nės vis dažniau mano, kad rezultatą nulemia jų pačių laisvas pasirinkimas, 

atrodo, kad tokia nelygybė yra kone įgimta, prigimtinė. Taip tik skatinama 

įgimtų lyčių skirtumų ar skirtingų savybių ideologija.

Sulytinimo ekonomika

Analizuojant socialinių lyčių lygybę išeities taškas yra lygybė ir nelygybė, 

o ne lytis kaip tokia. Ekonominiai ir politiniai sprendimai, gilinantys ta-

koskyrą tarp vyrų ir moterų, gali būti tiesiogiai ir nesusiję su vyriškumu ar 

moteriškumu. Jie turi tendenciją nepakliūti į lyčių studijų akiratį, nors ir 

būdami itin reikšmingi lyčių lygybei. 

 Ar akcentuodami darbą ir ekonomiką prieisime prie deterministinio 

požiūrio? Ar jis simbolizuoja vienpusį materializmą? Nebūtinai.122 Šioje 

knygoje pateiktas požiūris atsižvelgia į socialines struktūras, tačiau taip pat 

pabrėžia socialinių veikėjų vaidmenį.

 Pagalvokime apie visus būdus, kuriais mūsų visuomenėje biologinei lyčiai 

suteikiame socialinę prasmę. Ši lyčių sistema arba lyčių struktūra apskritai gali 

būti traktuojama kaip mišri sistema, turinti galios, opozicijos elementų ar 

netgi elementų, kurie nepriklauso galios hierarchijai. Labai dažnai lytis yra 

nelygi, bet ji yra kur kas daugiau nei pasyvus patriarchato atbalsis.

 Todėl mes galim apsukti determinizmo klausimą 1800 kampu. Būtent 

pripažindami, kad lytis ir lygybė apima dvi gana skirtingas dimensijas, ga-

 122  Žr. Connell, R. 2000:21-22. Iš tikrųjų vyriškumas ir moteriškumas yra traktuojami „kaip 

istoriškai susiklostę specifiniai modernybės socialinio gyvenimo bruožai. Juos sukuria ne 

amžinoji kūnų dichotomija, bet specifinė stambių visuomenės struktūrų raida“.
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lime determinizmo išvengti. Šis atskyrimas užtikrina, kad lytis nebūtų su-

menkinta iki galios.123

 Jei mes norime ištirti, kiek tiesos slypi tokiuose bendruose teiginiuose 

kaip „galia priklauso vyrams“, vienintelė galimybė tą padaryti – labai atsar-

giai nusakyti, kuo skiriasi nelygybė nuo skirtingumo. Šių sąvokų painioji-

mas grąžintų mus į pradinį tašką. 

 Dvidešimto amžiaus devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose kilo 

reakcija – tiek Šiaurės šalyse, tiek kitur – prieš radikaliąją aštuntojo dešimt-

mečio lyčių nelygybės teoriją. Tuo metu ši reakcija buvo visiškai supran-

tama. Moterų kova vis dažniau „ištirpdavo“ klasių kovoje, kur moterys vėl 

tapdavo rezervu.124

 Feministinės teorijos raida devintajame dešimtmetyje atnaujino susi-

domėjimą pačia lytimi bei galia lyčių sistemoje. Tai buvo siejama su mote-

rų studijų akademiniu pripažinimu. Tokie terminai kaip „patriarchatas“ ar 

„kapitalizmas“ buvo laikomi kontroversiškais. Palengva jie buvo išstumti į 

periferiją. Dabar lytis tapo galios pagrindu.

 Tačiau vėlesni įvykiai parodė, kad šis posūkis sukūrė keletą naujų prob-

lemų. Tam tikrais, ir labai svarbiais, atžvilgiais ankstesni, išsamesni tyrimai 

buvo kur kas atviresni. Tai nebuvo vien tik „nepavykusios vedybos“.

 Siauro požiūrio į lytis bėdos pirmą kartą išryškėjo tiriant moteris. Ar 

visos moterys iš tikrųjų yra seserys? Kritiniai tyrimai paskatino juodaodžių 

ir spalvotųjų moterų, lesbiečių ir kitokias studijas. Aštuntojo dešimtmečio 

 123  Aš manau, kad tai yra Bourdieu teorijos esmė. Jo darbai vyrų dominavimo srityje yra 

fragmentiški ir vieni kitiems prieštaraujantys (tiek esencialistiniai, tiek istoriniai).
 124  Tarkim, tarptautiniuose debatuose dėl namų ūkio darbų, kurie vyko apie 1980-uosius 

metus, tik keli dalyviai išdrįso mesti iššūkį ortodoksijai ir pripažinti, kad neapmoka-

mas moterų darbas taip pat sukuria vertę. Tuo tarpu daugelis dalyvių, tarp jų ir mate-

rialistai bei marksistai, teigė, kad moterų atliekami namų ūkio darbai nesukuria jokios 

vertės – greičiau tą „vertę naudoja“. Šie debatai padarė feminizmui meškos paslaugą, 

nes kaišiodami pagalius tolesnei ekonominei analizei, feministai liko su „galia“, kuria 

imta aiškinti viskas.
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tezė, kad „seserystė yra globali“ gal ir turi tiesos, tačiau tik siejant ją su dau-

gybe kitų santykių bei sąlygų.

Siauras požiūris į lytį-galią sukėlė daugybę problemų ir vyrams. Vyrai 

buvo traktuojami kaip statiški, antriniai, arba tiesiog kaip problema, trukdan-

ti moterims laisvai rinktis. Feminizmo sekėjai netikėjo dvidešimto amžiaus 

devintajame dešimtmetyje stiprėjusiu vyrų noru imtis globos ir buvo labai su-

trikę negalėdami paaiškinti, kodėl tiek daug vyrų dalyvavo „tėčio mėnesio“ re-

formoje dešimtajame dešimtmetyje. Jų manymu, toji reforma tebuvo „švelnus 

apynasris vyrams“, tuo tarpu tyrimai rodo, kad daugumas vyrų jai pritarė.

Kadangi „patriarchatas“ kėlė daug diskusijų, buvo sukurtas naujas vyrų 

įvaizdis, turėjęs padėti nešti tą naštą. Kai kurios feminizmo tradicijos ne-

matė reikalo parodyti ar įrodyti, kad vyrai – daugumas jų ar visi – iš tikrųjų 

sudaro dominuojančią kategoriją, kuriai lyčių nelygybė yra naudinga. Tai 

buvo jau „žinoma“, kaip ir stuburo refleksas (ryggmargsrefleks).

Paprastai vyrai buvo traktuojami kaip socialinė problema, mažai krei-

piant dėmesio į jų galimybes. Staigus „vyrų“ grąžinimas į visuomenę sukėlė 

ne vieną nepagrįstą hipotezę, teigiančią, kad, tarkim, daugumai vyrų nelygy-

bė darbe yra naudinga, kad vyrų siekimas įtvirtinti lyčių lygybę tėra žodžiai 

arba kad kai kurie vyrų prievartos prieš moteris atvejai yra tiesioginė galios 

ir kontrolės pasekmė, „įrodanti“, kad visuomenė vis dar yra patriarchalinė – 

lyg iki tol mes nebūtume tokių įrodymų turėję. Vyrų bejėgiškumas, netik-

rumas ar nerimas kažkaip dingdavo iš akiračio arba būdavo interpretuojami 

tik kaip vidinės galingiesiems būdingos bėdos.

Jau matėme, kad gamybos dominavimas yra susijęs su vyrų dominavimu. 

Reprodukcijos ir gamybos santykis padeda paaiškinti daugelį lyčių reiški-

nių. Jau esu pabrėžęs, kad pats kapitalizmas niekada nebuvo „grynas“, kad 

jis atsirado neopatriarchalinėje aplinkoje, lydimas daugybės atradimų ir už-

kariavimų, sukėlęs absoliutizmą ir autoritarizmą bei sukūręs ilgalaikį „val-

džios baimės“ sindromą. Šito reikėtų nepamiršti, tarkim, skaitant Foucault 

pamąstymus apie seksualumą kaip šiuolaikinę disciplinos ir galios formą 

(priešpriešinamą seniesiems erotiniams modeliams). 
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Galios ir disciplinos pagrindas buvo ne kapitalizmas ar patriarchatas 

„kaipo toks“ ir net ne tai, ką galima būtų laikyti normaliu jų kompromisu. 

Mes žinome, kad sisteminga lyčių nelygybė ar patriarchatas buvo būdinga 

ne vienam gamybos būdui ar visuomeninei epochai.

Nėra jokių abejonių, kad kapitalizmas, kai jis susiklostė istoriškai, buvo 

visiškai pasirengęs atlaikyti arba net konsoliduoti lyčių nelygybę. Klausi-

mas, ar jis privalėjo tą daryti. Pripažindami, kad kapitalizmo atsiradimas 

buvo netipiškas – jam didelę įtaką turėjo geopolitiniai sutapimai, atrasti di-

deli žemės masyvai ir „atsilikusios“ tautos, kurias buvo galima eksploatuo-

ti, – mes šį argumentą labai susilpninsime.

Sulytinimo sąvoka įgyja daugiau prasmės platesniame istoriniame kon-

tekste. Kompromisas tarp lyčių skirtumų ir socialinės galios nėra naujas. 

Labai dažnai Antikos ir Viduramžių visuomenės apibūdinamos kaip po-

litiškai ir religiškai sulytintos. „Babilono kekšė“ yra labai senas pavyzdys ste-

reotipo, kuris buvo naudojamas moterims sumenkinti, drauge su nekaltos 

mergelės figūra, kuri „stebėtinai“ tiko kariui vyrui. Taigi modernybės esmė 

yra ne ta, kad lytis, arba santykiai, kuriuose biologinė lytis vaidino tam tik-

rą socialinį vaidmenį, buvo kompromisas, bet kad šis kompromisas pakeitė 

patriachalinę struktūrą.

Teigdamas, kad su modernybės iškilimu lytis išstūmė patriarchatą, aš su-

paprastinu esmę. Mūsų visuomenėje dar egzistuoja patriarchalinės struk-

tūros (tarkim, tradicinei visuomenei būdingos lyčių sistemos), nors daž-

niausiai jos aptinkamos ne pačioje lyčių sistemoje, o „neutraliose“ srityse. 

Šiandien nedaug viešų pareiškimų arba įstatymų atvirai teigia, kad patys 

galingiausi vyrai turi vadovauti kitiems, tačiau dauguma institucijų remiasi 

būtent šiuo principu. Jos tą daro arba aktyviai, stiprindamos horizontalią 

ar vertikalią diskriminaciją, arba pasyviai, laikydamosi įprastų normų, ku-

rios nepasižymi visiška lyčių lygybe. Pastarojo meto tyrimai rodo, kad la-

biausiai paplitęs pasyvios diskrimincijos taikymo būdas yra neįvardyti lyčių 

problemų arba jų nepaisyti. Šias problemas dabar kaip tik ir nagrinėja „lyčių 

aspekto integravimo startegija“, apie kurią kalbėsime vėliau.
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Kai kurias pagrindines gijas galime aptikti ir Šiaurės šalių tyrimuose. 

Viena jų – ryšys tarp vis dar žemesnio moterų statuso ir jų kaip sekso ob-

jektų vaidmens. Kita gija būtų moterų laikymas antraeilėmis struktūruo-

jant profesinį gyvenimą bei kitas institucijas ir sritis.

Be ekonominės analizės negalėsim suprasti, kaip galios siekimas gali 

tapti veiksmingu socialiniu faktu, kaip galia įgyjama per materialinius ir 

simbolinius mainus. Ji taip pat padės geriau suvokti galios simptomus, jos 

raiškos būdus, tarkim, per prievartos ar smurto panaudojimą.

Turime faktų, liudijančių kapitalizmo siekius įtvirtinti lyčių lygybę, iš 

ankstyvojo industrializacijos laikotarpio. Iš pradžių buvusi radikali gamyklų 

sistema buvo derinama prie platesnio devyniolikto amžiaus ekonominio ir 

politinio konteksto, evoliucionavo kolonializmo ir imperializmo link. Pra-

monės „normalizavimas“ pasitelkiant darbo dienos apribojimus bei kitus 

įstatymus nesiekė išsaugoti patriarchatą, tačiau dažniausiai tuo baigdavo-

si.125 Kadangi iškilo grėsmė darbininkų klasės reprodukcijai, moterys turėjo 

paskui vaikus grįžti iš gamyklų namo.

Baigiantis dvidešimto amžiaus trečiajam dešimtmečiui ir ketvirtajame 

dešimtmetyje net profsąjungos aiškiai pasisakė, kad moterims kur kas ge-

riau sėdėti namuose. Politika tapo sulytinta, įgijo aiškų patriarchalinį atspal-

vį. Vėliau, nuo septintojo dešimtmečio didėjant skyrybų skaičiui, vykstant 

kitiems pokyčiams, kurie suteikė moterims daugiau galimybių kontroliuoti 

reprodukciją, įvairiose tyrimų srityse vis dažniau pastebimas dinaminis ly-

čių santykių aspektas. Statinius „biologinių lyčių vaidmenis“ išstūmė inte-

raktyvus „lyties kūrimas“ arba „lyties žaidimas“.

 125  Buvusiame Rytų bloke tie įstatymai buvo gana akivaizdūs, jie kelia nuostabą žvelgiant 

iš šių laikų perspektyvos. Tarkim, Sovietų Sąjungoje buvo paskelbtas ilgas sąrašas pro-

fesijų, netinkančių moterims. Gerai žinoma, kad Sovietų valdžia tapo senų vyrų klubu. 

Patriarchalinis valstybės, ekonomikos, kultūros ir t. t. valdymas buvo toks stiprus, kad 

nė nereikėjo jokių įstatymų, turinčių apriboti moterų politinę įtaką iki beveik nulinio 

lygmens. Viso to pasiekė tokie neopatriarchaliniai vyrai kaip Leninas ir Stalinas, savo 

teorijas grindę tokiais teiginiais, kad moterys yra darbo jėgos rezervas. 
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Šiame besikeičiančiame peizaže mes galime įžvelgti judėjimą lyčių lygy-

bės link. Tai buvo judėjimas už laisvą pasirinkimą ir demokratiją, dažniau-

siai savanoriškas ir neformalus. Jis egzistavo privačiame gyvenime, nors ir 

turėjo poveikį, dažnai užkulisinį, politiniams bei ekonominiams reikalams.

Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad kapitalizmo prisitaikymas prie egzistuo-

jančio patriarchato ankstyvosios modernybės laikotarpiu buvo „procesas iš 

viršaus į apačią“, t. y. jis prasidėjo elito arba aukštesnėse klasėse ir palengva 

aprėpė viduriniąsias ir žemesniąsias klases. Tačiau aiškių įrodymų mes ne-

turime. Regis, jame dalyvavo daug viduriniojo luomo ar prastuomenės na-

rių, ir tai buvo dažnai siejama su kolonializmu ir militarizmu.

Ekonominis lyčių sistemos aspektas apima darbo pasidalijimą ir šeimos 

maitintojo/namų globėjos plejadą. Tokie reiškiniai kaip prekyba moterimis 

ir prostitucija taip pat priklauso ekonomikos kategorijai. Tačiau pagrindinė 

lyčių sistema nėra piniginiai ekonominiai ar rinkos santykiai. Kai kurie ty-

rinėtojai pabrėžia ekonomikos „biologinės lyties/paslaugos“ aspektą, kuris 

buvo išplėtotas į teorijas, teigiančias, kad darbo rinkoje moterys yra ne „dar-

bo jėgos galia“, o „meilės galia“.126

Lyčių ekonomika sieja individus su dviem pagrindinėmis veiklos sfero-

mis arba kryptimis, tačiau tas ryšys yra sudėtingas, dažnai jam būdingas 

priešpriešos ir prasimanymo elementas. Tokiose srityse kaip partnerio pasi-

rinkimas, poros formavimas ar darbo/šeimos sąveika lytis yra susitarimas, 

reguliuojantis socialinę vertę, iš dalies per biologinių lyčių skirtumus, seksua-

linį patrauklumą bei kitus neformalius „kainų“ sistemos elementus. Lyčių 

santykiai aprėpia neformalius socioekonominius modelius, kurie sujungia 

ekonomiką su asmeniniu gyvenimu ir privačia sfera.

Šiems santykiams būdinga dalinė lygybė. Moterys yra suvokiamos kaip 

labiau priklausančios nuo savo lyties nei vyrai. Pagal lyčių sistemos šeimos 

maitintojo modelį moterų galimybes pasinaudoti jų pragyvenimo šaltiniais 

riboja ir lemia jų asmeniniai santykiai su vyrais. Šiandien šį apribojimą 

 126  Ypač Anna Jonasdottir, 1991.
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sušvelnina didėjanti moterų ekonominė ir socialinė nepriklausomybė, nors 

jis vis dar išlieka svarbiu visos sistemos bruožu. Lyčių vertė ir vertės konver-

sijos ir toliau išlieka asimetriškos.

Galime palyginti šeimos maitintojo modelį, mišrų modelį ir lyčių lygybe 

pagrįstą modelį. Šeimos maitintojo modelio atveju moterys yra ekonomiš-

kai priklausomos nuo vyrų. Čia „vedybų rinka“ nėra paprasti mainai tarp 

vyrų ir moterų. Ji apima ir mainus moterimis tarp vyrų. Jei moterys ir vy-

rai yra lygūs pagal įstatymus ir formalias taisykles, galima būtų tikėtis, kad 

mainų moterimis elementas yra tik numanomas, egzistuoja fone, tarkim, 

su partnerio ar sutuoktinio pasirinkimu susijusiose institucijose, papro-

čiuose ir kalboje. Tą patvirtina ir Šiaurės šalių tyrimai. Mainų moterimis 

modelis priklauso nuo šeimos maitintojo modelio paplitimo visuomenė-

je. Jei šis modelis dominuoja, moterys yra laikomos ne sekso subjektais, o 

objektais.127 Piniginiai mainai moterimis-prostitutėmis ar porno objektais, 

iš dalies peržengiantys tikrosios lyčių sistemos ribas, gali būti traktuojami 

kaip įrodymas, kad egzistuoja švelnesnis vidinis modelis. Kokybiniai tyri-

mai rodo, kad vyrai prievartautojai dažnai bando mėgdžioti lyčių rinką ir 

legitimuoti savo elgesį pagal joje galiojančias taisykles.

Iš Šiaurės šalių pavyzdžio galima nustatyti vieną svarbų dėsningumą. 

Biologinės lyties/paslaugos atitikmuo ekonomikoje neišnyksta vien todėl, 

kad moterims tampa prieinama didesnė dalis visuomenės pajamų arba kad 

jos jas gauna ne kaip šeimos maitintojo algą, bet kaip savo atlyginimą ar 

valstybės paramą. Vyrų ir moterų padėtis darbo rinkoje ir jų statusas pro-

fesiniame gyvenime gali išlikti nelygus netgi tuo atveju, kai tradicinė lyčių 

diskriminacija yra smarkiai sušvelninama. Štai čia išryškėja horizontalios 

diskrimincijos poveikis. Moterų ekonominė pozicija lieka orientuota į pa-

slaugas, tuo tarpu vyrai tebėra svarbiausi ekonomikos veikėjai ir gamintojai, 

net jei jos dabar dirba už atlyginimą.

 127  Pasak kai kurių teorijų, moterys tampa subjektais, kai jos internalizuoja savo kaip ob-

jektų vaidmenį tarp vyrų (pvz., Claude’o Lévi-Strausso antropologija). 
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Taip atsitiko Šiaurės šalyse 1970–1990 m. laikotarpiu, kada ženkliai pa-

kilo moterų atlygis už darbą. Lyčių pasiskirstymas šeimos sferoje buvo per-

keltas į viešąją sferą. Neapmokamas darbas buvo paverstas apmokamu dar-

bu, išplėstas ir profesionalizuotas. Šiame procese tariamai „lyčių atžvilgiu 

neutrali“ gerovės valstybė elgėsi pakankamai sulytintai. Moterys ir toliau 

buvo nuvertinamos, nes gaudavo menkesnį atlyginimą, tuo tarpu jų mote-

riškas kitoniškumas išaukštintas. Paradoksalu, bet šiandien profesionalios 

globos ir priežiūros paslaugos yra labiau segreguotos lyčių atžvilgiu nei glo-

ba ir priežiūra privačiame gyvenime. Darbo rinka ir profesinio gyvenimo 

institucijos padėjo sukurti daugiau darbo vietų moterims, bet už tai teko 

sumokėti didesne profesine lyčių segregacija, ypač grynai „moteriškose“ pro-

fesijose, kur dirba tik keli procentai vyrų.

Pagal grynąjį šeimos maitintojo ekonominį modelį moterys yra namų 

globėjos ir jas ekonomiškai remia vyrai. Dabar vyriškumas reiškia du da-

lykus. Visų pirma jis reiškia, kad vyras turi lytį, be to, jis dar gali naudotis 

prekėmis, arba, kalbant ekonomikos statistikų terminais, „pragyvenimo šal-

tiniu“. Vyriškumas tampa ribiniu – slenksčiu tarp lyčių santykių ir namų 

ūkių, iš vienos pusės, ir lyčių atžvilgiu neutralių santykių bei samdomojo 

darbo – iš kitos.

Kraštutinis šio modelio variantas reikštų, kad darbo rinkoje veikia tik 

vyrai, tačiau jų lyties samprata arba beveik neegzistuoja, arba ji yra labai 

miglota. Tačiau vyrai traktuoja save kaip pilnateisius ir adekvačius subjek-

tus, neutralius ar normalius. Jų veiksmai profesiniame gyvenime, ekonomi-

koje, visuomeninėje sferoje ir t. t. yra suvokiami kaip neutralūs lyčių atžvil-

giu. Privačiame gyvenime vyrai yra nuolatos verčiami prisiimti minimalų 

lyties vaidmenį, tačiau šiame modelyje tai yra išimtis. Vyrų pinigai atstoja jų 

lyties nebuvimą. Vyrų seksualumas pateikiamas grynai kaip poreikis. Vyrai 

neturi ką duoti.

Tikroji lyčių sistema iš tikrųjų nėra tokia. Bet mes galime atpažinti 

su šiomis problemomis susijusius įtampą, konfliktus ar kovą, kai kalba-

me apie dvigubo standarto mastą ir formas bei būdus, kuriais socialinė 



112 Ar vyrai sugebės?

stratifikacija yra siejama su biologine lytimi. Šis modelis tik išryškina so-

cialines sąrangas. 

Mišraus ekonominio modelio atveju daugelis moterų dirba, tačiau vis 

vien išlieka jų dalinė ekonominė priklausomybė nuo vyrų. Lyčių sistema yra 

labiau subalansuota; ir vyrai turi lytį. Lytis šiuo atveju yra labiau diferencia-

cijos nei stratifikacijos dalykas. Jei palygintume šeimos maitintojo modelį ir 

mišrųjį modelį bei atsižvelgtume į jų tarpusavio sąveiką, galėtume tikėtis, 

kad palengva stratifikacija bus „priversta“ įgyti horizontaliąją, arba skirtumų, 

formą. Jei taip neįvyks, ji išnyks. Šis požiūris plačiai empiriškai pagrįstas.

Mišriojo modelio atveju maskulinizmas tebėra svarbus suteikiant lytinį 

neutralitetą socialinės lyties ir namų ūkio veiklai, tačiau moterų pozicijos 

sustiprinamos tiek samdomojo darbo prasme, tiek jų santykyje su vaikais 

ir valstybe. Šio modelio raidai didelę įtaką turėjo tokie „foniniai“ veiksniai 

kaip moterų teisės į nėštumo prevenciją, abortus ir skyrybas, kurios visos 

palengva buvo įgyvendintos visuomenėje. 

Su lytimi susiję žmonių pasirinkimai nėra vien tik pasyvūs ekonominių 

jėgų padariniai. Jie yra žmonių reakcija į konfliktus ir apribojimus, kaip ir 

ką tik apibūdinti modeliai. Lytis visų pirma yra socialinė sąranga, bet mes 

neturim pamiršti jos ekonominio aspekto. Kai moterys ir vyrai tarpusavyje 

sąveikauja kaip dvi socialinės lytys, jie atkuria platesnius socioekonominius 

santykius, tarp jų ir iškreiptus gamybos bei reprodukcijos santykius visuo-

menėje. Lyčių sistemos mikro formos išreiškia makro santykius ir sąlygas.128

Ankstesniame skyriuje pateiktoje istorinėje apžvalgoje lytis traktuojama 

kaip socialinė ekonominių, kultūrinių, politinių ir psichologinių veiksnių 

 128  Mano atveju šios nuostatos susiformavo tiriant partnerių pasirinkimą (Holter, Ø. 1981, 

1990a), lyties–ekonomikos sferas bei darbo/šeimos santykius (Holter, Ø. 1984f, 1997e). 

Socioekonominė analizė nustato, kad lytis nėra vien tik tam tikro vaidmens (Butler, J. 

1990) ar galios (Smith, D. 1990) padarinys, ir leidžia tyrinėtojams klausti, kodėl „šiuo-

laikinė lytis yra tai, ką mes darome, nors atrodo, jog ji yra tai, kas mes esame“ (Holter, 

Ø. 1989a:110). 
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sąranga, besikeičianti laike. Laikantis šio požiūrio galima būtų manyti, kad 

egzistuoja daugybė lytinę diskriminaciją sukeliančių veiksnių, tarp jų ir po-

litinių, religinių ir kultūrinių. Tačiau ekonominis požiūris padeda suvokti 

šiuolaikinių ekonominių sąlygų katalizinį vaidmenį. Ekonominiai pokyčiai 

sukūrė naujus vyrų ir moterų tarpusavio santykius, „lyčių kontraktą“ bei 

naujus santykius tarp vyrų, evoliucionavusius į maskulinizmų hierarchijas, 

kurių viršūnėje atsidūrė hegemoninės formos.129 Politinius pokyčius nesun-

ku įžvelgti. Bet greičiausiai būtent ekonominius pokyčius reiktų kaltinti dėl 

to, kad išliko lytinė diskriminacija, nors patriarchatas ir neišsilaikė. Svarbūs 

ekonominiai pokyčiai turėjo įtakos tam, kad buvo atsisakyta tėvo figūros ir 

sugriauta politinė ir socialinė galia. 

Tokie ekonominiai santykiai, kai individai A ir B sukuria bendrą pro-

duktą (ikipramoninis modelis), iš esmės skiriasi nuo santykių, kurių metu 

individas A sukuria individo B kompetenciją bei gerbūvį, ir šis eina dirbti 

samdos pagrindais į darbo rinką. 

Čia ir yra Šiaurės šalyse atliktų tyrimų pagrindinis atradimas. Pastarojo 

meto tyrinėjimai atskleidė, kaip patriarchalinės struktūros pokyčiai, susiję 

su valstybe, politika ir darbo rinka, paveikė lyčių sistemą bei vyrų ir moterų 

tarpusavio santykius ir kaip naujosios su lytimis susijusios veiklos pagraužė 

senąsias struktūras. Dvidešimtame amžiuje lyčių sistema vis labiau rėmėsi 

troškimų politika, kuri turėjo iš dalies atsverti patriarchalinę bei autoritari-

nę tvarką. Moterys ir vyrai „balsavo“ pasitelkę lyčių sistema pagrįstą partne-

rių pasirinkimą, meilę ir vedybas, kurdami asmeninį gyvenimą pagal naujas 

lyčių taisykles. Tuo pačiu metu šios naujosios skirtumų reikšmės dažnai 

sustiprindavo segregaciją. Todėl lytis kaip galios metakodas egzistuoja tiek 

Šiaurės šalyse, tiek visur kitur.130

 129  Pateman, C. (1988), Connell, R. 1995, 1987.
 130  Connell, R. 1995; Kimmel, M. 2000.
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Konkuruojančios lyčių sąrangos

Ekonominis sulytinimas baigėsi įvairiais lyčių kontraktais, nuo šeimos mai-

tintojo kontrakto iki pakankamai lygiaverčių kontraktų. Nors dažnai eko-

nomika atsilieka nuo lyčių lygybės raidos kitose visuomenės srityse, ir čia 

esama skirtumų. Kai kurie ekonominiai modeliai tam tikrose ekonomikos 

šakose ir sektoriuose yra progresyvesni, kiti – regresyvesni lyčių lygybės at-

žvilgiu. Todėl ir darbdavių teikiama pirmenybė vyrams ar moterims taip 

pat labai įvairuoja. Lyčių atžvilgiu segregacinės nuostatos skiriasi ir tarp, 

tarkim, įvairių profesijų vyrų grupių. Vienos grupės yra labiau teigiamai 

nusiteikusios lyčių lygybės atžvilgiu nei kitos. Tarkim, Šiaurės jūros naftos 

gręžiniuose dirbančiųjų profsąjungos padėjo pakelti aptarnaujančiojo per-

sonalo, kurį gręžiniuose dažniausiai sudaro moterys, atlyginimą. 

 Lyčių santykiai ir lyčių kultūra profesiniame gyvenime nuolatos kinta, tačiau 

šie pokyčiai vyksta labai palengva ir dažnai yra nepastebimi. Lyčių santykius ir 

pobūdį keičia viršvalandžiai, daugybė darbo užduočių, pareigybių, profesijų ir 

šakų. Statišką pobūdį išlaiko tik palyginti menka visų veiklų pasidalijimo tarp 

vyrų ir moterų dalis. Net tokios statiškomis laikomos užduotys kaip moterims 

priskiriama kūdikių priežiūra pakito labiau, nei būtų galima tikėtis.131

Tradicinėje visuomenėje namų ūkiai buvo organizuojami remiantis 

patriarchaliniais santykiais, o ne „lyčių kontraktais“. Eilert Sundt pateiktoje 

devyliolikto amžiaus šeštojo dešimtmečio Norvegijos kaimo lyčių normų 

apžvalgoje teigiama, kad iš moters buvo aiškiai tikimasi techninės kompe-

tencijos atliekant visus namų ūkio darbus. Paprastiems žmonėms namų 

ūkis reikšdavo nedidelę fermą, dažnai su sæter (mažu mediniu nameliu ir 

tvartu) kalnuotoje vietovėje ar kalnuose, kurioje galima praleisti švelnias 

Norvegijos vasaras. Moterys paprastai vadovaudavo išvykoms į vasaros ūkį 

ir dalyvaudavo atliekant tiek vidaus, tiek lauko darbus.132 Kaip jau buvo mi-

 131  Isaksen, L. 1992; Badinter, E. 1981; Sussman, G. 1982.
 132  Lunden, M. 1942:65.
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nėta, Sundt pabrėžia, kad to meto vyrai dar nepritarė „delikačios“ moters 

idealui, siejamam su buržuazine santuoka. Senesnėse skandinavų tradici-

jose raktas nuo stabbur (maisto atsargų klėties) priklausė moteriai. Tokiose 

pasakose kaip „Vyras, kuriam teko rūpintis namais“, atvirai skelbiančiose 

lyčių atžvilgiu konservatyvias nuostatas, vyro bėda buvo ne ta, kad jis nesu-

gebėjo pasirūpinti vaiku, bet kad jis neturėjo moteriškos patirties gaminti 

sviestą, alų ir kitus naminius produktus. Tik devyniolikto amžiaus pabaigo-

je ir dvidešimtame amžiuje Norvegijos vyrai ir moterys prisitaikė prie naujų 

lyčių ir šeimos normų. 

Kad lyčių lygybei gali pasitarnauti mažesnė segregacija ekonomikoje, yra 

žinoma dar iš studijų apie moteris, dirbusias pramonėje karo metais, bei 

ištyrus ypatingus atvejus, kai patriarchatas yra sugriaunamas ar vyrai yra 

užsiėmę kuo kitu. Šios palyginti padrikos studijos atskleidė, kad tai naudin-

ga tiek pramonei, tiek moterų padėčiai. Tarkim, vienas tyrimas teigia, kad 

Sovietų pramonė buvo efektyvesnė, kai Antrojo pasaulinio karo metais jai 

vadovavo beveik vien moterys. Itin geri to meto JAV ir Jungtinės Karalystės 

moterų pasiekimai taip pat neliko nepastebėti, nors ypatingos karo sąlygos 

trukdė daryti kokius nors apibendrinimus. Tačiau ankstyvasis industrinis 

laikotarpis atskleidžia tokius pat rezultatus taikos metais, papildomų įro-

dymų pateikia ir moterų darbo pramonės sektoriuje studijos.133

Darbdaviai dažnai pasipelnydavo iš moterų darbo ir neretai pirmenybę 

atiduodavo moterims. Šiandieninei gamybos praktikai tai nėra būdinga, bet 

ankstyvuoju industrializacijos laikotarpiu iki darbo dienos apribojimo tai 

buvo visiškai normalus reiškinys, vis dar aptinkamas kai kuriose pramonės 

šakose bei pasaulio regionuose.

Jei kapitalizmo požiūriu moterys darbininkės yra naudingos, kodėl pir-

menybė teikiama vyrams, o ypač vedusiems vyrams – brangiai darbo jėgai 

ir šeimos maitintojams? Čia viską nulemia „darbo režimas“ arba pagrindi-

nės profesinio gyvenimo sąlygos. Nenuostabu, kad darbo režimas, kuris 

 133  Plg. Holter, Ø. 1984d.
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išnaudoja pigią darbo jėgą, pirmenybę teikia moterims (ir labai dažnai vai-

kams). Kai darbdaviai nori mokėti daugiau ir investuoti į kompetentinges-

nę darbo jėgą, pirmenybės teikimas turėtų įvairuoti. Be to, darbo rinka yra 

segmentuota, o tiesioginė konkurencija tarp moterų ir vyrų dėl tų pačių 

darbo vietų dažnai buvo ribojama. Tas ypač išryškėjo po 1929 m. pasaulinės 

ekonominės krizės, kuomet kai kurios vyrų dominuojamos profsąjungos 

Šiaurės kraštuose pasisakė prieš ištekėjusių moterų įdarbinimą.

Taigi mes susidūrėme su mįsle: kodėl racionalūs ekonomikos vadybi-

ninkai, šiuo atveju darbdaviai, elgiasi neracionaliai? Kodėl jie garbingiausią 

vietą atiduoda vienai grupei darbininkų, primokėdami jiems „šeimos mai-

tintojo“ priedą, kuris yra grynas pinigų švaistymas? Oficialiai žvelgiant, jis 

skiriamas ekonomikos priedėliui, grynojo vartojimo zonai – namams. Stai-

ga lytis arba patriarchatas atgyja, ir mes turime daryti prielaidą, kad varo-

moji ekonomikos jėga yra politinė intervencija arba vyrų „solidarumas“. 

Mįslė išlieka tik tol, kol mes ignoruojame vertės sukūrimą namų ūky-

je ir kitose neapmokamo darbo srityse. Buities darbų sfera visuomet buvo 

svarbi industrinei ekonomikai, bet ji išnyko iš akiračio ir buvo išbraukta iš 

daugumos ekonomikos teorijos versijų. Įdomu, kad šis ignoravimas paste-

bimas kone visose dvidešimto amžiaus ekonomikos teorijose, moderniose 

ar kritinėse, iki pat feministinės kritikos atsiradimo paskutiniaisiais dešimt-

mečiais. „Namai buvo industrializuoti, tačiau prarado savo kaip gamybos 

vietos reikšmę ir tapo tik vartojimo vieta.“134

Pripažindami, kad darbo rinka yra susijusi su reproduktyviosios vertės 

kūrimu, mes galim suvokti, kodėl darbdaviams gali būti naudinga mokėti 

šeimos maitintojams. Žinoma, papildomų išlaidų būta. Tačiau šeimos mai-

tintojo modelis išliko todėl, kad buvo ir papildomos naudos, pagrįstos namų 

globėjos darbu. Jei papildoma priemoka sukuria daugiau darbo per namų 

ūkio sistemą nei per tiesioginę darbo rinkos sistemą, darbdavių investicijos 

į šeimos maitintojus gali būti pelningos. Tai nereiškia, kad branduolinės šei-

 134  Lars Mjoset, in Kiel, A. 1993:117.
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mos, kuriose dominuoja šeimos maitintojas, visuomet buvo efektyvios, bet 

jos buvo pakankamai efektyvios, kad išliktų. 

Tyrimai rodo, kad siaurą ekonomikos modelį, kai buities darbai yra iš-

stumiami į užribį ir moterys kuria moralines, o ne materialines vertybes, 
keičia platesnė vertės kūrimo samprata, daugėja dėmesio joje slypintiems 

skirtumams, darbo ir lyčių poliarizacijai, kurią iš dalies sukuria darbo ir 

namų supriešinimas. Todėl atrodė, kad gamybos sfera yra susijusi tik su 

„kietomis“ vertėmis, o reprodukcinė sfera – tik su „minkštomis“ vertėmis. 

Tačiau šios dvi sferos yra tarpusavyje susijusios, jos nėra atskirtos. Jos labiau 

primena dvi skirtingas, iš dalies priešingas „kainų sistemas“, kurių kiekviena 

išreiškia vieną socialinės gerovės aspektą. 

Šiaip ar taip, daugelis darbdavių yra suabejoję siauruoju modeliu. Nors 

ir būdami šeimos maitintojo idealo šalininkai, tik nedaugelis dvidešimto 

amžiaus darbdavių norėjo visiems laikams išstumti moteris į pasyvią pa-

raštės poziciją. Moterų įdarbinimas tai didėjo, tai mažėjo, priklausomai 

nuo ekonomikos ciklų, augdamas gerais laikais ir mažėdamas blogais. 

Šiame ekonomikos pokyčių kontekste nuolat keitėsi kapitalizmo ir pa-

triarchato sąveika, namų ir darbo struktūros, lyčių kontraktai ir namų 

ūkio modeliai. 

Galime daryti išvadą, kad darbdaviai ne vien tik paprasčiausiai (racio-

nalistiniu požiūriu, keistokai) sumokėjo už patriarchalinę privilegiją. Grei-

čiau jie investavo į skirtingus ekonomikos modelius (ciklus tarp gamybos ir 

reprodukcijos), apskaičiuodami santykines išlaidas ir pajamas pagal tipiškus 

lyčių kontraktus.135 Šie pokyčiai ir konfliktai dar nebuvo sistemiškai ištirti 

lyčių lygybės bei feministinės teorijos atžvilgiu. Tačiau yra aišku, kad pirmo-

joje dvidešimto amžiaus pusėje socialiniai partneriai dažnai pritarė „tarpi-

ninko“ bei „patriarchato atnaujinimo“ darbo rinkos politikai, nors taip nie-

kada ir nesugebėjo iki galo realizuoti šeimos maitintojo idealo. Vėliau dar-

bo vietų pasiūla moterims darbo rinkoje didėjo, ir nuo dvidešimto amžiaus 

 135  Panašų aprašymą, pagrįstą istoriniais tyrinėjimais, pateikia Hagemann & Åmark 1999.



118 Ar vyrai sugebės?

devintojo dešimtmečio, turint galvoje didžiulį skyrybų skaičių, ši tendencija 

netgi ėmė atrodyti kaip neišvengiamas natūralus procesas. Tačiau tebeeg-

zistavo pagrindiniai „rezervo armijos“ ekonomikos mechanizmai, stumian-

tys moteris prie pagrindinio namų globėjos vaidmens. Apskritai šnekant, 

dvidešimto amžiaus pramonei buvo mestas iššūkis, ir metodai, kuriais buvo 

bandoma į jį reaguoti, rodo, kad ekonomika tebebuvo gana patriarchalinė, 

tolima optimalaus išteklių panaudojimo idealams.

Lygybės ekonomika

Ši ekonominė analizė rodo, kodėl mišrusis modelis vis dar išlieka mišrus. 

Dabar siūlome apžvelgti kitus dalykus, pažiūrėti, kaip didėjo išsilavinimas 

ir stiprėjo informacijos svarba darbo procesuose.

 Šiandien globa vis dar laikoma „tikriems vyrams“ netinkama veikla. Ka-

daise darbas gamykloje buvo laikomas nevyrišku. Tačiau požiūriai ir kul-

tūriniai modeliai kinta, ir toji kaita gali vykti greitai, kai iškyla ekonominis 

poreikis. Nors šiandien pokyčiai pastebimi kai kuriose srityse, tarkim, vyrai 

vis aktyviau imasi globos ir priežiūros vaidmenų, daugelis jaunų vyrų mano, 

kad jiems vis dėlto bus geriau, jei jie pasirinks tradiciškai vyriškas karjeras 

bei profesijas. Raida, kurią mes bendrais bruožais nusakėme ankstesniuo-

se skyriuose – didėjantis vyrų indėlis į namų sferą, – tik neseniai išryškėjo 

kaip profesinio gyvenimo tendencija. Tarkim, padidėjęs vyrų susidomėjimas 

namų/darbo pusiausvyra pastebimas įvairiose sveikatos ir aplinkos studijo-

se. Gana akivaizdžiai matyti, kad pokyčiai namų sferoje, socialinės inovacijos 

asmeniniame gyvenime pralenkia pokyčius profesiniame gyvenime.

Kokios yra ilgalaikės tendencijos, galinčios turėti teigiamą poveikį? Visų 

pirma turime pažymėti, kad techninė ir socialinė pažanga gana skirtingai 

veikia gamybos ir reprodukcijos sferas. Gamybos sfera susitraukė, o repro-

dukcijos sfera išsiplėtė. Darbo jėgos santykis abiejose sferose pasikeitė gan 

ženkliai per pastarąjį šimtmetį. Pagrindinė priežastis buvo netolygus darbų 
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automatizavimas. Tradiciškai vyrišką darbą technologijos išstūmė kur kas 

greičiau nei tradiciškai moterišką darbą.

Per pastaruosius dvidešimt metų vyrų atliekamų buities darbų santykis 

Norvegijoje išaugo nuo 32 iki 40 . Kadangi vyrai demonstruoja, kad jie 

„sugeba tą padaryti“ namų ir šeimos sferoje, gali būti, kad jie sugebės tą 

daryti ir samdomajame darbe. Taigi kodėl daugiau vyrų negali pasirinkti 

naujų darbo modelių?

Dažnai svarbiausia priežastimi laikomos menkai apmokamos globos ir rū-

pybos, sveikatos ir žemesniųjų pakopų švietimo sistemos profesijos. Bet juk jau-

noms moterims mokami tokie pat maži atlyginimai, o jos šias profesijas renkasi 

ir toliau. Tačiau vis daugėja jaunų moterų, kurių pasirinkimas yra platesnis ir 

ne toks tradicinis lyčių atžvilgiu. Ši tendencija dar nėra tokia ryški tarp vyrų ir ji 

nesulaukė didesnio dėmesio. Tradicijų barjerus peržengia daug moterų, bet tam 

ryžtasi nedaugelis vyrų. Todėl vienos profesijos ir organizacijos tapo mažiau 

segreguotos lyčių atžvilgiu, o kitose toji segregacija išliko. Diskriminacijos ir 

segregacijos jėgos buvo pakankamai stiprios, jos sukūrė naujas gana segreguotas 

lyčių atžvilgiu darbo formas, tokias kaip informacijos pramonė ir kompiuterija. 

Suvokiama socialinė kaina, kurią teks sumokėti peržengus lyčių barjerus, 

yra dar viena priežastis, dėl kurios vyrai gana nenoriai dalyvauja su lytimis 

susijusiose darbo rinkos naujovėse. Naujovės, kurios tapo norma namuo-

se, dar nėra priimtinos darbo ar karjeros srityse. Peržengimo kaina dažnai 

atrodo pernelyg didelė, ji paveikia daugelį vyrų gyvenimo sričių – kur kas 

daugiau, nei paprastai manoma (žr. 6 skyrių). Teigiamų modelių dar per-

nelyg mažai, jie yra palyginti marginalūs.

Neseniai surinkti duomenys rodo, kad globa bei šeimyninis gyvenimas 

įgyja vis didesnę reikšmę vyrų gyvenime. Globa ir vaikų priežiūra visuomet 

buvo svarbus privataus gyvenimo aspektas Šiaurės šalyse. Tam tikru atžvil-

giu tai yra susiję su palyginti aukštu vaikų statusu. Į šį dalyką dažnai nėra 

atsižvelgiama net lyčių studijose.

Šiaurės šalyse partnerio pasirinkimas, poros ir šeimos formavimas yra 

labiau siejamas su vaikais, jei lygintume jas su kitomis šalimis. Psichologai 
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pažymi, kad autoritarinis požiūris į vaikus Europos šiaurėje pasitaiko rečiau 

nei centrinėje Europos dalyje, taip pat čia vaikai rečiau baudžiami ir t. t. 

Herbert Hendin, JAV psichologas, atlikęs tyrimus Skandinavijoje septinta-

jame dešimtmetyje, kritikavo tai, ką jis pavadino padidėjusia priklausomybe 

nuo motinos. Dalinė lygybė turi savo socialinę psichologiją, siejamą su tam 

tikromis gėdos, kaltės formomis bei artumo ir atstumo poreikiais.136 Fone 

pastebimas globos ir priežiūros nuvertinimas, kurį aktyviai propagavo ke-

lios kartos tiek profesiniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Pagrindinė 

taisyklė buvo svarbiausia gamyba. Gamintojai kūrė tvirtas vertes, o repro-

duktoriai – moralines vertybes.137 

Kai visuomenė ir profesinis gyvenimas ėmė krypti nuo santykių, orien-

tuotų į gamybą, prie labiau į informaciją orientuotų santykių, šiomis „svar-

biausia gamyba“ idėjomis buvo suabejota. Ar ekonominė teorija neturėtų 

rūpintis ir būti atitinkamai pritaikyta kasdieniams žmonių poreikiams? 

Jei vaikas mokosi kur kas greičiau nei bet kokia mašina, kodėl į mašinas 

orientuotas darbas yra laikomas svarbesniu už darbą, skiriamą vaikams? 

Dalykai, tenkinę industrinę visuomenę, ypač jos ankstyvaisiais laikotar-

piais, ėmė vis dažniau trukdyti.138 Lyčių lygybe pagrįstos arba feministinės 

ekonomikos orientacijos poreikis tapo kur kas akivaizdesnis. 

Šiandien vis didesnis kokybinių darbo studijų skaičius liudija organi-

zacinei raidai ir vertės kūrimui naudingus lyčių integracijos aspektus. At-

siranda ir rimtesnių ekonominių studijų. 14 000 Švedijos įmonių studija 

1995–1996 m. atskleidė, kad (1) lyčių integracija darbovietėse ir (2) subalan-

 136  Skårderud, F. 1998.
 137  Reprodukcijos nuvertinimas, kaip ir „stiklo lubos“ (su kuriomis jis yra glaudžiai susi-

jęs), turėtų būti traktuojamas kaip procesas, vykstantis visoje organizacijoje. Konkrečių 

pavyzdžių (aptarnavimas naftos gręžinyje) žr. Holter, Ø. 1987b.
 138  Feminizmo šalininkai paprastai teigia, kad jis buvo neteisingas nuo pat pradžių. “Svar-

biausia gamyba” nuostata buvo aršiai kritikuojama daugelio skirtingų požiūrių ir tradi-

cijų. Šioje srityje susikerta feministinė ir humanistinė orientacijos.
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suotas vaiko priežiūros jam susirgus atostogų skyrimas vyriškos ir moteriš-

kos lyties darbuotojams davė teigiamą ir ženklią naudą kompanijos pelnui. 

Panašus ryšys buvo nustatytas ir (3) lyčių atžvilgiu subalansuoto vadovau-

jančiojo personalo atžvilgiu, tik čia poveikis buvo menkesnis, greičiausiai 

dėl to, kaip aiškina tyrinėtojai, kad aukščiausias pozicijas užimančių moterų 

santykis buvo gana mažas, netolygiai pasiskirstęs po turtingus ir skurdžius 

profesinius sektorius (Hallgren, A. ir kiti, 1999). Šis tyrimas patikrino kelis 

iš anksto atrinktus kintamuosius ir įdomiausius rezultatus pateikė „vaiko 

priežiūros atostogos jam susirgus“ kintamasis, nors bendresnių kokybinių 

lyčių lygybės kintamųjų žemėlapio dar nėra sudaryta. 

Profesinis gyvenimas vis labiau remiasi informacija, o informacijos raida 

neabejotinai sukuria naujas ekonominio žaidimo taisykles. Tačiau kokios 

yra tos taisyklės? Akivaizdu, kad „naujosios ekonomikos“ sistemai tikrai bū-

dinga netolygi raida bei neaiškus suvokimas, kas iš tikrųjų sudaro naujuo-

sius gamybos santykius.

Nors naujoji ekonomika tiesiogiai nėra susijusi su globa ir vaikų priežiū-

ra, bendra tendencija didesnio informacijos kiekio link netiesiogiai liečia ir 

šią dimensiją. Pirmiausia naujasis darbininkas yra lankstesnis, iš dalies dir-

ba namuose, iš dalies yra mobilus, be to, labiau priklauso nuo individualių 

nuostatų nei nuo išorinių darbovietės taisyklių.

Nepriklausomai nuo socialinės ar geografinės sistemos gera darbo gru-

pė paprastai turi bent minimaliai rūpintis kitais. Kūrybiškas mokymasis 

ir problemų sprendimas neįmanomas be globos kaip žmogiškosios aplin-

kos elemento. Kai kurie tyrinėtojai vadina jį „emancipaciniu minimumu“ 

(Furst, E. 1994). Šio elemento reikšmė iškyla darbui sudėtingėjant. Jis vi-

suomet buvo svarbus su globa ir vaikų priežiūra susijusių darbų elementas, 

kaip kad nuo dvidešimto amžiaus aštuntojo dešimtmečio nurodo Šiaurės 

šalių lyčių santykių teorijos šalininkai (pavyzdžiui, Harriet Holter, Hanne 

Haavind, Kari Wærness). Jo svarba yra ne tokia didelė, jei ieškoma pigios 

darbo jėgos. Jo reikšmė truputį išauga taikant industrinį šeimos maitintojo 

modelį, tačiau ten jam dažnai priešstatomos tokios tendencijos kaip teilori-
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zuotas darbas (kai darbuotojai išdėstomi tam tikra seka, o ne grupėmis).139 

Dar truputį svarbesnis jis tampa informacija pagrįstoje ekonomikoje.

Dabar prireikia kūrybinio grupės darbo. Tarkim, kaip sukurti gerą kom-

piuterinę programą, kuria būtų lengva naudotis, kuri atitiktų poreikius ir 

gerai sąveikautų su kitomis programomis? Šiandien tokį darbą atlieka di-

džiulė socialinė sfera, kuriai priklauso daugybė individų.

Darbas naujose komandose ir projektuose devintajame ir dešimtajame 

dešimtmečiuose įtraukė ir komandos narių sutuoktinius bei atsiliepė jų 

vaikams, net jei šie dalyviai nevaidino pirmaeilių vaidmenų.140 Besiplečianti 

politinė ir ekonominė restruktūrizacija turėjo daugialypį poveikį. Nors dė-

mesys buvo koncentruojamas į „klientui naudingus sprendimus“, o ne į at-

skirus „produktus“, tebeveikė daugybė įpročių iš industrinio darbo modelių. 

Dažnai restruktūrizacijos procesas buvo palankesnis vyrams, todėl atsirado 

„disfunkciniai“ padariniai, tarkim, organizacija tapdavo konservatyvesnė, 

užuot įgijusi daugiau lankstumo. „24 valandų darbuotojo“ modelis nebuvo 

palankus moterims ir vaikus prižiūrintiems darbuotojams.141 

Daugelis pramonėje įdiegtų lyčių modelių varžo pažinimo procesą. Kita 

vertus, jaučiama tendencija geresnės lyčių integracijos link, tarkim, moterų 

iniciatyvos Šiaurės šalyse arba visuomeninės priemonės, skatinančios geres-

nes moterų proporcijas tose ekonomikos dalyse, kur dominuoja vyrai. 

Tokios demokratinės jėgos kaip lyčių lygybė net ir pripažinus jų svarbą ver-

tės kūrimo procese vis dar dažnai suvokiamos kaip antrinės. Pastarojo meto 

tyrimai pažymi, jog yra labai svarbu subalansuoti vyrų ir moterų tarpusavio 

sąveiką profesiniame gyvenime, kad daugiau moterų turėtų užimti vadovau-

jančias pozicijas. Kai kurios informacinės plėtros komados turi pakankamai 

 139  Tai buvo viena iš pagrindinių vyresniosios kartos, labiau į sociologiją linkusio prancūzų 

socialinio filosofo ir „egzistencializmo tėvo“ Jean-Paul Sartre minčių.
 140  Nuodugni didelės Norvegijos inžinierių komandos ir jų sutuoktinių studija atskleidė 

stulbinamą išorinio darbo indėlį. Žr. Holter, Ø. 1990c.
 141  Holter, Karlsen ir Salomon 1998.
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lyčių atžvilgiu subalansuotą darbo aplinką, kitose vyrauja vyrai. Palengva stip-

rėja integracijos tendencijos. Dabartinė situacija gali būti traktuojama kaip 

hibridinė būsena.142 Šiaurės šalyse pramonės restruktūrizacija kol kas nedavė 

labai veiksmingų rezultatų telkiant darbo jėgą į tokius svarbius žmogiškojo 

kapitalo veiksnius kaip santykinė lyčių lygybės pažanga ir vaikų teisės.

Dėl šių priežasčių mes negalime tikėtis, kad tokie žmogiškųjų santykių 

veiksniai kaip kompetencija šių santykių srityje, globa ir vaikų priežiūra bei 

kiti netrukus taps svarbūs „naujosios ekonomikos“ elementai. Mes mato-

me, kad tendencija bus ilgalaikė. Jai priklauso ir vis stiprėjantis suvokimas, 

kad egzistuoja abipusis ryšys tarp globos ir mokymosi. Ilgainiui didėjantys 

informacijos poreikiai greičiausiai pagerins globos ir socializacijos statusą. 

Darbas darosi vis sudėtingesnis, reikalaujantis kūrybinio bendradarbiavi-

mo, todėl santykinai vis svarbesnė tampa žmogaus socialinė raida. 

Jau šiandien pastebimos kai kurios iš šių tendencijų. Individai vertina-

mi labiau nei daiktai. Darbus būtina pritaikyti unikaliam individui, o ne 

sprausti individus į tam tikrus darbus.143 Darbo erdvė apibūdinama kaip 

„protai ir kūnai plius įranga“. Daugiau dėmesio kreipiama į veiklą bei pro-

cesus, ne vien tik į rezultatus ar produktus, netgi kuomet svarbiausia yra 

galutinis ekonominis rezultatas. Vis dažniau sprendimai orientuojami į 

klientą. Vis dažniau sprendimo raktas yra žmogiškasis elementas. Visa tai 

labai skiriasi nuo pramoninės visuomenės ideologijos.144

 142  Tai gali būti traktuojama kaip perėjimas nuo dalinės lyčių lygybės, siejamos su mas-

kulinizmu, „maskulininiu patriarchatu“, postmaskulinistinio ir lankstesnio „dvilyčio 

patriarchato“ link. Ankstyvąjį šios teorijos variantą žr. Holter &Aarseth 1993, vėliau – 

Wetterberg, T. 2002. Dabartiniai tyrinėjimai nurodo tris šiuolaikines patriarchato for-

mas – ankstyvasis modernusis („paternalistinis patriarchatas“), modernusis („maskuli-

nistinis“) ir postmodernusis („androginiškas“).
 143  Sharma, S. 2001.
 144  Taip pat galime pažymėti didėjantį vyrų studijų skaičių, kuris rodo, kad globos ir vaikų 

priežiūros nuvertinimas yra susijęs su tokiomis problemomis kaip autoritarizmas ir 

rasizmas (Pvz.: Zulehner & Volz 1998).
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Prireikė beveik šimto metų, kol gamyklinis darbas tapo vyraujančiu 

darbo tipu bei profesinio gyvenimo standartu. Negalime tikėtis, kad su 

informacija susijęs darbas labai greitai „suras savąją formą“ ir ims vertin-

ti globą bei žmogiškuosius santykius. Greičiau naujieji sektoriai netrukus 

ims atkartoti senuosius modelius. Lyčių lygybės statuso ir globos prioritetų 

naudos suvokimą smarkiai įtakos visuomenė bei kultūra, ypač ankstyvuoju 

laikotarpiu. Darbo sanklodoje, kur stipri lyčių diskriminacija, lyčių lygybė 

gali nelabai pasiteisinti, ypač iš pradžių. Argumentas, kad „lygybė visada ap-

simoka“ yra akademinis. Tuo tarpu tyrimai parodė, kad lygybė vis labiau 

apsimoka visuomenėje, kuri tampa egalitariškesnė lyčių atžvilgiu, ir kad ji 

yra kur kas pelningesnė, nei dabar pripažįstama.

Vyrai ir galia profesiniame gyvenime

Jei vyriškumas yra galia, kodėl tiek daug vyrų jaučiasi bejėgiai?

 Kaip jau buvo minėta, šis klausimas yra keliamas neteisingai. Vyrišku-

mas yra daugiau galios pasekmė nei pagrindas. Tačiau jis nusako paplitusią 

nuomonę dabartiniuose lyčių ir maskulinizmo studijose, tarkim JAV. Pa-

žvelkime į problemas pasitelkę profeministinių tyrimų požiūrį, kad „vyrai = 

patriarchatas”, o vėliau išanalizuokime Šiaurės šalių vyrų ir galios studijų 

rezultatus. 

 Į vyriškumo/galios klausimą buvo pateiktas ne vienas išradingas atsaky-

mas. Gal vyrai jaučiasi bejėgiai todėl, kad įvykdyti „vyriškumo reikalavimus“ 

yra taip sunku, jog tik „mažutė dalelė“ vyrų sugeba išeiti nugalėtojais.145 Jei 

taip yra iš tikrųjų, kodėl vyriškumas turi tokią didžiulę „perkamąją galią“? 

Čia iškyla patriarchalinio vyro – stipresnio, didesnės socialinės atsakomy-

bės slegiamo vyro – įvaizdis. „Maleizmui“ – dvigubam standartui, kuomet 

 145  Michael Kimmel, in Whitehead & Barrett 2001:284.
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vyrams atitenka pagrindinis vaidmuo, o moterims – antraeilis, šalutinis 

vaidmuo,146 – iššūkis nėra metamas. 

 Whitehead ir Barrett savo neseniai išplėtotoje teorijoje klausia, ar vyrų 

galia kyla iš vyriškumo.147 Ir patys atsako, kad galia ir vyriškumas yra „su-

sietos konstrukcijos“. Iš santykių perspektyvos šis atsakymas skamba ne-

blogai. Tačiau abi konstrukcijos yra pateikiamos kaip vienodos, supainio-

jami terminai: „vyriškumo galia iš esmės pasireiškia per savireguliaciją ir 

savidiscipliną ,tapatinimosi procese‘“. Čia kalbama apie galią ar vyriškumą? 

O kaip su moterų ir kitų vyrų galia? Kas yra pirmiau: savidisciplina ar 

įtaka kitiems žmonėms? Kitame sakinyje „privilegija“ pavadinama savidis-

ciplinos „pasekme“.

 Tai jau panašu į galios ideologiją, kuri traktuoja galią kaip galingųjų bruo-

žą. Ji kyla iš vidaus. Be to, šis argumentas pasėja sumaištį tarp vyrų. Elgda-

miesi „pagal lyčių normas (...) jie reprodukuoja vyrų dominavimą ir galios 

skirtumus“. Pirminis klausimas „kas kyla iš ko“ praranda prasmę, kadangi 

abi kategorijos nėra atskirtos, jos susilieja. Išvada nedžiugina: „norėdami su-

vokti, kaip vyrai įgijo galios, turime suprasti, kaip vyrai išmoksta būti vyriš-

ki“. Joseph Pleck ir kiti šią išvadą padarė dvidešimto amžiaus aštuntajame 

dešimtmetyje. Vyrams yra „įdiegiami dominuojantys diskursai“. 

 Sunku išvengti minties, kad visų pirma vyrai yra ir bus ir kad berniukai 

visada liks berniukai ir t. t.; toliau eina galia. Už frazių apie apie sąryšius 

slepiasi esencialistinis požiūris. Nenuostabu, kad netrukus autoriai mums 

pasako, jog vyriškumas „tikrai neturėtų išnykti“. Dar yra ontologija, psicho-

logija ir visa kita. O kaipgi vyriškumo galia? Kadangi ji buvo visą laiką sieja-

ma su vyriškumu, mums susidaro įspūdis, kad ji irgi bus amžina. Egzistuoja 

geležinė forma, kurios neįmanoma suskaldyti, nors nedidelių pakitimų ly-

čių normose mes galime tikėtis.148

 146  Stephen M. Whitehead, in Whitehead & Barrett 2001:365.
 147  Whitehead & Barrett 2001:17.
 148  Whitehead & Barrett 2001:18.
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 Laikantis šio požiūrio, atkrenta ir lankstumas bei įvairovė. Toliau yra 

teigiama, kad net jei „,būti vyru‘ reiškia būti lanksčiam ir įvairiam, klaidinga 

manyti, kad ši variacija menkina vyrų dominavimą“. Ir toliau: „Didelis dė-

mesys aktyvesniam vyrų dalyvavimui atliekant buities darbus bei ,demok-

ratinių‘ šeimyninių santykių akcentavimas [septintajame dešimtmetyje ir 

aštuntojo dešimtmečio pradžioje] kaip nors ženkliau nepakeitė lyčių tarpu-

savio santykių.“149

 Šis argumentas tarsi teigia, kad „vyrai to nesugeba“. Iš tikrųjų septintajame 

ir aštuntajame dešimtmečiuose pokyčiai buities darbų pasidalijimo srityje 

buvo menki, apsiribojo nedidele populiacijos dalimi ir nebuvo itin pastebimi 

įvairiuose to meto tyrimuose. Žinoma, ideologiniai ir kultūriniai pokyčiai 

buvo reikšmingi, jie padėjo atsirasti naujiems moterų judėjimams, todėl ne-

galima sakyti, kad nebuvo jokio poveikio. Tačiau norint iš tikrųjų patikrinti 

teiginį, kad buities darbų pasidalijimas neturi jokios reikšmės, reikia turėti 

aiškesnių faktų, kurie, pasirodo, byloja, kad pasidalijimas turi reikšmę tiek 

moterų statusui, tiek vyrų pozicijai, patirčiai ir santykiui su galia.

 Kritikuodamas „vyriškumo kaip galios“ požiūrį aš nenoriu pasakyti, kad 

jis visais atžvilgiais yra neteisingas. Jau kalbėjau apie ankstyvojo kapitalizmo 

patriarchato atsiradimą ir ilgalaikį autoritarinių lyčių, rasės ir klasės mode-

lių įsitvirtinimą. Whitehead ir Barrett apibūdina galios struktūrą, kuri buvo 

gana būdinga ribotai lyčių lygybei. Lyčių lygybės analizė iš esmės nagrinėja 

sąlygas, tuo tarpu vyrų studijas labiausiai domina padariniai. Tik šie padari-

niai patys tampa savarankiškomis kultūrinėmis ir socialinėmis sistemomis, 

kurias įkūnija socialiniai veikėjai. 

 Mes jau matėme, kad profesinį gyvenimą valdo ne tik ekonomiškai op-

timalūs veiksniai. Darbo organizacijas iš esmės valdo vyrai; kai moterys 

užima vadovaujančias pozicijas, jos dažnai visiškai neprieštarauja tradici-

nėms vyriškosioms vertybėms. Moteris turi būti „savas vyrukas“ arba net ir 

daugiau. Šis maskulinizacijos procesas yra dar viena priežastis, trukdanti 

 149  Whitehead & Barrett 2001:55.



4 Darbas keičia lytį 127

darbo rinkoje pasireikšti vyrų kaip globėjų potencialui, trukdanti keisti išsi-

lavinimo ir profesijos pasirinkimo modelius. Tai labai dažnai yra ir neutra-

lizacijos procesas, kuomet lyčių galia yra slepiama, priimama kaip savaime 

suprantamas dalykas arba interpretuojama kaip neutrali būtinybė. Šiame 

kontekste negalima neatsižvelgti ir į pasipriešinimą bei „aklumą“. „Normai 

paklūstantis tą normą atranda paskutinis, o dominuojantysis paskutinis su-

vokia savo dominavimą.“150 Tačiau vyrai ne visada laikosi normų, ne visada 

jie yra galingi, ir jų nusiskundimų dėl galios ir lyties profesiniame gyvenime 

yra ne mažiau nei moterų.151 

 Tarptautiniame lygmenyje vyrų studijos atskleidė dominuojantį verslo 

maskulinizmą, kuris turėjo didelį poveikį tiek visuomenėje priimamiems 

sprendimams, tiek visuomenės maskulinizmo sampratai apskritai.152 Tyri-

nėtojai teigia, kad globalizacija tik padidino jo reikšmę. Kai kurios studijos 

atskleidė Šiaurės šalių regiono bruožus, nusakančius tą pačią tendenciją – 

t. y. neegalitarinį restruktūrizavimą ir stiprėjančią materialistinę maskuli-

nizmo sampratą. Tačiau yra ir kitokių, nepanašių bruožų. Daugelis vyrų 

palaiko samdomojo darbo reformas, kurios labiau pagerintų moterų padėtį 

nei vyrų: geresnį atlyginimą už vaikų auginimą bei priežiūrą, už slaugą arba 

namuose įgytos vaikų auginimo bei priežiūros patirties prilyginimą samdo-

mam darbui.153

Vyrų racionalumas yra pagrįstas ne tik jų asmeninias sumetimais. Vyrai 

sugeba mąstyti „šeimos vertybių“ ar „poros gerovės“ kategorijomis. Bendros 

namų ūkio pajamos gali būti svarbesnės už jų asmenines pajamas. Tikimybė, 

kad vyrai pradės žvelgti į pasaulį iš šio taško, didėja stiprėjant lyčių lygybei 

bei didėjant moters indėliui į bendras šeimos ūkio pajamas. Taip vyrai ima 

 150  Per Folkesson, cituota iš Wetterberg, T. 2002:70.
 151  Profesinio gyvenimo studijos rodo, kad moterys tradiciškai mažiau nei vyrai kritikuoja 

darbo sąlygas. Moterys dažniau darbe labiau laikosi socialinių taisyklių. Pavyzdžių ieš-

koti Horverak & Ingebrigtsen 2002.
 152  Connell, R. 1993.
 153  Pvz., tai nustatyta 1988 ir 1994 m. Norvegijoje atliktais tyrimais.



128 Ar vyrai sugebės?

mąstyti apie šeimą kaip apie bendrą projektą, atsisakydami sferų pasidaliji-

mo – tam tikra prasme yra grįžtama prie dalijimosi užduotimis tradicijos.

Kartu metu reprodukcijos nuvertinimas nėra vienintelis procesas, tu-

rintis įtakos vyrų pasirinkimui. Mes naudojome horizontalaus pasidalijimo 

terminą. Tai nėra vien tik galios santykiai, kuomet gamintojai yra dominuo-

janti klasė, vyraujanti virš reprodukcinės sferos darbuotojų kaip dominuo-

jamosios klasės. Analogija su socialine klase gali labai lengvai suklaidinti.154 

Šiame procese dalyvauja „abipusė galia“, arba tai, ką feministai vadina „galia 

ir kontrgalia“. Kiekviena sfera yra savarankiška galios sistema, ir nors šios 

vidinės galios negalima traktuoti atskirai nuo gamybos dominavimo virš 

reprodukcijos, ji vaidina svarbų vaidmenį profesiniame gyvenime. Be to, tas 

vaidmuo tik stiprėja evoliucionuojant darbo organizacijai ir mažėjant sena-

madiškai vertikaliajai priespaudai.

Peras ir Siri mato, kad jų darbuose galioja kai kurios labai panašios tai-

syklės, kad jos taikomos tiek moteriškoje, tiek vyriškoje darbo aplinkoje. 

Tiems, kurie peržengia lyčių barjerus, dažnai yra taikomos sankcijos arba 

jie priverčiami nešti naštą (pirmoji taisyklė). Dėl pranešimo turinio ap-

kaltinamas tas, kuris tą pranešimą pristatė (antroji taisyklė). Jis arba ji gali 

patirti viktimizaciją, spaudimą darbovietėje, nors lyčių klausimas ir nebus 

keliamas atvirai (trečioji taisyklė). Tiesa, šiandien žmonės yra lankstesni, 

bet egzistuoja ribos, ir lyčių sistemos nevalia užteršti visokiais nukrypimais. 

Moterims netinka tapti „pernelyg kietoms“, o vyrams netinka būti „pernelyg 

minkštiems“ (ketvirtoji taisyklė). Moterims leidžiama daugiau suvyriškėti 

nei vyrams – sumoteriškėti (penktoji taisyklė). Kai kuriais atžvilgiais lyčių 

režimas yra griežtesnis vyrams, nors pagrindinės taisyklės (1–4 taisyklės) 

galioja visiems.

Pagerėjęs globos ir kitos atsakomybės už tarpusavio santykius vertini-

mas vis smarkiau keičia paties profesinio gyvenimo hierarchiją. Regis, šis 

procesas vyksta iš apačios į viršų, jo intensyvumas skirtingose šakose ir įmo-

 154  Nors jai būdingas tam tikras klasinės hierarchijos aspektas (darbų funkcijos piramidė). 
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nėse nevienodas. Šiaurės šalių studijos rodo, kad vadovavimas viduriniaja-

me lygmenyje vis labiau orientuojamas į žmogiškuosius santykius (ir tarp 

vadovų vyrų), be to, neseniai išryškėjo keletas šios tendencijos ženklų tarp 

aukščiausiojo lygmens vadovų.155 

Keičiasi vadovavimo kultūra, tačiau ji išlaiko keletą tradicinių elementų. 

Tarkim, pastarojo meto tyrimai išryškino nuostatą, kad darbo aplinka, svei-

kata ir saugumas yra išoriniai dalykai ir neturi didesnės reikšmės kuriant 

vertę. Šis požiūris buvo kur kas labiau paplitęs tarp vadovų vyrų nei tarp 

moterų.156 Nors atrodo, kad aukščiausiojo rango vadovai yra gana atsparūs 

pokyčiams, nauji modeliai palengva formuojasi viduriniuosiuose ir žemes-

niuosiuose vadovybės lygmenyse. 

„Šeimos vertybės ir gyvenimo kokybė yra kur kas svarbesni [šiandieni-

niams vadovams] nei karjera ir pajamos; bendradarbiavimas ir solidarumas 

vertinamas labiau nei konkurencija“, – teigia viena studija; „lyčių skirtumai 

yra nedideli, tuo tarpu išsilavinimo lygis yra svarbus. Aštuoniasdešimt pro-

centų teigia, kad idealus vadovas turi mokėti pasitelkti visą kolektyvą tiek 

priimdamas sprendimus, tiek paskirstydamas atsakomybę.“157

Vyrų problemas tyrinėjantis Michael Kimmel nurodo rinkos konkuren-

ciją kaip pagrindinį vyrų vertinimo, konfliktų ir nerimo šaltinį.158 Nors pa-

starąjį dešimtmetį į konkurenciją orientuoto verslo maskulinizmo poveikis 

Šiaurės šalyse sustiprėjo, kiti procesai palaikė vyrų orientaciją į globą bei 

reprodukciją. 

Mes jau pabrėžėme vis dar egzistuojančios lyčių segregacijos reikšmę pro-

fesiniame gyvenime. Tačiau tai tik viena šio reikalo pusė. Mažėjant sociali-

nei distancijai (vertikaliajai diskriminacijai) tarp vyrų ir moterų, vis dažniau 

pasitaiko „lyčių susimaišymo“ atvejų, kuomet moterys stipriau reiškiasi kaip 

subjektai. Kai moterys nebesutinka su vyrų dominavimu – arba, Kimmel 

 155  Teigen, M. 2001.
 156  Horvereak & Ingebrigtsen 2002.
 157  Grennes, T. 2000.
 158  Kimmel, M. 1996.
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žodžiais tariant, su vyriškuoju „teisės“ suvokimu, – keičiasi ir santykiai tarp 

vyrų. Vyrai atsiveria tiems vyrų santykių aspektams, kurie anksčiau buvo 

labiau užslėpti, be to, vyksta androginizacijos procesas,159 nors ir dauguma 

tradicinių prielaidų išlieka veiksmingos. 

Šiame kontekste reikėtų atkreipti dėmesį į didesnę įvairovę tarp pačių 

vyrų. Įvairovės elementas patrauklus vyrams, kurie yra neutralūs arba nei-

giamai nusiteikę kitais lyčių lygybės klausimais. Labai dažnai tie vyrai yra 

patyrę neigiamas „monolitinės“ vyriškosios kultūros pasekmes, tarkim, va-

dovaudami verslui ar tarnaudami kariuomenėje.

Išsami vyrų gyvenimo ryšių studija rodo, kad feministinės studijos pernelyg 

menkai atsižvelgia į vyrų tarpusavio santykius aiškindamos vyrų elgesį. Tyri-

nėjant vyrus, kurie ilgesnį laiką rūpinosi savo vaikais namuose, buvo nustatyta, 

kad jų motyvaciją nulėmė jų asmeniniai santykiai su tėvais bei patirtis, atsi-

nešta iš šeimos, kurioje jie užaugo, o ne jų partnerių ar sutuoktinių spaudimas. 

Šie vyrai norėjo pakeisti neigiamą tėvų nedalyvavimo vaiko auginime modelį, 

jiems vaiko priežiūra ir auginimas buvo priemonė įgyti didesnės socialinės 

kompetencijos bei kitų bruožų, kurie praverstų tiek darbe, tiek šeimoje.160 

Šiaurės šalių kultūroje vyrai yra „gamybos bendruomenės“ žinovai, o mo-

terys – „asmeninės bendruomenės“ ekspertės. Taip yra ne dėl jų prigimtinių 

bruožų, bet dėl istorinių ir praktinių patirčių, siejamų su jų ekonomine padė-

timi – jie yra gamintojai. Tai akivaizdu ir šiuolaikinėse diskusijose, kur vyrai 

dažnai pateikia lyčių atžvilgiu neutralias, o moterys – sulytintas nuostatas.161

Nors reprodukcija vis dar yra silpnesnioji sfera, palyginti su gamybos 

sfera, ekonominė asimetrija pastebimai mažėja. Reprodukcija pažengė į 

priekį neformaliąja socialine ir kultūrine prasme, reiškiama tokiomis fra-

zėmis kaip „gyvenimo kokybė“ ir „šeimos vertybės“. Šie pokyčiai suteikė 

 159  Androginizacija nereiškia lyties praradimo, kaip kartais yra manoma, o tik tai, kad kiek-

viena lytis įgyja tam tikrų kitos lyties bruožų.
 160  Holter & Aarseth 1993, pagrįsta strateginiu pavyzdžiu iš Men in Norway 1988 apžvalgos.
 161  Holter, Ø. 1977e:77 „sulytintą“ požiūrį priešstato lyčių atžvilgiu „neutraliam“ požiūriui.
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daugiau reikšmės vidiniams galios santykiams reprodukcijos sferoje, tarp 

jų ir galios formoms, kurios yra siejamos su moterimis. Tyrimai rodo, kad 

moterų įtaka šeimyniniame ir asmeniniame gyvenime gali būti didžiulė.162 

Apie ją bus kalbama šeštame skyriuje, tačiau ją reikėtų paminėti jau dabar. 

Reprodukcijos sfera, kuri oficialiai nesukuria eknominės vertės, gali turėti 

savo „šešėlinės buhalterijos“ ir „kasdienio gyvenimo režimo“ formas, kurios 

gali būti labai veiksmingos neformaliajame lygmenyje. Be to, nuolatinis rep-

rodukcijos nuvertinimas visuomenėje apskritai gali juolab skatinti galios 

raišką tarpasmeniniuose santykiuose namuose. 

Abejotina, ar reprodukcijos galia kada nors yra buvusi tik silpnųjų ir 

dominuojamųjų „kontrgalia“. Moterų išnaudojimas niekada nereiškė, kad 

moterys yra bejėgės visose srityse ir kontekstuose. Tokia galios sistema ne-

būtų taip ilgai išsilaikiusi. Kai visuomenė pasiekia didesnę dalinę lyčių ly-

gybę, keičiasi ir su lytimi siejamos diskriminacijos pobūdis. Net sumažėjus 

asimetrijai tarp lyčių, lyčių diskriminacija gali įgyti didesnį mastą ir paliesti 

tiek vyrus, tiek moteris.

Vyrų interesai

Kai kalbama apie lytį, dažnai manoma, kad vyrai elgiasi kaip grupė, tačiau 

mes žinome, kad jie priklauso tam tikrai kategorijai. Kelias nuo kategorijos 

iki grupės gali būti labai ilgas. Kategorija yra individų rinkinys. Socialinė 

grupė yra visai kas kita – tai savimonę turinti bendruomenė. Kalbėdami 

apie vyrus turėtume nepamiršti, kad kalbame apie žmones, kurie, be viso 

 162  Žr., tarkim, Gullestad, M. 1984, moterų „virtuvės stalo visuomenė“ Norvegijos mieste. 

Jei vyras neklauso, jam gali būti liepta susikrauti daiktus ir keliauti pas mamą ir jos 

giminę (norvegų k.: mor si og de). Panašiai Suomijoje atliktuose tyrimuose pasakojama 

apie vyrus, kurių „asmeniniai daiktai gali atsidurti plastikiniuose maišuose už durų“ 

(Kuosmanen, J. 2001)
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kito, dar yra ir vyrai. Iš pradžių mes nežinome, kad būtent šių individų 

veiksmų maskulininis aspektas prisideda prie lyčių nelygybės, nors dažnai 

tai laikoma savaime suprantamu dalyku. Lyties forma, faktas, kad bet kuris 

veiksmas gali įgyti sulytintą reikšmę, yra painiojamas su nelygybės turiniu. 

Čia reikia subtilesnio požiūrio. Moterys pralaimi darbo rinkoje ne todėl, 

kad cigarus traukiantys galingieji vyrai yra kažką slaptai susitarę.163

 Faktinių duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių, kad vyrai iš tikrųjų 

laikosi savo „lyties galios interesų“, yra stebėtinai mažai, palyginti su dau-

gybe prielaidų šia tema. Paprastai daroma išvada, kad vyrai atnaujina šiuos 

interesus pasitekdami labai įvairius ir sudėtingus būdus. Tai reiškia, be visų 

kitų dalykų, kad jų maskulinizmas nėra vien tik vyraujančio maskulinizmo 

modelio išvestinė kopija. 

 Vyriškumas nėra vien tik gamybos pasekmė (kaip moteriškumas nėra 

reprodukcijos pasekmė), jis taip pat nėra pasyvus ekonominio pasidalijimo 

atspindys. Jį kiekvienas individas kuria aktyviai, bandydamas prisitaikyti 

prie socialinių aplinkybių ir ieškodamas išeičių iš visokių problemų. Todėl 

maskulinizmas – net tarp vyrų, užimančių galios pozicijas – turi pasiprie-

šinimo elementą, ir šis bruožas yra svarbus dėl kelių svarių priežasčių. Tra-

diciškai jis buvo siejamas su vyrų išsipildymo pojūčiu, su jų poreikiu būti 

„veiklos žmogumi“, „daryti verslą“ pačia plačiausia prasme.164

 Vyrų-tėvų studijos pabrėžia skirtumą tarp tėvystės institucijos ir tėvo 

veiklos.165 Tėvystės institucija gal dabar ir patiria krizę, tačiau sustiprėjo tė-

vystės jausmas. Panašų procesą galime įžvelgti ir profesiniame gyvenime. 

Senojo darbo nebėra, bet atsirado naujų darbo formų. Naujas ir asmeniš-

kesnis darbas, reikalaujantis daugiau lankstumo ir kūrybiškumo, yra susijęs 

su pokyčiais kitose gyvenimo srityse, tarkim, tėvystės institucijoje. Iš pra-

 163  Darbo rinkos diskriminacijos mechanizmų analizės ieškoti Jackson, R. 1998.
 164  Šis maskulinizmo požymis turi labai senas istorines šaknis ir yra siejamas tiek su iš-

radingumu, tiek su heroizmu.
 165  Silverstein, L. 1996.
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džių naujosios veiklos atsiranda senųjų struktūrų šešėlyje. Kad jas išstumtų, 

reikia laiko.

 Mūsų koncepcija dėl pasidalijimo tarp gamybos ir reprodukcijos sferų, 

kaip ir takoskyros tarp vyrų ir moterų, gali tapti pernelyg visa apimanti. Ji 

gali sustiprinti moteriškos veiklos – šiltos, švelnios, žmogiškos – ir vyriškos 

veiklos – kaip jos negatyvios priešingybės – stereotipą. Tokiu atveju lytis 

gali tapti absoliučia siena.

Išvados

Šiame skyriuje pateikėme ekonomines analizes ir darbo tyrimus, kurie at-

skleidė profesinio gyvenimo sąlygų įtaką lyčių santykiams. Kai kurios teori-

jos ir sąvokos, atsiradusios dvidešimto amžiaus aštuntajame ir devintajame 

dešimtmečiuose, buvo labai naudingos interpretuojant bendruosius mode-

lius ir pokyčius. Čia reikėtų paminėti ekonomines gamybos ir reprodukcijos 

sferas, skirtumą tarp vertikalaus ir horizontalaus lyčių disbalanso, įvairius 

konkuruojančius lyčių kontraktus ir kiekvienos ekonominės sferos vidinę 

hierarchiją.

 Šiuo metu Norvegijos laikraščiuose vyksta diskusija dėl horizontalios 

diskriminacijos. Storting (parlamentas) neseniai priėmė Norvegijos Lyčių 

lygybės statuso įstatymo papildymą (Likestillingsloven), skirtą būtent netei-

sėtiems atlyginimo skirtumams tarp „panašios vertės“ darbų įvairiose šakose 

ir sektoriuose. Nors naujasis įstatymas yra sveikintinas, abejojama, ar jis 

turės didesnį poveikį.166 Apžvelgiant paskutiniųjų dešimtmečių pastangas 

įtvirtinti lyčių lygybę, matyti, kad vien įstatymų neužtenka, nors jie yra vie-

nas svarbiausių elementų.

 Šiame skyriuje pateiktas požiūris į vyrų galią skiriasi nuo daugelio tarp-

tautiniuose tyrinėjimuose paplitusių idėjų. Tai idėjos, kurios maskulinizmą 

 166  VG (Oslas) vedamasis, 2002 balandžio 20.
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tiesiogiai sieja su galia arba kurios triuškina lytis ir patriarchatą. Jos gali 

būti naudingos trumpalaikiame scenarijuje arba kaip žadintuvo skambutis. 

Ilgesnio proceso metu negalima išleisti iš akių „sudėtingos“ patriarchato ir 

besikeičiančios visuomenės sampratos. Vyrai – net aukščiausiojo lygmens 

privataus sektoriaus vadovai – turi savų priežasčių elgtis taip, kaip jie elgia-

si, ir šios priežastys nekyla tiesiogiai iš vyriškojo dominavimo. Mums reikia 

išsamesnių tyrimų, kaip „hegemoninio“ verslo maskulinizmo formos funk-

cionuoja iš tikrųjų ir kaip jos keičiasi, o taip pat ištirti panašias feminizmo 

formas. Remiantis Šiaurės šalių duomenimis, galime teigti, kad šie lyčių 

reiškiniai iš esmės yra ekonomikos, visuomenės ir kultūros organizacijos 

rezultatai, o ne diskriminacijos šaknys. 

 Būtent ši platesnė perspektyva leidžia analizuoti lytis kaip dinamišką 

elementą, o ne vien tik galios išraišką.  
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5  Š E I M A  I R  DA R B A S

Pusiausvyros klausimas

Pokyčiai profesiniame ir šeimyniniame gyvenime privertė labiau atkreipti 

dėmesį į lyčių pusiausvyros šeimoje klausimą. Būtent ši tema buvo dažniau-

sia įvairiose diskusijose ir pristatymuose, kuriose dalyvavo mūsų darbo gru-

pė lankydamasi Šiaurės šalyse. Šiandien vienas esminių reikalavimų yra tas, 

kad vyrai, kaip ir moterys, turi turėti laisvę ir galimybes būti aktyvūs ne tik 

profesinio gyvenimo, bet ir šeimos nariai. 

 Daugelis vyrų nebenori būti išstumti į šeimos paribį. Jie nori būti šeima, 

ne tik turėti šeimą. Be to, naująsias šeimos vertybes jie sieja su vaikų augini-

mu bei priežiūra, lygiu darbų pasiskirstymu ir pakankamai subalansuoto-

mis namų bei samdomojo darbo užduotimis. Tai yra investicija į ateitį.

 Vyrai Šiaurės šalių regione nenoriai sieja aktyvesnį dalyvavimą šeimyni-

niame ir privačiame gyvenime su autoriteto bei galios išsaugojimu. Jie ne-

rengia protesto demonstracijų, nereikalauja grąžinti šeimyninio patriarcha-

to. Dauguma jų, beveik du trečdaliai, sieja dalyvavimą su lygybe. Dvidešimto 
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amžiaus šeimos maitintojo modelis sukūrė užslaptintą segregaciją ir galios 

disbalansą, kuris savo ruožtu sukėlė nemažą skyrybų bangą. Todėl pasta-

raisiais dešimtmečiais vis daugiau dėmesio skiriama vaikų gerovei bei šei-

mos vertybėms. Vis daugiau porų renkasi egalitarinius santykius, kur kas 

tolygiau pasiskirsto namų bei profesines užduotis. Ši tendencija yra labiau 

pažengusi Šiaurės šalyse nei kituose regionuose.167

 Pokyčiai šeimyniniame gyvenime rodo, kaip svarbu yra mokytis iš prak-

tikos. Kai vyrai palieka darbus ir prisiima vaidmenis namuose, jie kur kas 

noriau nuklysta į tokią „moterišką“ socialinę sritį kaip vaikų priežiūra. Jiems 

tai kainuoja mažiau, duoda daugiau naudos, arba ir viena, ir kita. 

 Šioje srityje veiksmai efektyvesni nei žodžiai. Norvegijoje per pastaruo-

sius dešimtmečius vyrai atlieka kur kas daugiau namų ruošos darbų. Santy-

kis vyrų, kurie dalyvavo namų ruošos darbuose, pakilo nuo 48 1971 m. iki 

77 2000 m. Vyrų atliekami darbai ir jų įgyta patirtis dažnai reiškia kur kas 

daugiau nei jų nuostatas ar vyriškumo idealus. Tokia privataus gyvenimo 

ar šeimyninės sferos veikla kaip globa nepriklauso nuo vyriškumo formos, 

vyrų požiūrio į moteris, nuomonės apie feminizmą bei panašių dalykų. Tą 

įrodo įvairiapusės apklausų analizės. Tarkim, vyrai, kurie turi patirties glo-

bos srityje, būna labiau teigiamai nusiteikę tokių užduočių atžvilgiu ir ma-

žiau linkę galvoti apie jas kaip apie nuobodžias ir monotoniškas.168 

 Tokioje lyčių atžvilgiu dalinai egalitarinėje visuomenėje kaip Šiaurės 

šalys lyties-galios sistema tampa dar netolygesnė. Kaip minėjome ankstes-

niuose skyriuose, čia aptinkama labiau apribota hegemoninio vyriškumo 

versija, vienose institucijose aktyvesnė, kitose – pasyvesnė. Vienur vyriškos 

normos yra svarbios, kitur būdinga geresnė integracija ir balansas. Kai ku-

riais atžvilgiais vyrų ir moterų padėtis primena varžovų lenktyniavimą, bet 

taip pat esama ir bendradarbiavimo, draugiškumo ar dovanomis pagrįstų 

bei žaismingų santykių. Bendras vaizdas kinta.

 167  Crompton & Harris 1997.
 168  Men in Norway 1988.
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 Darbas keičia lytį. Tačiau nesuklystume pasakę ir atvirkščiai. Lytis keičia 

darbą. Šeimos atveju tai yra pakankamai akivaizdu. Lyties normos nustato 

veiklos namų ūkyje standartą. Šeimyninis gyvenimas ir vertybės „pažaboja“ 

darbo rinką, daro įtaką rinkos mechanizmui. Dar dvidešimto amžiaus aš-

tuntajame dešimtmetyje prancūzų filosofas Jean-Paul Sartre išjuokė ekono-

minę sampratą, teigiančią, kad darbo jėga „gimsta“ pirmojo atlyginimo die-

ną. Pažangi ekonominė mintis teigia, kad pelnas visų pirma priklauso nuo 

žmogiškosios veiklos – pačiomis kūrybingiausiomis, demokratiškiausiomis 

ir individualiausiomis formomis. Žinoma, artimiausiu laiku reprodukcijos 

sfera nesulauks geresnio ekonominio įvertinimo, tačiau toks požiūris su-

tvirtės kaip socialinio gyvenimo tendencija. Tai pakankamai akivaizdu, kai 

kalbame apie šeimą. Vis daugiau suaugusiųjų pirmenybę teikia laikui, pra-

leistam su vaikais, ir vis dažniau manoma, kad vaikų priežiūra yra labai nau-

dinga ne tik vaikui, bet ir pačiam suaugusiajam. 

Socialinė šeimų geografija

Smurto ir nusikaltimų miestuose lygis Šiaurės šalyse yra žemesnis nei JAV 

ar kitose Europos dalyse. Moterys gali vaikščioti vienos naktimis, mažiau 

bijo, kad prieš jas gali būti panaudotas smurtas ar jos gali būti išžagintos. So-

cialinis klimatas yra saugesnis. Tačiau pastaruoju dešimtmečiu šis skirtumas 

sumažėjo. Smurto ir kitos problemos išryškėjo Šiaurės šalių regione. Išaugo 

daugelis materialinių ir socialinių skirtumų. Jaučiama ne tik tendencija didė-

jančios įvairovės ir pasirinkimo laisvės link, bet ir didesnė socialinė stratifika-

cija. Namų savininkai retai turi ginkluotus sargybinius, bet prekyba apsau-

gos sistemomis klesti. Politikoje ryškėja pastangos pažaboti kriminalines ir 

socialines problemas pasitelkiat įstatymus ir teisėsaugos organus. Rasizmas 

tapo aktualia Šiaurės šalių problema kaip ir kitose Europos dalyse. 

 Kai kurios grupės tvirtina, kad socialinės apsaugos sistema ir labiau ega-

litarinės sąlygos privalo būti ginamos ir diegiamos toliau. Kiti mano, kad už 
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dinamiškesnę ir labiau individualistinę visuomenę tenka mokėti didėjančia 

stratifikacija.

 Nors privatūs vaikų darželiai ir mokyklos tapo labiau įprastu reiškiniu, 

socializacijos ir švietimo struktūra dar išlieka pakankamai egalitarinė, pa-

lyginti su daugeliu kitų regionų. Tai sustiprina bendrąsias normas, tarp jų 

ir lyčių idealus bei standartus. Tarkim, tėvai paprastai siunčia savo vaikus į 

tokio pat pobūdžio mokyklas, todėl jų vaikų patirtis, įgyta darželiuose bei 

mokyklose, yra labai panaši.

Lytis keičia darbą

Lyčių kontraktai, apibūdinti ankstesniame skyriuje, visuomet susiję su 

konkrečiais namais ir veikla namų sferoje. Ši veikla apima namų globą, 

„namų“ ar  „šeimos“ jausmo kūrimą. Čia tiek vyrai, tiek moterys įgyja nau-

jų prioritetų, kurie įtakoja vyrų dalyvavimą darbo rinkoje. Tai daugiau bū-

dinga vyrams iš labiau subalansuotų šeimų, kurie asmeniniame gyvenime 

propaguoja lyčių atžvilgiu egalitarinius santykius, ir šis santykis priklauso 

nuo išsilavinimo, amžiaus ir kitų veiksnių, kuriuos aptarsime šiame sky-

riuje kiek vėliau.

 Šiaurės šalyse atlikti tyrimai atskleidė kelių tipų „naująjį“ vyrą arba „laiko 

novatorių“, kuris gana tolygiai pasiskirsto namų ūkio darbus su savo part-

nere. Išsami vyrų, pasiėmusių tėvystės atostogas, studija pateikia keturis to-

kius tipus – „teisingas vyras“, „šeimą idealizuojantis vyras“, „naujų karjeros 

galimybių ieškantis vyras“ ir „globėjas“.169

 Pasak naujausių tyrimų, pokyčiai, kuriuos tenka įveikti vyrams pereinant 

iš profesinio gyvenimo į šeimą, vaidina labai svarbų vaidmenį ir yra tikrai 

sudėtingi. Vyrų pokyčiai lemtingi abiem sferoms. Tyrimai nurodo tam tikrą 

darbo sferos pasistūmimą į lyties sferą, tačiau nedaug yra žinoma apie lyties 

 169  Aarseth, H., in. Holter & Aarseth 1993:174-9.
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sferos pasistūmimą į darbo sferą ar sudėtingesnius šių abiejų sferų tarpusa-

vio santykius.

 Pakalbėkim apie Perą ir Siri. Jau susidarytą vaizdą galime papildyti šei-

mos/darbo dimensija. Profesinis gyvenimas jau nebėra taip griežtai atri-

botas nuo privataus, kaip buvo idealu industrinėje visuomenėje. Abi sferos 

yra kur kas labiau susijusios, jos veikia laiko ribas bei simbolines reikšmes 

abiejose sferose. Moterų reikalavimas panaikinti „dvigubą darbą“ irgi turėjo 

įtakos. Todėl paprastai abu partneriai turi taikytis ir prie darbo, ir prie as-

meninio gyvenimo poreikių. Jie privalo patenkinti tiek namų, tiek karjeros 

poreikius pasitelkdami bendradarbiavimą ir derybas.

 Nors ši situacija yra palyginti nauja, ji turi įdomią istorinę dimensiją. Iki 

industrinės revoliucijos terminas darbštumas (angl. k. industriousness. –Vert. 

past.) buvo naudojamas veik tik namų ūkio kontekste, kai buvo kalbama 

apie uolų vyro ir žmonos bendradarbiavimą siekiant padidinti šeimos turtą 

ir gerovę.170 Šiandien socialinė darbų logika skiriasi nuo „naminių“ poreikių, 

tačiau, kaip jau buvo minėta, takoskyra jau nebe tokia aiški ir kiekviena pora 

privalo rasti pusiausvyrą.171 Tiriant šeimos/darbo ryšius išaiškėjo, kad darbo 

racionalumo poveikis šeimai didėja kylant profesinio prestižo ir profesinės 

atsakomybės lygmeniui. Šis veiksnys yra labai svarbus norint suvokti vyriš-

kumą ir vyrų „prisirišimo prie darbo“ pojūtį. Darbiniai bruožai yra laikomi 

teigiamais ir jie yra perkeliami į naminę sferą.172 

 Labiau lyčių atžvilgiu egalitarinis kasdienis gyvenimas reiškia, kad da-

lis dvigubo darbo naštos yra perkeliama nuo moterų pečių ant vyrų. Ge-

rovės valstybė, apie kurią rašėme antrajame skyriuje, šią naštą sumažino, 

tačiau ši kryptis susilaukė kitų tendencijų atoveiksmio, ypač pastaruoju 

 170  Protestantizmas ir pasaulietinė krikščionybė buvo glaudžiai susiję su Šiaurės vakarų 

Europos namų ūkio darbštumo idealu, kaip teigia Max Weber ir kiti sociologai bei 

istorikai.
 171  Sørhaug, T. 1995.
 172  Solheim, Heen & Holter 1987; Holter, Ø. 1990c.
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dešimtmečiu. Tyrimai rodo, kad daugelis darbų dabar laikomi kur kas sun-

kesniais, intensyvesniais ir reikalaujančiais daugiau pastangų nei anksčiau. 

1998 m. tyrimas atskleidė, kad vyrai patiria vis didesnį laiko spaudimą ir 

rimtesnes sveikatos problemas.173 „Dvigubi reikalavimai“, anksčiau būdingi 

dirbančioms moterims, vis dažniau gula ant vyrų pečių. „Laiko stresas“ tapo 

kur kas bendresniu reiškiniu. Vyrai reaguoja į šį spaudimą labai įvairiai, ir 

nėra lengva išskirti kurį nors vieną modelį. Tačiau daugelis vyrų užsisklen-

džia, jie nėra linkę savo problemomis dalytis su kitais.

Vyrų parama lyčių lygybės reikalui 

Ar šios tendencijos sumažina vyrų paramą lyčių lygybei? Iki šiol atsakymas, 

regis, buvo „ne“. Vėlgi, čia pastebimos kelios tendencijos. Mes iš arčiau ap-

žvelgsim, ką reiškia toji vyrų parama ir priešinimasis. 

 Daugelio nuostabai dvidešimto amžiaus devintojo dešimtmečio Šiaurės 

šalių duomenys atskleidė, kad vyrai dažnai rėmė lyčių lygybės reikalavimus. 

Ši parama buvo ypač akivaizdi, kai reikalavimai būdavo konkrečiai suformu-

luoti ir siejami su globa. Tarkim, 1988 m. Norvegijoje atlikti tyrimai parodė, 

kad 80 vyrų rėmė nuostatą, jog namų ūkio darbai ir samdomasis darbas 

turi būti pakankamai lygiai paskirstyti tarp vyro ir žmonos. Tuo metu nie-

kas tuo nepatikėjo. „Vyrai blefuoja“, – skelbė vienas bulvarinis laikraštis. 

 Vėlesni įvykiai parodė, kad iš tikrųjų taip nebuvo. Tiesa, kad vyrų pa-

rama dažnai yra didesnė žodžiais nei veiksmais, tačiau jų elgsena irgi pasi-

keitė. Ir ne tik tais atvejais, kai naujos reformos naudingos ir vyrams, pavyz-

džiui, tėvo atostogų kvota. Tą patį galima pasakyti ir, tarkim, apie vyresniojo 

amžiaus žmonių ir ligonių priežiūrą, kurioje vis dažniau dalyvauja vyrai.

 Šiaurės šalių „eksperimentas“ parodė, kad dauguma vyrų gali pakeisti 

savo elgesį susiklosčius palankioms aplinkybėms. Tai gali nutikti ir kalbant 

 173  The Norwegian Man (Den norske mann) 1998 (MMI/Dagbladet).
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apie tokią tradiciškai moterišką veiklą kaip kūdikių priežiūra. Kada refor-

mos ar paramos politika yra gerai parengtos ir nukreiptos į tebevykstantį 

kultūrinių pokyčių procesą, aktyvi vyrų parama lyčių lygybei stiprėja.174

 Aiškūs ir konkretūs tikslai kur kas dažniau susilaukia vyrų paramos. 

Tai yra dar vienas esminis veiksnys. Dėl priežasčių, kurios dar nėra visiškai 

aiškios, daugelis vyrų remia konkrečius reikalavimus, tarkim, apmokamo ir 

namų ūkio darbų lygų pasidalijimą tarp sutuoktinių arba geresnį atlyginimą 

sektoriams, siejamiems su moterimis, tačiau jie vis vien šiaušiasi prieš tokius 

terminus kaip „lyčių lygybė“ ir „tolesnės pastangos įtvirtinti lyčių lygybę“. Jų 

pasipriešinimas dažnai susijęs su nuostata, kad pagrindiniai lyčių lygybės 

tikslai jau yra įgyvendinti. Manoma, kad visuomenė jau yra pakankamai ega-

litarinė lyčių atžvilgiu. Ši nuostata yra atvirkščiai proporcinga išsilavinimui. 

Dvilypiai jausmai karjerizmo atžvilgiu irgi vaidina tam tikrą vaidmenį. „Lyčių 

lygybė“ kaip bendras terminas yra siejamas su moterų karjeros reikalavimais, 

o vyrų reakcija į juos dažnai yra nevienereikšmė arba neigiama.

 Tokias nuostatas sustiprino metodai, kuriais lyčių lygybės problemos 

buvo sprendžiamos profesiniame gyvenime. Lyčių problemas vyrai paprastai 

linkę sieti su moterimis, o blogiausiu atveju traktuoja jas kaip „nukreiptas 

prieš vyrus“. Kuomet lyčių lygybės politika darbovietėje reiškia ilgą reikalavi-

mų, galinčių pagerinti moterų padėtį, sąrašą, bet ten nė vienu žodžiu neužsi-

menama apie vyrus, kažko akivaizdžiai trūksta. Suprantama, iš kur atsirado 

daugelio vyrų skepticizmas – juk toje politinėje nuostatoje nė neužsimena-

ma apie vyrų poreikį sukurti geresnę pusiausvyrą tarp darbo ir šeimos.

 Be to, ištyrus vyrų paramos ir pasipriešinimo atvejus, išaiškėjo dar vie-

nas veiksnys. Dažnai manoma, kad nuostatos eina pirma praktinės veiklos, 

kad pokyčiai ideologiniame lygmenyje aplenkia pokyčius praktikoje. Šian-

dien ši mintis būdinga kone visiems tarptautiniams vyriškumo tyrimams. 

Tačiau čia mes turėtume būti atsargūs. Ši nuostata gali būti idealistinė (netgi 

„buržuazinė“), labiau atspindinti vienų vyrų padėtį nei kitų. Žinoma, Šiaurės 

 174  Elin Kvande, asmeninė nuomonė.
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šalių tyrimai rodo, kad konkretūs ir materialūs tikslai gali pritraukti daugiau 

paramos nei bendresni ir labiau su ideologija, nuostatomis susiję tikslai.

 Atsakymas į „bendro pasipriešinimo“ ir „konkrečios paramos“ paradoksą 

gali būti labai paprastas. Vyrai remia priemones, padedančias įtvirtinti lyčių 

lygybę, kai jos gali turėti teigiamą poveikį pačių vyrų socialinei padėčiai. Vyrai 

ėmė labiau remti lyčių lygybę iš dalies todėl, kad jiems ji yra naudinga (tar-

kim, atsiradus galimybei jų žmonoms gauti geresnę algą ir labiau prisidėti 

prie bendro šeimos biudžeto), bet iš esmės dėl naujų privataus gyvenimo 

sąlygų ir naujų šeimos poreikių. 

 Tarptautiniai tyrimai rodo, kad didesnė įvairovė tarp vyrų taip pat reiškia 

platesnę takoskyrą tarp atskirų vyrų grupių lyčių lygybės atžvilgiu. Yra ega-

litarinių tendencijų, tačiau pastebimas galios modelių atgimimas.175 Šiuos 

duomenis iš dalies patvirtina Šiaurės šalių tyrimai. Tam tikros probleminės 

tendencijos pastebimos tokiuose kontekstuose kaip, tarkim, vyrų smurtas 

prieš moteris, tačiau nėra aišku, ar tai tik senos, neišgyvendintos bėdos, ar 

naujos, atsiradusios dėl dalinės lyčių lygybės. Kai kuriose srityse pastebima 

tam tikra reakcija į moterų reikalavimus, tarkim, ginčai dėl globos (žr. 6 sky-

rių). Tačiau ši reakcijos forma kol kas buvo prislopinta ir neorganizuota. 

„Lyčių lygybė yra neišvengiama“

Kai vyrai susiduria su moterų reikalavimais, jie gali atsakyti, kad vyrų domi-

navimas ir privilegijos netrukus taps praeities atgyvena. Kad šiuolaikinėje 

visuomenėje nėra vietos patriarchatui. Kad lyčių lygybė yra neišvengiamas 

procesas – ji yra šiuolaikinės organizacinės ir ekonominės raidos dalis, ir ši 

raida neišvengiamai sunaikins su lytimi siejamos galios raišką.

 175  Zulehner & Volz 1998. Vyrų dominavimo modelių atgimimas dažnai pastebimas 

buvusiose Rytų bloko šalyse, tarkim, Baltijos valstybėse (Irina Novikova, asm. ko-

mentaras).
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Nors ši pozicija retai išdėstoma aiškiai176, ji dažnai juntama kaip ben-

dra vyrų nuostata ir yra sumišusi su požiūriu, jog pagrindiniai tikslai jau 

pasiekti. Tačiau ji yra idiliška ir klaidinanti, palyginti su realia padėtimi. 

Nėra jokių duomenų, rodančių, kad lyčių lygybė yra automatinis šiuo-

laikinės organizacijos ar ekonomikos procesas. Priešingai, iki šiol nėra 

žinoma nė vieno visiškos lygybės atvejo. Ir šio požiūrio formuojama vyrų 

nuostata, kad nieko nebereikia daryti, yra labai klaidinga. Lyčių lygy-

bė reikalauja tiek vyrų, tiek moterų pastangų. Neužtenka vien pasyviai 

fiksuoti laipsnišką senųjų normų bei standartų evoliuciją. Iš tikrųjų šis 

požiūris yra toks pat „deterministinis“ kaip ir kai kurių socialistų tikėji-

mas, kad šiuolaikinės technologijos savaime sukurs lyčių atžvilgiu lygią 

visuomenę (tai dar buvo vadinama „gamybos jėgų maršu per istoriją“). 

Laikantis tokio požiūrio nereikia jokių vyrų pastangų – lygiai taip pat 

buvo manoma, kad vienodoms darbo sąlygoms užtikrinti nereikia jokio 

profsąjungų judėjimo.

Vaikai ir gimstamumas

Vyrai remiasi savo pačių, o ne moterų, patirtimi. Vaikai yra labai svarbūs – 

visą laiką vyrų pasaulyje vaikų taip trūko. Čia mes turim į procesą pažvelgti iš 

vyrų gyvenimo pozicijų. Kada lyčių lygybės politika siejama su vyrų gyveni-

mo procesais, ji susilaukia didesnės vyrų paramos ir dėmesio. Ji traktuojama 

kaip visiems, o ne vien tik moterims, naudingos priemonės. Tyrimai rodo, 

kad vyrai pradeda labiau remti lyčių lygybę, kai veda ar pradeda gyventi po-

roje. Čia ypač svarbų vaidmenį vaidina tėvystė.

 Pasikeičia ir vyrų kaip darbo rinkos dalyvių elgesys. Pastarojo meto tyri-

mai pakeitė tradicinį vedusio ar poroje gyvenančio „konservatyvaus lyčių at-

žvilgiu“ vyro įvaizdį. Atrodo, kad šie vyrai, o ypač mažus vaikus auginantys 

 176  Žr. Jackson, R. 1998.
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vyrai, truputį palankiau nusiteikę lyčių lygybės atžvilgiu nei likusieji. Tai 

nėra vien tik automatiška gyvenimo šeimoje pasekmė. Tokios nuostatos su-

sijusios su specifinėmis socialinėmis ir ekonominėmis aplinkybėmis ir ypač 

su labiau subalansuotu namų ūkiu.

 Per kelis pastaruosius dešimtmečius namų ūkių, kuriuose dominuoja 

šeimos maitintojo modelis (kur vyras yra vienintelis tiekėjas), dalis dauge-

lyje pasaulio šalių sumažėjo, o išaugo dalis namų ūkių, kuriuose pajamas 

gauna abu partneriai. JAV ištekėjusių ir vaikus auginančių moterų, dirban-

čių visą darbo dieną, dalis išaugo nuo 17 1969 m. iki 39 1996 m. Iš jaunes-

nių šios grupės moterų (iki 40 metų) 42 dirbo visą darbo dieną 1969 m. ir 

59 – 1996 m. Moterų pajamos, skaičiuojant procentais nuo vyrų pajamų, 

išaugo nuo 42 1970 m. iki 53 1990 m. ir 55 1996m.177

 Šiaurės šalyse ir kai kuriose Europos valstybėse labiau paplito dviejų dar-

bų modelis. Jis tapo populiaresnis kaip ir JAV, tik platesniu mastu. 1986 m. 

tokios šeimos sudarė 68 visų šeimų; 1997 m. šis santykis išaugo iki 75.

 Socialine ir kultūrine prasme partneryste grįstos santuokos tipas sutvir-

tėjo, tačiau dalinis lyčių lygybės pobūdis daro jį pažeidžiamą.178 Gimimų 

skaičius stabilizavosi ir truputį išaugo kai kuriose šalyse (tarkim, Norvegi-

joje), tačiau aukštas skyrybų rodiklis, pasiektas aštuntajame dešimtmetyje 

ir devintojo dešimtmečio pradžioje, nesumažėjo.

 Gerovės valstybė nekelia grėsmės gimstamumui, kaip kartais yra ma-

noma. Greičiau ji padėjo sustabdyti moterų gimdymų skaičiaus mažėji-

mą. Šiandien Europoje gimstamumas yra didesnis šiaurėje ir vakaruose, o 

žemesnis rytuose ir pietuose – šalyse, kuriose tradiciškai mažiau dėmesio 

skiriama valstybės socialinės apsaugos politikai. JAV bendras gimstamumo 

rodiklis vienai moteriai yra 2,1 vaiko ir yra aukštesnis nei Europoje (tai su-

siję su imigracija ir kitais, tik JAV būdingais veiksniais). Norvegijoje vienai 

moteriai tenka 1,8 vaiko, Danijoje ir Suomijoje – po 1,7 vaiko, ir 1,5 vaiko 

 177  JAV surašymo duomenys.
 178  Žr. Scanzono & Szinovacz 1980.
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Švedijoje.179 Kur kas žemesnis gimstamumas nei Šiaurės šalyse yra Vidurio 

Europos šalyse: Vokietijoje jis siekia 1,4, Italijoje – 1,2, Ispanijoje – 1,2 vaiko.

 Verta pakalbėti apie Ispaniją, kurioje gimstamumas žemiausias Euro-

poje. Jis yra toks žemas ne dėl to, kad daug moterų dirbtų – priešingai, ten 

dirbančių moterų yra nedaug. Ir ne dėl to, kad valstybė vykdytų aktyvią so-

cialinės apsaugos politiką. Iš tikrųjų socialinė apsauga yra menka, palyginti 

su Šiaurės šalimis. Tarkim, tėvystės atostogos yra kur kas trumpesnės. Jei 

teisingas būtų konservatyvus lyčių atžvilgiu požiūris (kaip antai JAV deba-

tuose), kad gimstamumą mažina tokie dalykai kaip socialinė apsauga, akty-

vi lyčių lygybę įtvirtinti siekianti politika ir/arba karjerą darančios moterys, 

tuomet padėtis turėtų būti atvirkštinė.

 Žemas gimstamumas yra būdingas toms Europos šalims, kur palyginti 

menka lyčių lygybė ir socialinės apsaugos sistemos. Gimstamumas mažes-

nis ir ekonomiškai silpnesnėse šalyse (antai Rusijoje – 1,2, Latvijoje – 1,1, 

Slovėnijoje – 1,4). Kai kuriose šalyse religinės ir kultūrinės sąlygos gims-

tamumą padidina labiau, nei galima būtų tikėtis (antai Airijoje jis yra 1,9), 

tačiau bendras europinis modelis liudija, kad ekonominė ir socialinė gerovė 

teigiamai veikia gimstamumą.

Šeimos tipas ir vyriškumo forma

Kalbant apie darbo/šeimos adaptaciją, vedę ir neregistruotoje santuokoje 

gyvenantys vyrai priklauso trim pagrindiniams namų ūkio tipams. Kaip jau 

aptarėme ankstesniuose skyriuose, šie tipai yra:

 (1) šeimos maitintojo namų ūkis ir vienas dirbantis asmuo (vieno šeimos 

tiekėjo modelis);

 (2) iš dalies egalitarinis namų ūkis, vienas visą darbo dieną dirbantis as-

muo (vyras), o kitas – dalį darbo dienos dirbantis (moteris);

 179  JAV surašymo duomenys.
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 (3) labiau egalitarinis namų ūkis ir abu dirbantys partneriai (dvigubos 

karjeros modelis).

Visuomenės raida per pastaruosius dešimtmečius pastūmėjo vyraujantį 

šeimos ir namų ūkio modelį nuo tarpinės pozicijos tarp (1) ir (2) prie tarpinės 

pozicijos tarp (2) ir (3). Nors (3) tipas tapo vyraujantis, jam dažnai būdingas 

vienas (2) tipo bruožas, kuomet vienas darbas, paprastai vyro, yra svarbesnis 

už kito partnerio. Nors mes turėtume būti atsargūs ir šio ryšio nesupapras-

tinti, akivaizdu, kad tokia šeimos ir namų ūkio raida turi didžiausią poveikį 

vyriškumo formoms ir pagrindiniams vyrų išsikeltiems tikslams.

 Žinoma, kad dvigubos karjeros modelis neužtikrina lyčių lygybės statuso. 

Priešingai, realybėje jis gali reikšti dvigubai daugiau darbo, ypač moteriai, ir 

abiejų tėvų eksploataciją, kuri žalinga jų vaikams. Tą akivaizdžiai rodo buvu-

sio Rytų bloko patirtis, jo pastangos sukurti „tikrą socializmą“. Mes tik galime 

pasakyti, kad ekonominė pusiausvyra tarp vyrų ir moterų yra viena iš lyčių 

lygybės prielaidų ir kad pusiausvyra gerėja, jei vyrai ir moterys skiria palyginti 

vienodą savo laiko kiekį samdomajam darbui ir namų ūkio veiklai.

 Atidžiau pažiūrėjus mes nežinome, ar veikia lyčių lygybe pagrįstas dvigu-

bos karjeros modelis, kadangi jo dar kaip reikiant niekas neišbandė. Dauge-

liui namų ūkių, gal 80–90 Šiaurės šalių regione, būdingas darbo ar karje-

ros disbalansas, nusveriantis svarstykles į vyro pusę. Jei trumpam pamiršim 

asmeninį tipiškos poros, kur abu žmonės dirba visą darbo dieną, aspektą ir 

pažvelgsim tik į santykius tarp dviejų „privačiai“ per tą porą susietų darbda-

vių, pamatysim gana akivaizdų disbalansą, palankų vyro darbdaviui.

 Iš darbo rinkos perspektyvos galėtume kitaip pažvelgti į lyčių lygybės po-

žiūrį. Jei nėra aktyvios „kontrpolitikos“, kai kurie darbdaviai, paprastai sam-

dantys moteris, patirs papildomą ekonominę diskriminaciją, palyginti su tais, 

kurie paprastai įdarbina vyrus; nors pastarieji irgi nepasieks optimalių rezul-

tatų. Vyriškos privilegijos privačiame gyvenime yra susijusios su įvairių sričių, 

įmonių, pareigybių ir t. t. ekonominiu svoriu ir pozicija darbo rinkoje. Norint 

subalansuoti sistemą, reikia aktyviai neutralizuoti diskriminaciją.
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Šeimos formos

Ar nuo lyčių lygybės laipsnio, apibūdinamo tokiais terminais kaip išteklių 

ar pajamų pusiausvyra, priklauso namų ūkio organizacijos tipas bei šeimos 

forma? Tyrimai Šiaurės šalių regione palaiko šį požiūrį. Autoritarinio ar po-

litinio paklusnumo elementas šeimyniniame gyvenime palengva silpnėjo, ir 

šis silpnėjimas buvo glaudžiai susijęs su moterų kaip socialinių ir ekonomi-

nių subjektų pripažinimu, ne vien tik su formaliu jų teisių įtvirtinimu.

 Viena studija apibrėžia tris pagrindines šeimyninio gyvenimo formas:

 Pirmoji yra „tradicinė“, kuriai būdingas darnos modelis ir tylus davimas, 

o ne atviras darbo ir kompensacijų namų ūkyje skaičiavimas. Tokia šeima 

yra orientuota į dovanojimą. Santuoka yra visą gyvenimą trunkantis ryšys.

 Antroji yra orientuota į rinką. Santuoka gali būti nutraukiama. Joje domi-

nuoja kiekvieno individo nauda, sutuoktinių indėliai yra apskaičiuojami.

 Trečioji yra orientuota į solidarumą. Individualios naudos siekimas ir 

santuokos nutraukimas yra priimtini, bet jie turi būti bendram labui. 

 Šiaurės šalių tyrimai nustatė, kad pirmoji forma ypač paplitusi tarp šei-

mų, gyvenančių kaimo vietovėse, antroji forma – tarp miesto viduriniosios 

klasės šeimų, ir trečioji – tarp miesto darbininkų klasės šeimų.

 Šeimos maitintojo modelis stipriausiai reiškiasi pirmosios formos šei-

mose. Tačiau kartais jos fone pasitaiko ir kitų modelių. Kai kuriose kaimiš-

kose šeimose, orientuotose į dovanojimą, moterys išlaikė tam tikrą ekono-

minę nepriklausomybę, pagrįstą darbu pagrindiniame sektoriuje, kita veikla 

ar turtais, taigi, nors jos ir negauna didelių pajamų iš samdomojo darbo, jų 

pozicija gali būti pakankamai stipri.

 Dvidešimto amžiaus devintajame dešimtmetyje šeimos maitintojo mo-

delis jau nebebuvo daugelio šeimų, orientuotų į mainus ar solidarumą, idea-

las. „Mainų“ grupėje šeimos skyrėsi individualiais aspektais, vienose lyčių ly-

gybė buvo stipresnė, kitose – menkesnė. Tą patį galima būtų pasakyti ir apie 

„solidarumo“ grupę. Šios šeimos formos buvo susijusios su tam tikromis 
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tipinėmis lyčių lygybės raidos „sferomis“ ar „etapais“, nors kiekvienoje for-

moje pasitaikydavo ir mišrių tendencijų.180

 Vyrai, kilę iš vieno maitintojo šeimų, dažnai užaugę būna veikiami ypa-

tingo bendravimo modelio, kurį galima būtų pavadinti šeimyninių konflik-

tų sprendimo „darnos modeliu“. Laimė ir tyli darna gali būti pasiekiama 

per lyčių poliarizaciją. Vyras ir moteris turi ne tik papildyti vienas kitą per 

lyčių atžvilgiu segreguotą veiklą, kuomet vyras specializuojasi kaip šeimos 

maitintojas, o moteris – kaip globos teikėja, bet jie turi priimti tokią tvarką 

kaip natūralią būseną. Tokia buvo branduolinės šeimos ideologija, artimai 

susijusi su pasidalijimu sferomis, apibūdintu ketvirtajame skyriuje. Be to, 

sutuoktiniai (vedę ir susieję savo gyvenimus amžiams) turėtų tapti tikrais 

ekspertais, mokančiais nustatyti vienas kito poreikius. „Aš pažįstu jį geriau, 

nei jis pažįsta save.“ Tai nebuvo oficialioji šeimos ideologija, tačiau turėjo 

nemažą poveikį tiek vyrams, tiek moterims.

 Kalbant apie šį modelį, galima būtų pridurti, kad jis akivaizdžiai nepa-

rengė daugelio šeimų dideliems socialiniams ir ekonominiams pokyčiams, 

vykusiems aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose. Tokioje santuokoje 

beveik neliko vietos deryboms ir lyčių lygybės svarstymams. Šiuo atveju ne-

galima kalbėti apie mainais ar abipusėmis nuolaidomis grįstus santykius 

tarp vyro ir žmonos. Žmogus turi tyliai duoti ir tikėtis, kad jam bus atlygin-

ta tuo pačiu.181 

 Moterų pasiaukojimui šiame dovanojimo ir „tylaus bendravimo“ kon-

tekste buvo skiriamas didžiulis dėmesys. Tai paveikė ir daugelį vyrų. Ypač 

vyresniosios kartos vyrams lyčių lygybės problema yra sudėtinga ir svetima. 

Tai atsiliepė ir lyčių lygybės nuostatoms, kurias aptarėme anksčiau.

 Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, praeitame šimtmetyje visi trys pa-

grindiniai namų ūkio tipai egzistavo greta, keitėsi tik kiekvieno jų svarba. 

 180  Solheim, Heen & Holter 1987.
 181  Šio bendravimo modelio likimas aprašytas kai kuriose Šiaurės šalių studijose, pvz., 

Solheim, Heen & Holter 1987.
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Šie trys tipai išreiškia skirtingus ekonominius santykius; skiriasi ir darbda-

vių santykis su darbais namų ūkyje, kurie palaiko samdomąjį darbininką. 

Tai susiję su išlaidomis, bet ir su nauda; patys naudingiausi dariniai kito 

priklausomai nuo socialinių normų ir kultūrinių standartų. Pagrindiniai 

namų ūkio tipai gali būti traktuojami kaip trys skirtingi ir kartais konku-

ruojantys lyčių kontraktai darbo rinkoje.182 Šis požiūris padeda paaiškinti 

darbo rinkos hierarchiją ir taip dažnai darbdavių teikiamą pirmenybę šei-

mos maitintojo tipo namų ūkiams, ypač aukštesniuosiuose profesinės ar 

darbovietės hierarchijos lygmenyse.

 Į vertę, sukuriamą namų ūkyje ir netiesiogiai perteikiamą per šeimos 

maitintoją, kaip į antraeilį veiksnį, sukeliantį disbalansą rinkoje, dažnai 

būdavo neatsižvelgiama. Lyčių nelygybė privačioje sferoje sustiprina dar-

bo rinkos disbalansą, kadangi namuose atliekamas darbas dažnai nustu-

miamas į rinkos paribį, prie reprodukcijos ir moteriškų darbų. Vieni darb-

daviai moka už namuose atliekamą darbą, kiti iš jo pelnosi. Tuo galbūt 

galima būtų paaiškinti įmonių vadovų „vyrų klubo“ tendenciją, jaučiamą 

net tuose sektoriuose, kur dirba beveik vienos moterys. „Minkštų“ sričių 

darbdaviai jaučia kompensacijos poreikį ir griebiasi sustiprintos vyriškos 

kontrolės. Tą patį modelį galime dažnai matyti ir profsąjungų veikloje. 

Jis būdingas visiems organizacijos lygmenims. Todėl atrodo, kad ten, kur 

dirba beveik vienos moterys, dar labiau reikia vyriško vadovavimo. Taip 

gali būti sukuriamas „stiklinio lifto“ efektas, kai vyrai labai greitai pasie-

kia vadovaujančius postus, o moteriškoji dauguma įstringa. Šie modeliai 

rodo, kad būtina aktyvi lyčių lygybės politika kaip ekonominė ir demok-

ratinė strategija.

 182  Hagemann & Åmark 1999.
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Galia šeimoje

Kadangi lyčių kontraktas dažnai grindžiamas nelygybe, šeimoje moterų ir 

vyrų pozicijos taip pat yra nelygiavertės. Tačiau kuris iš tikrųjų turi galią ir 

kokiu atžvilgiu? Čia lyčių tyrinėtojai iš dalies sutinka, iš dalies jų nuomonės 

skiriasi tiek Šiaurės šalyse, tiek kitur. Jie sutaria, kad apskritai visuomenė-

je vyrai dominuoja arba jiems yra teikiama pirmenybė. O kaip šeimoje ar 

privačiame gyvenime, kuris yra visuomenės dalis? Čia nuomonės išsiskiria. 

Vieni pabrėžia vyrų dominavimą ir šioje sferoje, kiti mano, kad šeimoje ir 

privačiame gyvenime moterų pozicijos yra tvirtesnės.

 Tiek vieni, tiek kiti tyrinėtojai vis dažniau kalba apie simbolinius, kul-

tūrinius ir psichologinius lyties-galios aspektus. Akivaizdu, kad čia veikia 

gilesnės tendencijos. Vyro–žmonos santykių kaip „derybų“ traktavimas gali 

tapti paviršutiniškas ir siauras. Dabar sulytinimo procesas iškyla individua-

lesniu lygmeniu.

 Tam tikra prasme kiekvienas individas santuokoje turi sukurti lytį, ku-

riai paklustų jo „Aš“. Jau minėjome apie poreikį pajusti kito žmogaus reik-

mes – net pirma savo reikmių – tylios darnos modelyje. Nors kaip sociali-

nis principas šis poreikis nekelia jokių abejonių, lyčių kontekste jis veikia 

labiau kaip filtras. Nėra poreikių balanso, be to, jautrumas kito žmogaus 

poreikiams taip pat nevienodas. Lytis tampa arena, kurioje veikia jėgos, sie-

kiančios kur kas toliau nei tos poros tarpusavio santykiai, čia ieškoma, kaip 

subalansuoti viešąją ir privačią sritis, darbus ir namus, dvi socialines ir eko-

nomines sferas. Todėl nenuostabu, kad daugelis porų galiausiai ima remti 

lyčių skirtumų ideologiją, net jei iš pradžių ir laikėsi kitokios nuomonė ar ne 

visuomet ją taikė praktikoje.

 Tarkim, užmiestyje gyvenančių šeimų studijos rodo, kad tam tikros 

šeimų adaptacijos formos dažnai išryškina šiuos modelius, iškelia konflik-

tus į viešumą. Tą patį teigia ir porų, atsidūrusių naujose ar išskirtinėse si-

tuacijose, studijos. Tokios situacijos dažnai meta iššūkį įprastoms nuosta-
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toms. Anot neseniai atlikto danų tyrimo, dažnai mažų vaikų tėvų elgesys 

yra ne toks segreguotas lyčių atžvilgiu, kaip jie patys mano, o jų ideologija 

yra labiau stereotipinė lyčių atžvilgiu nei jų praktinė veikla.183 Kiti tyrimai, 

ypač iš Švedijos ir Norvegijos, atskleidė labiau egalitarinę lyčių atžvilgiu 

ideologiją.

 Ketvirtajame skyriuje aš teigiau, kad lyčių lygybė palengva tampa vis 

naudingesnė ir kad ilgalaikės tendencijos sustiprins reprodukcijos statusą 

ir svarbą. Daugelis kultūrinių ir socialinių studijų gali būti interpretuoja-

mos būtent taip. Jos rodo, kad šiandien jauni vyrai vertina moterų įtaką 

jų gyvenimui kur kas labiau nei prieš kartą ar dvi ir kad jie jaučia įvairiopą 

reprodukcijos sferos galią. 

 Tos pačios lyties asmenų partnerystė ar sumažėjęs heteroseksizmas irgi 

byloja tą patį. Galime pagrindines raidos kryptis aiškinti pasitelkę ekono-

miką. Lyčių sistemos absoliutizmas, atsiradęs iš devyniolikto amžiaus auto-

ritarinių tendencijų, buvo susijęs su gamybos logika ir bendrąja opozicija, 

kurios reikalavo socioekonominis ciklas. Dėl to atsirado dvi „priešingos ly-

tys“ – socioekonominės pozicijos, kurių niekas nedeklaravo atvirai, bet ku-

rios reiškėsi per materializavimą.

 Todėl neišvengiamai atsirado diskriminacija – ne tik moterų, bet ir kitų 

individų bei visko, kas galėtų „sutrikdyti“ lyties–ekonomikos ciklą (tarkim, 

homoseksualumo). Homoseksualumas buvo istorinis konstruktas, atsi-

radęs ideologiniu ir politiniu lygmeniu, tačiau būtent dvidešimto amžiaus 

ekonomika suteikė jam socialinę galią kasdieniame gyvenime. Šiuolaikinės 

seksualinės represijos prasidėjo ne karalienės Viktorijos epochoje. Jos prasi-

dėjo kartu su raganų medžioklėmis, kuomet bendruomenės, išsigandusios 

naujų ekonominių pokyčių, slopino savo nerimą persekiodamos asmenis, 

kaltinamus slaptais intymiais veiksmais ir apeigomis. Dėl valdžios sindro-

mo keliamos baimės seksualinės represijos išaugo iki visuotinės absoliu-

tinės klasifikacijos. Bendros schemos neatitikę veiksmai ir individai buvo 

 183  Olsen, B. M. 2000.



152 Ar vyrai sugebės?

skelbiami socialiniais lavonais ar pabaisomis. Tas tęsėsi net antrojoje dvi-

dešimto amžiaus pusėje, kai seksualumas tapo neatsiejama lyčių analizės 

dalimi. Tokių seksologų kaip Kinsey, teigusio, kad seksualinės praktikos iš 

tikrųjų neatitinka dviejų lyčių sistemos, niekas negirdėjo. 

 Lygiai taip pat mes galėtume interpretuoti kastravimo baimę ir daugelį 

kitų reiškinių. Prisiminkime lyties sistemos apibrėžimą: arba tam tikras 

požymis, veiksmas ar asmuo atitinka socioekonominę logiką ir palaiko 

moteriškos ir vyriškos lyties dichotomiją, arba jis tampa netinkamu, netgi 

neteisėtu. 

 Įsitvirtinant šeimo maitintojo modeliui, vyrų, turėjusių lytinių santy-

kių su kitais vyrais, diskriminacija stiprėjo.184 Jie tapo ekonomiškai niekam 

tikę.

 Prisiminkime dabar madingą susirūpinimą potencija ir penio dydžiu 

arba moterų dėmesį krūtims ir liemeniui. Juk nebuvo jokios, tarkim, ausies 

dydžio normos, kuri būtų aptikta kokiose nors antropologijos studijose. 

Kūnas buvo rekonstruotas tam tikru specifiniu būdu, kaip natūralus ga-

mybos ir reprodukcijos, viešo ir privataus, darbo ir namų pagrindas. Ausys 

ir alkūnės buvo nesvarbu, tačiau lyties organai ir su fiziologiniais lyčių skir-

tumais susiję kūno formos – labai. Šios kūno dalys „palaikė“ padalijimą į 

dvi pagrindines ekonomines kategorijas. Įstatymų kūrėjai laikė savo pareiga 

reguliuoti intymias praktikas šioje specifinėje srityje. Jie nesukūrė įstaty-

mų, draudžiančių liesti ausis ar specialių vietų homo-ausiniams-žmonėms, 

idant hetero-ausiniai-žmonės nepajustų grėsmės. Materializavimo sukeltas 

nerimas buvo nukreiptas į išorę ir sukūrė seksualinę diskriminaciją. 

 Taip buvo sukurti daugumas dvidešimto amžiaus kultūros elementų, 

tarp jų ir dominuojančios šeimos kultūros. Visuotinis heteroseksizmas ir 

„kitų“ diskriminacija tapo branduolinės šeimos dalimi, gal ir ne tiesiogiai, 

bet fone, kaip paslėpti, nerimą keliantys motyvai. Šeimos maitintojas ne-

jautė tiesioginės „kito“ vyro baimės, tik giliai slypintį nerimą. Vyrų smurtas 

 184  Žr. Nilsson, A. 1998.



5 Šeima ir darbas 153

prieš moteris irgi yra susijęs su šiuo modeliu. Šiaurės šalyse surinkti duo-

menys rodo, kad vyrą iš tiesų „rimtai supykdo“ būtent lyties ir seksualinis 

konflikto aspektai, būtent jie paskatina smurtauti. Jis jaučia stiprų seksua-

linį pavydą. Vieni vyrai panikuoja, kiti net trumpam netenka sąmonės, 

dar kiti griebiasi smurto veiksmų, stengdamiesi nuslopinti nerimą labiau 

apskaičiuotais būdais. Laisvas moterų seksualumas vis dar tebėra lyčių 

sistemos silpnoji grandis, liudijanti, kad moterų mainai yra vis dar aktyvi 

tendencija tarp vyrų.

 Šiandien heteroseksistinė lyčių logika nebėra viešpataujanti. Pripažįsta-

mas tikrasis gyvenimas, egzistuoja daugiau įvairovės. Kadangi šie pokyčiai 

yra dar palyginti nauji, nenuostabu, jog neheteroseksualinius lyčių santy-

kius tebeveikia lyčių normos.

 Meilė yra pagrindinis šiuolaikinės šeimos gyvenimo tikslas. Tipiška mo-

derni arba postmoderni šeima kaip Pero ir Siri sieja meilę su lygybe, indivi-

dualumu ir draugyste. Žinoma, moterys ir vyrai gali būti skirtingi, tačiau jie 

turi būti socialiai lygūs. Meilė yra susijusi su lytimi, bet iš esmės yra indivi-

duali. Jie neketina įstrigti lyčių vaidmenų pinklėse.

 Kaip buvo kalbėta pirmuose skyriuose, šie idealai ir praktika turėjo šiokį 

tokį populiarumą Šiaurės šalių regione, nors rezultatai dar neretai priklau-

so nuo mažėjančių įplaukų dėsnio. Jei pora žengia pernelyg toli nuo įprasto 

lygybės lygmens, horizonte ima ryškėti sankcijos ir nusivylimai. Daugelis 

porų turi problemų, norėdamos įgyvendinti tą šeimos modelį, kurio siekia. 

Jos susiduria su pasidalijimo sistema ir negali atitrūkti nuo visuomenėje ga-

liojančios lyčių diskriminacijos. „Derybos“ ir „rinkos mąstymas“ nėra būtent 

tai, ko jie norėtų, bet kartais jų griebtis būtina norint lygybei ir santykių 

raidai suteikti naują kokybę. 

 Pora dažnai siekia išlaikyti, jos supratimu, normalų socialinės lyčių lygy-

bės lygmenį. Profesiniame gyvenime, kaip darbuotojai, Siri ir Peras pirme-

nybę teikia savo gebėjimų raiškai. Kaip pora jie labiausiai vertina gebėjimą 

padėti vienas kitam, būti atviriems, kalbėtis apie svarbius dalykus. Šiandien 

daugumai porų svarbu kalbėtis apie darbe kylančias problemas.
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 Kiekvienai porai reikia surasti kompromisą, savitą lyčių kontrakto va-

riantą, kuriame yra ir lyčių lygybės, ir nelygybės elementų. Kai kurie anks-

tesniame skyriuje apibūdinti horizontalūs ir vertikalūs pasidalijimai atku-

riami poros santykiuose. Šie pasidalijimai kartais naudingi vyrui, kartais 

moteriai.

 Kuo plačiau mes „atveriam“ šeimos duris visuomenei, tuo daugiau galios 

įgyja vyras, bet kai mes tas duris uždarome ir pažvelgiame į pačią šeimą, 

padėtis nėra tokia aiški. Egzistuoja tam tikras galios balansas, ir net jei tas 

balansas yra naudingas vyrams jų pozicijų visuomenėje atžvilgiu, jis dažnai 

tampa jiems nenaudingas pačiose šeimose ir namų sferoje. 

 Šiandien Šiaurės šalyse nėra didelės lyčių lygybės priklausomybės nuo to, 

ar poros yra formaliai susituokusios, ar tik gyvena po vienu stogu. Daugelis 

neregistruotų santuokų yra tarsi bandomasis laikotarpis prieš santuoką ir 

joms būdingos tai situacijai ir amžiaus grupei tipiškos problemos, tarkim, 

didesnis netikrumas dėl darbo. Dažnesnius konfliktus, pavydą ar smurtą 

galima būtų paaiškinti visų pirma bandomuoju santykių pobūdžiu ar kon-

tekstu, o ne formalaus santuokos kontrakto buvimu ar nebuvimu.

 Poros susiduria su išorinėmis jėgomis – vyro galios šaltiniai tampa „ob-

jektyviai“ galingesni nei moters galios šaltiniai. Tai yra glaudžiai susiję su 

faktu, jog išorinė vyro veikla (visų pirma, jo samdomasis darbas) yra kur kas 

geriau vertinama ir labiau apsimoka nei moters. 

 Šiuo požiūriu mes galime pripažinti, jog šeimos galia „dabar priklauso 

abiem pusėm“ ir stengiamasi išsaugoti lyčių lygybę. Santuoka ar santuoki-

nio pobūdžio santykiai yra grindžiami partnerių vertybėmis, idėjomis ir po-

žiūriais, jų psichologija ir kultūra. Tačiau turėtume daugiau dėmesio skirti 

jų santykių praktinei pusei, į kurią dažnai yra neatsižvelgiama. Esama tam 

tikro žaidimo tarp „išorinių“ veiksnių (tarkim, didesnė vertė, kurią visuo-

menė priskiria (didžiajai daliai) vyrų laiko, palyginti su moterų laiku) ir „vi-

dinės“ lyčių tapatybės bei vaidmenų raidos, apimančios ir su lytimi siejamą 

elgseną bei nuostatas tarpusavio santykiuose, ir tai, ko partneriai vienas iš 

kito tikisi. 
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 Šiandien lyčių stereotipai nėra pagrįsti vien tradiciniu mąstymu, kurio 

pora gali atsikratyti vien tik panorėjusi. Matėme, kad daugelis jaunų porų 

Šiaurės šalių regione nemėgsta tradicinių ar su galia siejamų lyties aspektų. 

Jie nori būti individai, visapusiškos asmenybės – ir jau po to turėti tiek lyčių 

skirtumų, kiek širdis geidžia. Atvirkštinio varianto – pirma lyties apriboji-

mai, tada asmenybė – jie nenori. Tačiau bėda yra ta, kad pasidalijimas tarp 

lyčių yra atkuriamas per daugelį kasdienių įvykių ir tebėra skatinamas dau-

gelyje visuomenės sričių.

 Taip mes galime interpretuoti santuokos „socializacijos poveikį“. Šis po-

veikis pasireiškia keičiantis požiūriams, kai yra pereinama iš jauno suau-

gusio žmogaus ir bandomųjų santykių etapo į vedusios poros, auginančios 

mažus vaikus, etapą. Požiūriai tampa realistiškesni, kritiškesni, ypač jaunų 

moterų. Žvelgiant tik į amžiaus grupes, galima susidaryti įspūdį, kad ly-

čių sistema juda tradicine kryptimi, nes jauniausia grupė dažnai atrodo 

pati tradiciškiausia. Paprastai ji turi daugiau idealizmo ir mažiau patir-

ties. Metams bėgant ji tampa skeptiškesnė tam tikrų deklaruojamų „fak-

tų“ atžvilgiu (tarkim, teiginio, kad lyčių lygybė iš esmės jau yra įtvirtinta). 

Santuokos ir šeimyninio gyvenimo socializacijos poveikis pasireiškia kri-

tiškesniu požiūriu, jis stiprėja priklausomai nuo namų ūkio ir šeimyninio 

gyvenimo užduočių kiekio. Jis iš esmės yra paremtas praktine žmonių pa-

tirtimi, problemomis, su kuriomis jie susidūrė norėdami sukurti meile ir 

pusiausvyra grindžiamus santykius. 

 Nors Peras ir Siri nesiekia vadovauti vienas kitam asmeniniuose santy-

kiuose, jie gali nesunkiai sukonstruoti lyčių tapatybes, kurios skatina so-

cialinę asimetriją. Tas retai yra daroma primityviu būdu, kuomet „jis turi 

galią, ji neturi nieko“. Pora konstruoja galias remdamasi atskiromis sfero-

mis ir asmeniniais ištekliais. Jis linkęs „vadovauti“ vienais atvejais, ji – ki-

tais. Geriausiu atveju dominavimas yra sumažinamas iki dviejų lygiateisių 

asmenų tarpusavyje protingai pasidalinto dėmesio ir atsakomybės. Taip at-

sitinka, tarkim, gerai paskirsčius tėvystės atostogas, kai aktyvi lyčių lygybės 

politika tiek vyrų, tiek moterų atžvilgiu užtikrina galimybę abiem tėvams 
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pabūti su kūdikiu. Tokia politika gali suteikti porai erdvės, leisti lengviau 

atsikvėpti.

 Pero teikiama pirmenybė darbui, o ne namams yra dažnai pasitaikanti 

problema. Kai kuriais atvejais tai yra paties Pero pasirinkimas; kitais atve-

jais to reikalauja darbas. Šie du elementai dažnai yra painiojami. Kaip jau 

kalbėjome pirmajame skyriuje, dirbant Pero darbą, abiejų partnerių visiškas 

užimtumas yra neįmanomas. Todėl vienam partneriui santuoka atveria pla-

tesnes profesinio gyvenimo galimybes, kitam jas susiaurina. Siri mokosi šei-

myninio gyvenimo, Peras – profesinio. Sutuoktinių bendravimas nebe toks 

kaip anksčiau. Kadangi iš esmės lyčių kontraktas įtvirtina nelygybę, ypač 

jei pažvelgtume ekonominiu požiūriu (tarkim, disbalansas tarp darbdavių, 

kurį išreiškia mūsų pora), tokia tvarka negali suteikti jiems vienodų sąlygų.

 Tačiau čia veikia gilesnės tendencijos. Aš teigiau, kad partneriai kuria 

lytį, kuriai paklūsta kiekvieno savasis „Aš“. Galbūt kiekvienas jų iš esmės 

prisideda prie kito sulytinto „Aš“ ir taip abipusiškai sukuria asmenybes, ati-

tinkančias socialinį kontekstą. Kiekvienoje poroje tai vyksta veikiant sudė-

tingai šeimos dinamikai, kuri peržengia šio teksto ribas. Tačiau mes galime 

pastebėti keletą tipiškų lyties modelių. Be lyties galios, dar yra skirtumų 

ideologija, kuri dažnai konstruojama kaip būdas minimizuoti su galia susi-

jusius kaštus ir konfliktus. Aš esu pastebėjęs, kad daugelis porų ima remti 

lyčių skirtumų ideologiją, net jeigu iš pradžių laikėsi kitokios nuomonės. 

 Bet šeima yra ir darbinė struktūra, ir pokyčiai šiame lygmenyje gali su-

kelti pokyčius kitose srityse. Šiaurės šalyse atlikti tyrimai, o ypač dvidešimto 

amžiaus devintajame dešimtmetyje ir dešimtojo pradžioje, dažnai pabrėžė 

tokį vyrų požiūrį į buities darbus – „sunku“. Vyrai, išdrįsę įsibrauti į naujas 

sritis, susidūrė ne tik su tipiško moteriško darbo nuvertinimu, bet ir galios 

santykiais, veikiančias toje darbų sferoje.

 „Vyrų judėjimas šeimos link yra judėjimas link reprodukcijos sferos 

centro. Kelias ilgas ir status. (...) Visų pirma, čia neigiamas pats judėjimas. 

Mums sakoma, kad juda tik moterys, o vyrai – ne. (...) Jei kai kuriems vy-

rams ir pavyksta palypėti šlaitu į viršų, tai tik todėl, kad juos tempia ar neša 
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jų partnerės moterys, dabar užsivertusios ir šią naują naštą. Be to, vyrui gali 

susidaryti įspūdis, kad kuo aukščiau jis užkopia [šeimos centro link], tuo 

mažesnis jis tampa partnerės akyse. Kai kurie ima nerimauti, kad praras 

vyriškumą. Kadangi yra traktuojami kaip neįgalūs, vyrai yra linkę susikurti 

ramentus [kompensacinį vyriškumą].185

 Trečiojo etapo metu išsiplečia vyro atsakomybės sritis. Čia svarbiausia 

atsakomybė. Pats darbas nėra svarbiausias dalykas. Paaiškėja, kad moteriš-

kumui atitenka didesnė atsakomybė už šeimą. Vyras kopia, bet sulig kiek-

vienu žingsniu ji pakyla aukščiau už jį. Kai jis pereina į „pirmojo laipsnio 

globą“, ji pereina į „antrojo laipsnio globą“ ir t. t. – judėjimas, regis, vyksta 

begaline spirale. Kad ir kaip stengtųsi, jis negali nustumti vidinės „šeimos“ 

šerdies nuo jos moteriškumo.“186

 Tą būtų galima pasakyti kalbant apie tyrimus, atliktus apie 1990 m.; vė-

lesni tyrimai rodo, kad kelias gali būti lengvesnis, nei čia aprašyta.

 Moteris arba motina dažnai iškyla kaip šeimos „komunikacijos centras“. 

Tam tikru būdu tai sustiprina kontaktą tarp šeimos berniukų ir vyrų. Tar-

kim, daugelis motinų jaučia turinčios padėti tėvui užmegzti gerus santykius 

su savo vaikais.

 Bendraujančios motinos ir tyleniai vyrai gali būti vieno modelio sude-

damosios dalys. „Tyliojo vyro“ sindromas buvo aptariamas pabrėžiant jo są-

sajas su vyrų marginalizacija, pavyzdžiui, Suomijos traumuotų tradicinių 

vyriškų kultūrų kontekste.

 Išsami suomių vyrų emigrantų į Švediją studija atskleidė homosocialu-

mo, tylėjimo ir alkoholio sąsajos modelį, kuris gana smarkiai skyrėsi nuo 

suomių moterų, išmokstančių švedų kalbą ir kur kas sėkmingiau besiinteg-

ruojančių į Švedijos bendruomenę bei judančių aukštyn. Švedijoje suomės 

 185  Tendencija, kuomet vyro vaidmeniui kyla pavojus arba jis yra priverstas keistis, kai vy-

rai turi surasti naujus būdus savo vyriškumui įtvirtinti. Kompensacinis mechanizmas 

paprastai aktualus pirmaisiais pasikeitimų proceso etapais.
 186  Holter, Ø. 1995a:124-6 (trumpinta).
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moterys yra gana patrauklios vedybų rinkos partnerės, tuo tarpu vyrai – ne. 

Ištyrus marginalizuotus vyrus, paaiškėjo, kad labai dažnai jų gimtojoje šei-

moje tėvo arba visai nebuvo, arba santykiai su juo buvo gana problemiški. 

Šeši iš 28 vyrų neteko tėvo vaikystėje (beveik visi žuvo per karą), o kiti tapo 

karo psichozės, psichinių problemų ir smurto aukomis.187

 Moteris kaip „komunikacijos centras“ gali trumpam palengvinti šias pro-

blemas, tačiau ilgainiui ji jas atkuria. Jei asmeninis bendravimas imamas su-

vokti kaip moteriškas, tai gali pakenkti bendravimui tarp vyrų, pavyzdžiui, 

daugelis vyrų gali iš tikrųjų taip ir nepažinti savo tėvo.188 Būtent dėl to jauni 

vyrai gali mėginti sukurti labiau androginišką kultūrą, atmesdami jau egzis-

tuojantį lyčių skirstymą.189

 Socialiniai tyrimai skyrė daug dėmesio nuolatinėms tėvo nebuvimo ir vyrų 

nusišalinimo nuo globos ir vaikų priežiūros problemoms. Kai kurios tradi-

cijos sieja tėvo nusišalinimą su narcisizmu.190 Lyčių tyrinėtojai mano, kad ši 

problema yra iškreipta ir ideologinė. Labai svarbu pažymėti, kad už ideologi-

nio lygmens slypi socialinė realybė – daugelis apklaustų vyrų minėjo, kad jie 

ilgėjosi savo tėvo. Jei pokalbis pavykdavo, vyrai atskleisdavo savo asmeninius 

praradimus – o tai jau ne vien tik grynai ideologinės aplinkybės.191

Šeimos įtaka

Lyčių lygybės laipsnis šeimų nuostatose ir praktikoje įvairuoja ne tik pri-

klausomai nuo ką tik aptartos darbo/šeimos pusiausvyros, bet ir nuo kitų 

žinomų požymių. Kai kurie jų daugiausia veikia netiesiogiai – per šeimos 

dinamiką iš kartos į kartą.

 187  Kuosmanen, J. 2001:55.
 188  Holter & Aarseth 1993:36-40.
 189  Beisvåg, F. 2000.
 190  Skårderud, F. 1998.
 191  Ehrenreich, B. 1983; Holter & Aarseth 1993.



5 Šeima ir darbas 159

 Paprastai kuo aukštesnis sutuoktinių ar partnerių išsilavinimo lygis, tuo 

didesnis jų pritarimas lyčių lygybės vertybėms. Tačiau ar sutuoktiniai iš tik-

rųjų praktikuoja tą, ką deklaruoja, dar reikėtų suabejoti. Praktiniame lyg-

menyje išsilavinimo skirtumai gali būti ne tokie svarbūs. Be to, ištyrus part-

nerių ar sutuoktinių pasirinkimą, paaiškėjo didžiulis atotrūkis tarp skelbia-

mų idealų ir realios veiklos. Čia lyčių atžvilgiu segreguota veikla dažniausiai 

pasitaiko aukštesniuose visuomenės sluoksniuose, o ne žemesniuose. Tas 

pats pasakytina ir apie lyčių stereotipus („pinigai pritraukia grožį“). Savo 

ruožtu šie modeliai padidina vėlesnių problemų, tarkim, konfliktų dėl pa-

vydo, riziką.192 

 Turbūt nenuostabu, kad vyro pajamos neatitinka jo išsilavinimo lyčių ly-

gybės raiškos atžvilgiu. Pajamų lygis tampa ypač svarbus šeimos maitintojo 

modelio kontekste, kur vyro pinigai yra labai glaudžiai susiję su jo vyrišku-

mu. Neseniai atliktos studijos rodo, kad sėkmingo vyriškumo ekonominis 

aspektas sustiprėjo per pastarąjį dešimtmetį. 

 „Kodėl jūs manot, kad esat sėkmingas vyras?“ Šis klausimas buvo užduotas 

1998 m. apklausoje, kartu pateikiant galimų atsakymų sąrašą. Daugiausia 

taškų surinko atsakymas „aš gaunu geras pajamas“ (71), tuo tarpu atsaky-

mą „turiu mylimą žmogų“ pasirinko mažiausiai vyrų (2). 

 Apklausoje dalyvavę geriausiai apmokami vyrai dažniausiai nurodė sub-

jektyvią pajamų reikšmę (88).193 Gauti duomenys patvirtina šeimos mai-

tintojo „purškimo sistemos“, aptartos anksčiau, svarbą. Atsakymas „mokėti 

išklausyti“ buvo svarbus daugumai vyrų (41), tačiau ne toks reikšmingas 

vyrams, gaunantiems dideles pajamas (21). Apklausa iš dalies atskleidžia, 

kokį poveikį daro naujos krypties pradininkai, nustatantys normas tiek 

vyriškumo hierarchijos viršūnėje, tiek „prie jos besišliejančiame viduriuke“ 

(vartojant Robert Connell terminą). Mes dar kartą aptinkame išsilavinimo 

įtaką lyčių lygybei, nors ji yra gana kukli.

 192  Holter, Ø. 1990a, 1990c.
 193  The Norwegian Man (Den norske mann) 1998 (MMI/Dagbladet).
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 Tiek ši apklausa, tiek kitos studijos pažymi globalizacijos ir pajamų skir-

tumų didėjimo įtaką. Nors pajamų skirtumai Šiaurės šalyse yra gana nedi-

deli, palyginti su, tarkim, skirtumais JAV, per pastaruosius penkiolika metų 

jie gana sparčiai didėjo. Antai Norvegijoje dešimt procentų turtingiausių 

šeimų gavo 51 visų 1986 m. pajamų, 1997 m. šis procentas pakilo iki 62. Ati-

tinkamai, vargingai gyvenančių šeimų skaičius išaugo nuo 12 iki 15.194

 Ši tendencija sustiprino spaudimą, kurį daugelis vyrų jaučia šeimyni-

niame ir asmeniniame gyvenime. Todėl nenuostabu, kad 1998 m. apklau-

sa pateikia „sumaterialėjusius“ vyriškumo idealus bei atskleidžia didėjantį 

vyrų sveikatos problemų skaičių. Šioje apklausoje 28 vyrų jautė nerimą, 

o 27 patyrė depresiją. Išsilavinimas neturėjo jokio prevencinio poveikio, 

nors aukštesnės pajamos padėjo – depresijų skaičius tarp vyrų, gaunančių 

didžiausias pajamas, sumažėjo perpus. Galbūt šie rezultatai atskleidžia la-

biau „socialinį fasadą“ (aukštas pajamas gaunantys vyrai ypač nenori pasi-

rodyti esą silpni ir taip netekti prestižo) nei realų psichologinių problemų 

mažėjimą.

 Laiko spaudimas, stresas ir su juo susijusios problemos vis dažniau mi-

nimi pastarojo dešimtmečio vyrų studijose. Galbūt šios problemos tam-

pa aktualesnės, kuomet vyrai susiduria su dvigubais reikalavimais, tarp 

jų ir reikalavimu praktikuoti lyčių lygybę kartu išlaikant tradicinį vyriško 

problemų sprendimo modelį. Praktikoje tai reiškia, kad daugelis vyrų savo 

problemų niekam neatskleidžia. Visuomenė, kurioje nėra politiškai propa-

guojama lyčių lygybė vyrams, gimdo vyrus, stokojančius „globos politikos“, 

tiek orientuotos į pačius vyrus, tiek į savo asmeninį gyvenimą.

 Psichoterapiniai ir kokybiniai tyrimai rodo, kad vyrai dažnai neatpažįsta 

įtampų, kurias jie patiria gyvenimiškose situacijose, ir jų daromos įtakos. 

Kai vyrai susiduria su asmeninėmis problemomis, jie dažnai negali tiksliai 

nusakyti jų šaltinio. Vyrų sveikatos tyrimai iškėlė pasinaudojimo – arba 

nepasinaudojimo – sveikatos priežiūros paslaugomis problemą. Net jei ap-

 194  (Sosialt Utsyn 2000, 6 lentelė.)
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klausos rodo, kad vyrai naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis, jų ap-

silankymai pas daktarus ir sveikatos priežiūros personalą yra mažiau infor-

matyvūs ir naudingi nei moterų, kaip rodo JAV studija. Vyrai nemėgsta įsi-

velti į „klausimus ir atsakymus“, kurie padeda nustatyti sveikatos sutrikimus 

ankstyvojoje stadijoje ir skatina sveikesnį gyvenimo būdą. Ši problema ypač 

aktuali tarp jaunesnių vyrų.195

Išvados

Daugelis vyrų Šiaurės šalyse pritaria lyčių lygybe ar bendradarbiavimu pa-

grįstos santuokos idealui, tačiau laiko panaudojimo tyrimai rodo, kad tik 

mažuma sugeba visiškai įgyvendinti šį idealą praktikoje. Visi kiti vyrai „ko-

pia į kalną“. Kopdami jie susiduria su naujomis galimybėmis ir kliūtimis. 

Kai kurie vyrai nepritaria moterų teisėms ir lyčių lygybei, tačiau Šiaurės 

šalių regione jie nesudaro daugumos. Pastarojo meto tyrimai atskleidė dau-

giau pažangių pokyčių. Jauni tėvai ne tik mokosi keisti vystyklus, bet ir rū-

pintis kitais arba „būti šeima“ kitaip. 

 Šie pažangūs pokyčiai turėtų būti remiami profesinio gyvenimo priemo-

nėmis ir kuriant strategijas. Antraip stresai ir konfliktai tik stiprės. Nors ne-

buvimas pastangų įtvirtinti lyčių lygybės statusą vyrams sustiprino daugelį 

problemų, profesinis gyvenimas siūlo naujas pažangių pokyčių galimybes. 

Tikėtina, kad vykstantys pokyčiai tarp vyrų, ypač privačioje sferoje, turės vis 

didesnį poveikį profesiniam gyvenimui, skatins naujus darbo rinkos adap-

tacijos bei karjeros modelius.
 

 195  Dr. David Gremlinton, University of North Carolina School of Medicine, Men’s Health 

Network Newsletter, 2000 balandis.
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6  V YR A I  I R  D I S K R I M I N AC I J A

Apie moterų lyties diskriminaciją yra gerai žinoma tiek Šiaurės šalių 

regione, tiek visur kitur. Tačiau priemonės, kurių imamasi lyčių lygybei 

užtikrinti, kol kas nedavė pageidaujamų rezultatų, o kai kuriose srityse 

jų nėra arba jos yra neveiksmingos. Ar tai reiškia, kad „kelių žemėlapis“, 

rodantis, kaip pasiekti lyčių lygybę, buvo neteisingas? Galbūt ne. Tačiau 

žemėlapis buvo pernelyg siauras, nes interpretavo lyčių problemas kaip 

moterų problemas, o ne moterų ir vyrų problemas. Į žemėlapį būtina 

įtraukti ir vyrus tiek kalbant apie problemas ir barjerus, tiek apie galimy-

bes ir pasirinkimus.

 Šiame skyriuje aš aptarsiu vyrus ir diskriminaciją nauju aspektu. Jau ma-

tėme, kad vyrų dominavimas istoriškai pasislinko nuo politinės prie labiau 

ekonominės struktūros, ir kad atotrūkis tarp atlyginimų bei šeimos mai-

tintojo modelis trukdo tolesnei lyčių raidai. Lyčių lygybės statusas išlieka 

dalinis, tačiau kai kuriose srityse pastebima pažanga. O kaip šiame fone at-

rodo vyrų diskriminacija? Iš pradžių ši problema gali pasirodyti periferinė. 

Tačiau taip toli gražu nėra.
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Šiaurės šalių debatuose kai kurie teigia, kad vyrų lyties diskriminacija 

neegzistuoja, kadangi vyrai yra dominuojanti lytis. Kiti mano, kad ji egzis-

tuoja, ir teigia, kad moterų diskriminacija jau yra praeitis. Kai kuriems vyrų 

diskriminacija tampa įrodymu, jog lyčių lygybė „nuėjo per toli“.

Aš nepritariu nė vienam iš šių požiūrių. Tyrimai rodo, kad vyrų lyties 

diskriminacija egzistuoja ir kad ji yra nepakankamai įvertinta. Ši diskri-

minacija nereiškia, kad moterys tapo dominuojančia lytimi arba kad ly-

čių lygybė nuėjo per toli. Ji rodo, kad visuomenė ir profesinis gyvenimas, 

sudarantys sąlygas vienos lyties diskriminacijai, labai dažnai turi ir kitos 

lyties diskriminacijos elementų. Kuomet lytis paslepia individą, pažeis-

tas gali būti bet kuris. Šis požiūris nusako bandymą išplėtoti ir suteikti 

kitų niuansų lyčių lygybės perspektyvai, o ne ją susiaurinti ar nuo jos 

atsiriboti. 

Trys pavyzdžiai

1 Pavyzdys

Sutuoktinių pora laukia vaikučio. Būdama nėščia žmona suserga. Vos pa-

gimdžiusi ji paguldoma į ligoninę. Motina atskirta nuo vaiko – ne dėl tėvo 

veiksmų (pavyzdžiui, kai „kartėlio apimtas išsiskyręs tėvas“ kovoja dėl savo 

vaiko globos), bet dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo ar jos valios. Ta-

čiau gimdymo klinika elgiasi taip, tarsi tėvas nė neegzistuotų. Net kai moti-

na nesugeba pasirūpinti vaiku, tėvui neleidžiama parsivežti kūdikio namo. 

Visą mėnesį jam neleidžiama rūpintis savo vaiku, jis negali pasinaudoti 

įprastomis tėvystės teisėmis. 

 Bet čia jo rūpesčiai tik prasideda. Kadangi motina serga ir guli ligo-

ninėje, tėvas sužino, kad jis negali pasinaudoti socialinėmis išmokomis, 

kurias gautų kitu atveju. Jam patariama „apgauti sistemą“, pasiimti atosto-

gas dėl ligos, kad galėtų rūpintis savo kūdikiu. Jam net patariama išsiskir-
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ti, kad jis galėtų pasinaudoti įprastomis išmokomis. Tas išmokas motina 

gautų nepriklausomai nuo tėvo situacijos, tačiau tėvas neturi teisės jomis 

pasinaudoti.196

2 pavyzdys

Kai didelės „Women‘s World“ konferencijos metu Tromso mieste 1999 m. 

buvo paskelbti tėvo kvotos tyrimų duomenys, debatus dėl tyrimo nutraukė 

pareiškimas, kad vyrai paimtas atostogas daugiausia išnaudoja kitiems daly-

kams, tarkim, elnių medžioklei, – ir kas galėtų tą paneigti? Kilę ginčai sukėlė 

didelį triukšmą, tyrinėtojai pašoko nuo kėdžių sakydami, kad tai visai ne-

svarbu, ir tolesnė diskusija buvo labai sėkmingai nusukta į šoną. Aš nenoriu 

pasakyti, kad tas pareiškimas buvo provokacija, tiesiog panašaus pobūdžio 

pareiškimas būtų greičiausiai priimtas kaip provokacija, jei jis būtų pateik-

tas panašioje diskusijoje apie moteris. 

3 pavyzdys

„Taip jūs gausit tą, ko norit“, – teigia Švedijos dienraščio moterų puslapių 

pagrindinė antraštė. „Valdykit savo vyrą taip, kad jis to nepastebėtų.“ Nuo-

traukoje per visą puslapį – besišypsanti moteris, laikanti ant pavadėlio vyrą 

su antkakliu. Vaizdinys sukelia asociacijas su dominavimu, smurtu ir sado-

mazochizmu.197

Šie pavyzdžiai iliustruoja neigiamą požiūrį į vyrus kaip tėvus, nusistatymą 

prieš vyriškų problemų tyrimus bei vyrų nuvertinimą žiniasklaidos prie-

monėse. Jie nėra kažkuo ypatingi atvejai, nes panašių dalykų galime aptikti 

 196  „Tėvas niekieno žemėje“ (Far i ingemannsland), Lill-Torumm Kilde, Foreldre og barn 

6/2000. Panašių pavyzdžių ieškoti Linneberg, A. 1997.
 197  Aftonbladet, 2000 vasario 17. Pirmajame puslapyje taip pat buvo spausdinami pasa-

kojimai apie mamų patiriamą stresą, vyrus, kurie nesupranta moterų, naujos kraują 

stingdančios tiesos apie pornografiją ir t. t.
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ir kitose srityse. Tačiau jie nedaug ką įrodo, jei kalbėtume apie vyrus ir dis-

kriminaciją. Daugelyje tokių sričių kaip, tarkim, tyrimai ir žiniasklaida, ka-

raliauja moterų diskriminacija.

 Bet pradėti reikėtų ne nuo šių modelių svarbos svarstymo. Iš pradžių turi-

me išmokti nustatyti ir atpažinti reiškinį, kuris šiandien nėra labai gerai žino-

mas. Vėliau galėsim daugiau pasakyti apie jo svarbą visuomenės gyvenime.

 Reikėtų pastebėti, kad vyrų diskriminacija bendros lyčių diskrimina-

cijos kontekste gali sudaryti labai mažą dalį, tačiau jos svarbos negalime 

ignoruoti. Ji gali panėšėti į kontroliuojamas akcijas viešojoje korporacijoje. 

Jos poveikis moterų diskriminacijai gali būti didesnis, nei yra pripažįstama 

šiandien. Be to, kiekvieno anksčiau pateikto pavyzdžio atveju buvo galima 

kalbėti ir apie moterų diskriminaciją. Tiesą sakant, mes pamatysime, kad 

vyrų diskriminacija dažnai slepia savyje moterų diskriminaciją. 

Problemos įsisąmoninimas

Iš pradžių vyrų lyties diskriminacija nebuvo tyrimo, tapusio šios knygos 

Šiaurės šalių versijos pagrindu, pagrindinė problema. Ji susiformavo, kai 

darbo grupė vykdė tiriamąjį darbą. Grupė apklausė profsąjungų atstovus 

ir konsultantus dėl vyrų problemų, ir palengva išryškėjo su diskriminacija 

susiję ypatumai. Pirmojo susitikimo Kopenhagoje (1999) metu vykę debatai 

pateikė duomenis apie kai kurias vyrų kaip „dvigubų nevykėlių“ grupes – 

vyrus, kurie prarado ne tik savo darbus, bet ir žmonas. Ši tema sukėlė dis-

kusijas pačioje grupėje ir nuo to laiko grupės nariai ėmė daugiau domėtis 

vyrų diskriminacija. Ar teko susitikimo dalyviams ir tyrinėtojams susidurti 

su panašaus pobūdžio padėtimi ar problema? Ką jie apie tai mano?

 Išaiškėjo, kad profsąjungos negauna daug pranešimų apie vyrų diskri-

minaciją, tačiau vienas kitas pasitaiko. Dažnai į pirmąjį klausimą būdavo 

reaguojama vienodai: „Ne, tokių atvejų nepasitaikė“. Tuomet, gerai pamąs-

čius, pasigirsdavo kitoks atsakymas: „Taip, tokių atvejų buvo“, ir mums pa-
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teikdavo pavyzdžių. Taigi nors tokie atvejai nebuvo labai paplitę, jų vis dėlto 

pasitaikydavo.

 Mes kalbame apie galimybę nustatyti visuomenėje vykstantį procesą. 

Norėdami sužinoti apie vyrų diskriminaciją, negalime numoti ranka į vyrų 

ir lyčių lygybės problemas kaip į nereikšmingas. Jeigu jų nepaisoma, barjerai 

irgi neatrodys reikšmingi. 

 Profsąjungų pateikti duomenys rodo, kad vyrų ir lyčių lygybės klausimai 

vis dar nelaikomi labai svarbiais. Lyčių lygybė iš esmės vis dar traktuojama 

kaip moterų problema. Tarkim, „Vadovas po Norvegiją“ pateikia šešis prak-

tinius lyčių lygybės įtvirtinimo kompanijose pavyzdžius. Penki iš jų susiję 

su moterimis. Kai paskutiniame pavyzdyje paminimi vyrai, jis skamba kaip 

pasiūlymas organizuoti „informacinį susitikimą ir aptarti moterų ir vyrų 

kalbų skirtumus“.198 Danijos profsąjungos mokslo ir švietimo sekretoriato 

lankstinukas aptaria 13 temų, ir dauguma jų susijusios tik su moterimis. Ap-

tarus temas „Moterys ir ekonomika“, „Moterys ir ekonomika 2”, „Ką daryti, 

kad moterys būtų labiau pastebimos“ ir kitas, apie vyrus pagaliau užsime-

nama šeštoje temoje: „Moterys ir vyrai prie derybų stalo“. Susidaro įspūdis, 

kad moterys sėdi vienoje stalo pusėje, o vyrai – kitoje. Apie vyrus užsimena-

ma tik dar vienoje temoje apie „Donžuanus ir Divas“.199

 Toks mąstymas atrodo dar keisčiau viešuosiuose ir administraciniuose 

dokumentuose. Pavyzdys: „Dėl tų pačių priežasčių mes nenorime, kad tėvo 

kvota būtų taikoma visiems ekonomiškai aktyviems tėvams neatsižvelgiant 

į motinos padėtį prieš gimdymą ir po jo. Komisijos nuomone, labai svarbu, 

kad tėvas iš tikrųjų prisidėtų prie vaiko priežiūros, ir ji nenori remti įstaty-

mų, kurie padės tėvui pasiimti keturias papildomas savaites ,atostogų‘.“200 

Šiuo atveju nuostata, kuri kalbant apie moteris greičiausiai būtų traktuo-

jama kaip diskriminuojanti, vyrams yra taikoma kaip savaime suprantamas 

 198  LO/NHO 1997.
 199  Naturligvis – særlige tverfaglige aktiviteter 1999–2000, FIU/LO, Esbjerg.
 200  NOU 1995:27.
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dalykas.201 Tuomet vyrai, prisiimantys atsakomybę už vaikų priežiūrą, ne-

tenka galimybės pasinaudoti įprastinėmis teisėmis arba jų teisės yra riboja-

mos. Tokiu atveju bent jau ne tie tinginiai tėčiai sugriaus gerovės valstybę! 

 Vyrai susiduria su tokiomis pačiomis kliūtimis, su kuriomis susidūrė 

moterys dvidešimto amžiaus aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose, 

kuomet jos bandė pakeisti savo pozicijas. Tačiau vyrų kova už pokyčius yra 

kitokia, ir jos metu pasitaikančios kliūtys įgyja kitokias formas. 

Verslo srityje ir tam tikru mastu politikoje lyčių lygybė vyrų atžvilgiu 

lengvai įgauna neigiamą aspektą. Taip atsitinka dėl naujojo „feministinio“ 

įtarumo, sumišusio su labai tradiciniais požiūriais į lytis. Ar išliks šeima, jei 

vyrai prisiims atsakomybę už vaikų priežiūrą? Lyčių lygybė moterų atžvilgiu 

greičiausiai buvo teigiamas dalykas, tačiau lyčių lygybė vyrų atžvilgiu yra 

siejama su prabanga ir produktyvumo praradimu. Gamybos ir reproduk-

cijos santykius jau aptarėme ketvirtajame skyriuje. Gamyba linkusi vyrauti 

virš reprodukcijos ir todėl pastaroji atrodo žemesnė, nesusijusi su tikru dar-

bu, su tikrai svarbiais ir vertingais dalykais ir t. t. Be to, dažnai lyčių lygybė 

vyrų-globėjų atžvilgiu parodoma kaip neproduktyvi, nes jai taikoma ta pati 

logika, kuria remiantis moterys pateikiamos kaip ekonomiškai pasyvios, o 

ne aktyvios namų globėjos ir kuri trukdo pripažinti moterų indėlį kuriant 

viešąją ir privačią gerovę. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad vyrų (ir mote-

rų) globa bei vaikų priežiūra yra tokia veiklos rūšis, kuri trukdo kurti vertę. 

Ši nuostata gali būti išplėtota iki ideologijos ir panaudota tiek prieš vyrus, 

tiek prieš moteris.

Šiame procese pralaimi ne tik vyrai, bet ir visuomenė bei profesinė sfera. 

Šios diskriminacijos aukos yra vyrai, kurie kitu atveju taptų rūpestingais 

žmonėmis – ne tik tėvais, auginančiais mažus vaikus, bet ir platesniąja pras-

me aktyviais šeimos nariais, kolegomis, gerais vadovais, komandos nariais, 

žmonėmis, sugebančiais paremti kitus asmeniniuose reikaluose.

 201  Šiame kontekste galima palyginti pastarojo meto pažangą ES antidiskriminacinių įstaty-

mų, apimančių pasyviąją, netiesioginę bei kolektyvinę diskriminacijos formas, srityje.
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Vyrai nėra vien tik pasyvūs šio proceso dalyviai. Jie dažnai bando ne-

utralizuoti globos trūkumą vyro vaidmenyje. Vyrai išmoko naujų būdų pa-

rodyti savo įsijautimą ir rūpestį, pasitelkdami solidarumą ir „patį žaidimą“. 

Tačiau žvelgiant iš istorinės perspektyvos tampa aišku, jog vyrų socializacija 

ir sugebėjimas globoti susilpnėjo. Tai ypač akivaizdu kalbant apie tėvystę. 

Kadangi prastas tėvystės vertinimas gana tiesiogiai susijęs su kitais visuo-

menės procesais (vyrai vis daugiau reikšmės teikia globai ir priežiūrai, mo-

terys dažniau dirba samdomąjį darbą), vyraujančia tema tapo konfliktai dėl 

tėvo teisių. 

Socialinės vyrų problemos

Socialinė diskriminacija paprastai yra susijusi su gilesnėmis socialinėmis 

problemomis, ypač kalbant apie diskriminacijos aukas. Apžvelkime kai ku-

rias pagrindines vyrų problemas.

 Kalbant apskritai, mažai kas abejoja, kad moterų pečius slegia didesnė 

su lytimi susijusių problemų našta, tuo tarpu vyrams tokia padėtis dažnai 

būna naudinga. Per pastaruosius dešimtmečius ši takoskyra Šiaurės šalyse 

susiaurėjo. Visuomenė labiau „išsilygino“, tačiau išliko tokie vyrų domina-

vimo simptomai kaip išžaginimai ir smurtas šeimoje. Segregacija sudaro 

problemų abiem lytims.

 Duomenys apie sveikatą mums primena, kad vyrai ir moterys nėra dvi 

griežtai stratifikuotos socialinės klasės. Vyraujanti lytis turi kur kas daugiau 

bėdų dėl sveikatos, nei būtų galima tikėtis, jei palygintume dominuojančio-

sios klasės ir dominuojamųjų grupių duomenis per ilgesnį istorinį laiko-

tarpį. Jie turi daugybę sveikatos problemų, tarp jų ir trumpesnę gyvenimo 

trukmę – tai nėra tipiškas dominuojančios klasės bruožas. Jei mes kalbėtu-

me tik apie vyrus, kurių rankose galia, turėtume tikėtis kitokių rezultatų.

 Čia, kaip ir kitais atvejais, feministinė galios teorija turi pagrindo, tik ja ge-

riausia remtis kaip atspirties tašku. Lyties galia nėra tik vyrų galia moterims. 
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Kartais ji veikia atvirkščiai, o skirtingos lyties galios formos yra susijusios tiek 

viena su kita, tiek su kitomis galios formomis. Kai mes bandom pažvelgti, kas 

slypi už diskriminacijos siaurąja prasme ir pasitelkiame platesnę socialinių 

problemų perspektyvą, šio pobūdžio įrodymai išryškėja labiau.

 Realiojo gyvenimo sveikatos problemos aptinkamos tarp abiejų lyčių, 

dažnai jos būna giminiškų formų, kurias segregacija tik paaštrina. Vieni 

simptomų dariniai yra labiau būdingi vyrams, kiti – moterims. Tradiciškai 

jie skirstomi į „aktyvias“ (nukreiptas į išorę) ir „pasyvias“ (nukreiptas į vidų) 

problemas; vyrai atsiduria aktyviojoje skalės pusėje, o moterys – pasyviojo-

je, tačiau ilgainiui šis griežtas pasidalijimas silpnėja.

 Kai kurias atžvilgiais peržengti lyties barjerą yra sunkiau vyrams. Kal-

bant apie diskriminaciją, būtina į tai atsižvelgti. Būti „moteriškam“, t. y. būti 

emociškai atviram, vyrui gali būti kur kas sudėtingiau nei moteriai būti „vy-

riškai“, t. y. pasitikinčiai savimi. Nenuostabu, kad visuomenėje, kuri tiek daug 

reikšmės teikia konkurencingam įgūdžių įsisavinimui ir sugebėjimui įveikti 

įvairias situacijas, dominuoja vyriškumas. Tuo pat metu vis labiau individua-

lėjanti visuomenė sukuria vis labiau individualizuotas lytis, kuomet konflik-

tai įgauna labiau personalizuotas formas, dažniau vyksta individo viduje ir 

potencialiai rečiau tarp individų. Kadangi kelias globos link yra tam tikrais 

atžvilgiais psichologiškai „uždarytas“ vyrams, „tyliojo vyro“ sindromas gali at-

sirasti net tada, kai vyriškumo idealai įgyja vis daugiau egalitarinių bruožų. 

Pastarojo meto sveikatos tyrimų duomenys gali būti interpretuojami būtent 

šiuo aspektu.202 Nemažas vaidmuo atiteka ir save sukūrusio vyro ideologijai. 

Dažnai manoma, kad vyrų problemas sukelia būtent vyrai, ir tokį požiūrį gali 

skatinti patys vyrai, kadangi jis neperžengia tradicinės vyriškumo sampratos 

ribų. Vyras gali turėti bėdų, bet jis bent nėra „silpnas“ ar priklausomas nuo 

kitų. Šie neformalūs ir psichologiniai dalykai gali padėti paaiškinti, kodėl, jei 

vyrų diskriminacija yra problema, ji nėra pripažįstama kaip tokia.

 202  Žr., tarkim, sveikatos duomenis, pateiktus reprezentacinėje apklausoje Den norske 

mannen 1998. 
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Diskriminacijos mastai

Neseniai atliktoje darbo sąlygų apklausoje 36 vyrų ir 20 moterų atsa-

kė, kad jie neturėjo galimybių reguliuoti savo darbo valandų. Nors moterys 

dažniau susidurdavo su neigiamu seksualiniu dėmesiu (23 moterų ir 10 

vyrų), su neigiamu elgesiu apskritai pakankamai dažnai susidurdavo visi 

darbuotojai, vyrai truputį daugiau nei moterys. Tarkim, neigiamų komenta-

rų iš vadovybės ar kolegų susilaukė 64 vyrų ir 57 moterų. 

Išaiškėjo ir aukštas viktimizacijos lygis. 35 vyrų ir 23 moterų patyrė 

grupinį spaudimą ar kitokio pobūdžio persekiojimus ir represijas darbe.203 

Šie skaičiai atskleidžia ne diskriminaciją, o problemų ratą. Svarbiausia, 

jie parodo, kad lyčių diskriminacija vyrų atžvilgiu gali būti kur kas didesnė 

problema, nei šiandien yra pripažįstama. Būtina atlikti išsamius tyrimus.

„Engiamas? Ačiū, ne.“

Kai kurie vyrai nenori girdėti tokių žodžių kaip „engimas“ ar „dis-

kriminacija“ bei susieti jų su savo asmenine patirtimi. Tokia reakcija 

ne naujiena. Prieš kelis dešimtmečius, kai feminizmas buvo radikali 

naujiena, ji buvo būdinga ir daugeliui moterų. Daugelis moterų sakė: 

„Ačiū, bet aš tikrai nesu engiama“. Taigi siekdami įveikti šį nenorą 

būti paženklintiems neigiamai, turėtume į šią problemą pažvelgti iš 

kitos pusės.

Daugumas vyrų pripažįsta, kad dėl jų lyties su jais yra elgiama-

si kitaip. Jie žino, kad būti vyru gali būti naudinga. Diskriminacijos 

sąvoka jiems nėra svetima, kai į ją žiūrima kaip į teigiamą diskrimi-

naciją. 

 203  Iš apklausos, atliktos vykdant projektą Likestilling i bedriftene (Norvegija, 2001).
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 Mes norime pasakyti, jog tai yra tik vienas šios problemos aspek-

tų. Egzistuoja ir neigiama diskriminacija. Tačiau čia daugelis vyrų 

nutyla – šios taktikos tradiciškai griebiasi su problemomis susidūrę 

vyrai. Tylėjimas visada padėdavo sėkmingai atlikti vyro vaidmenį. Bet 

šiandien ši strategija ne visuomet pasiteisina. Pastarojo meto tyrimai 

rodo, kad šie problemų modeliai nėra būdingi tik tam tikrai vyrų gru-

pei ar nevykėliams konkrečiose srityse.

Vyrai yra eikvotini, jie nesirūpina

Palyginę sveikatos duomenis ir apsvarstę kitus socialinius rodiklius, galime 

išskirti dvi pagrindines vyrų problemų grupes. Pirmoji nėra nauja, jai pri-

skirtini tokie problemų modeliai kaip kieto vaikino „ark, kol nukrisi“ sin-

dromas, būdingas daugeliui vyriškų darbo kultūrų. Šios problemos susiju-

sios su tradiciniu patriarchaliniu požiūriu, teigiančiu, kad vyrai yra eikvotini 

kaip karų ar sunkaus darbo medžiaga. Tarkim, šiandien įstatymai draudžia 

priverčiamuosius darbus, tačiau vienai grupei šis įstatymas negalioja – dar-

bingiems vyrams nuo 18 iki 45 metų (pagal ILO konvenciją).

 Antroji grupė yra kur kas naujesnė. Jos aprėpiamos problemos susiju-

sios su nepakankamu vyrų-globėjų, sugebančių pasirūpinti kitais individais, 

pripažinimu. Šiandien visuomenė dažniausiai svarsto būtent šios naujos, 

su globa susijusios, grupės problemas. Būtent dėl šių problemų pradeda 

skųstis vyrai. Tačiau pirmoji, kur kas senesnė grupė, susijusi su neigiamais 

tiekėjo vaidmens aspektais, gali būti svarbesnė, jei kalbėsime apie sveikatos 

kaštus. Jos problemos labiau įsišaknijusios, dažniau priimamos kaip savai-

me suprantamas dalykas ir viešai yra ne tokios pastebimos. 

 Šios problemų grupės paprastai įeina ir į vyrų bei berniukų lyties dis-

kriminacijos sritį. Jos išreiškiamos dviem pagrindinėmis neigiamomis nuo-
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statomis: „Vyrai yra eikvotini“ ir „Vyrai nesirūpina“. Šios temos arba sindro-

mai atitinka galios veikimą per dominuojančio vyriškumo konstrukcijas bei 

vyrų pasipriešinimą lyčių lygybės statusui. 

Nusiskundimai dėl diskriminacijos

Bendras vyrų lyties diskriminacijos įsisąmoninimas vis dar tebėra žemas. 

Daugelis vyrų net nežino, kad jie gali pasiskųsti. Šiaurės šalyse pasiskųsti gali-

ma profsąjungoms arba lygių galimybių kontrolieriams. Tačiau daugelis vyrų 

nė nežino apie tokias galimybes arba mano, kad lygių galimybių kontrolie-

riai egzistuoja tik moterims. Tačiau net ir esant tokiai padėčiai, nemaža dalis 

skundų, kuriuos nagrinėja lygių galimybių kontrolierius, yra susiję su vyrų 

diskriminacija: 40 Suomijoje, 20 Norvegijoje ir 15 Švedijoje.204

 Norvegijos lygių galimybių kontrolierius kasmet gauna apie 50 nusi-

skundimų dėl vyrų diskriminacijos. Dauguma jų liečia organizacijas ar gru-

pes, kai kurie – daugybę vyrų. Lygių galimybių kontrolieriai skaičiuoja, kad 

20 visų lyčių diskriminacijos atvejų, su kuriais jie susiduria savo darbe, yra 

susiję su vyrų diskriminacija. Šias bylas galima būtų klasifikuoti taip:

1. Nemažai bylų susiję su vyrais, užimančiais pozicijas, kurias įstatymų 

leidėjai traktuoja kaip „grynai moteriškas“. Netiesioginės lyčių diskriminaci-

jos atvejais įstatymas gina tik tam tikros grupės daugumą. Tai dažnai reiš-

kia, kad ginamos yra moterys, o ne vyrai, kurie sudaro mažumą.

Daugelis kompanijų turi vietinius susitarimus dėl tėvystės atostogų ir su 

jais susietas išmokas (tarkim, vaikų priežiūra), kurios taikomos motinai, bet 

ne tėvui. Šie susitarimai atsirado siekiant apginti moteris arba net įtvirtinti 

 204  Suomijoje 44 nusiskundimų 1999 m. ir 39 – 2000 m. buvo dėl vyrų diskriminaci-

jos (298). Tačiau šie skaičiai nurodo nusiskundimus, o ne lygių galimybių kontolieriaus 

iškeltas bylas. Mes nežinome, kodėl Suomijoje jų skaičius yra daug didesnis nei likusiose 

Šiaurės šalyse, bet tą greičiausiai nulėmė ir ypatingos istorinės sąlygos (karai ir t. t.).
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lyčių lygybę, tačiau šiandien jie šios funkcijos neatlieka. Vyrai, kurie skun-

džiasi, dažnai yra savo darbovietėse pirmieji tai padarę: tarkim, pirmas vy-

ras, kuris pasiima didelę tėvystės atostogų dalį. 

2. Kitas tipas yra susijęs su darbo užmokesčio diskriminacija. Po vietinių 

derybų dėl atlyginimo moterims, priklausančioms žemas pajamas gaunačių 

darbuotojų grupėms, gali būti padidintas darbo užmokestis, tačiau šioms 

grupėms priklausančių vyrų mažumai atlyginimai pakelti nebus. Kai ku-

riais atvejais šie vyrai ir moterys pradėjo nuo vienodų atlyginimų (tarkim, 

rentgenologai, bilietų kontrolieriai ir t. t.), vėliau moterims buvo pakelti at-

lyginimai ir atsirado atotrūkis tarp skirtingų lyčių darbo užmokesčio. 

3. Trečiasis tipas – vyrai, kurie skundžiasi dėl ypatingų sąlygų moterims, 

tarkim, nustatytų švietimo sistemos kvotų, suteikiančių moterims pirmeny-

bę tam tikrose profesinėse pozicijose. Tačiau tokie atvejai, kai vyrai jaučiasi 

ignoruojami, nėra dažni. 

4. Labiau „revanšistinių“ nusiskundimų pasitaiko retai.

 Kai kuriais atvejais, ypač priskirtinais „mus ignoruoja“ tipui (žr. anksčiau 

3 tipą), gali būti pastebimas noras išsaugoti vyriškas privilegijas. Kartais vy-

rai reiškia pretenzijas į pozicijas (aktyvią karjerą ir t. t.), kurioms jie ne vi-

siškai tinka. Tačiau tokių atvejų pasitaiko ir tarp moterų.  

 Dažniausiai skundžiasi jauni vyrai, dirbantys darbus, tradiciškai sieja-

mus su moterimis, kai jie susiduria su faktais, jog apsauga ar kompensacijo-

mis gali naudotis tik toje srityje dirbančios moterys.

 Lygių galimybių kontrolierius gauna daug nusiskundimų dėl šeimos ir dar-

bo pusiausvyros, ypač tokiose srityse kaip globa, alimentai ir vaikui skiriama 

parama. Čia vis dar dominuoja tradicinė, lyčių segregacija pagrįsta, praktika. 

Išsiskyręs tėvas yra traktuojamas kaip aprūpintojas ir gali būti ekonomiškai 

baudžiamas, jei sumažina samdomojo darbo kiekį, net jei jis siekia daugiau 

laiko pabūti su savo vaikais. Panašios sankcijos netaikomos motinoms ar tė-

vams iš „sveikų“ šeimų, sumažėjus jų darbo valandoms ar pajamoms.

 Visai neseniai buvo nagrinėjama byla, kai išsiskyręs tėvas, dirbantis in-

formacijos versle ir gaunantis dideles metines pajamas, sutrumpino savo 
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darbo dieną ir pajamas 50 tik tam, kad galėtų daugiau laiko skirti savo 

vaikams. Vyriškis skyrė vaikams apie 40 savo laiko, pasiimdamas juos iš 

vaikų globos įstaigų tomis dienomis, kai būdavo laisvas. Valstybė atmetė jo 

prašymą sumažinti alimentus remiantis dabartinėmis jo pajamomis, teig-

dama, kad jis privalo mokėti tokius alimentus, kokius mokėjo dirbdamas 

visą darbo dieną. Toks elgesys primena „žaidimą iliuzijomis“ – maitintojo 

tradicine prasme nebėra, tačiau valstybė atkuria jo vaidmenį ir verčia žmogų 

vėl jį atlikti. Lygių galimybių kontrolierius tokį sprendimą užprotestavo.

 Nors lygių galimybių kontrolierius bando vertinti nusiskundimus lai-

kydamasis lyčių atžvilgiu neutralaus požiūrio, realybėje veikti galima tik 

remiantis lyčių atžvilgiu egalitarinių ir specifinių įstatymų mišiniu. Šie įsta-

tymai dažnai neatsižvelgia į pokyčius, vykstančius realiame gyvenime. Ap-

saugos priemonės, kurios gali būti reikalingos tik kai kuriais atvejais, tebėra 

taikomos net tuomet, kai padėtis pasikeičia ar yra kitokia. Už šių „neutralių“ 

formuluočių dažnai slypi lyčių atžvilgiu esencialistinis mąstymas, todėl tam 

tikra pozicija yra ginama ne atsižvelgiant į veiklą, o atsižvelgiant į lytį žmo-

gaus, kuris dažniausiai ją atitinka. Tarkim, aktyvaus tėvo reikšmė realiame 

gyvenime yra labai didelė, tačiau įstatyme tas asmuo ir funkcija nėra itin 

matomi. Todėl kai scenoje pasirodo „ne ta“ lytis, sistema sutrinka. 

Tyrimai

„Minimi, bet dažniausiai pamirštami.“ Moterų studijos ir feministinė teo-

rija kartais užsimena apie vyrų diskriminaciją, o kai kurios feministinės 

tradicijos šią temą tikrai laiko svarbia. Dažniausiai pasitaikančios temos 

yra vyrų skirstymas į kategorijas ir pačių vyrų susikurta engimo sistema. 

Tačiau tyrimai šiose srityse dar gana menki, neišplėtotos išsamesnės teo-

rijos. Yra nemažai gerų įžvalgų dėl diskriminacijos tarp vyrų, savidiskri-

minacijos ir moterų diskriminacijos, tačiau nėra aiškumo, kaip šios diskri-

minacijos formos tarpusavyje susijusios. Retai tenka išgirsti apie moterų 
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diskriminuojamus vyrus, nors „abipusė eksploatacija“ ir panašūs terminai 

yra naudojami.205

 Šių modelių tyrinėtojai susidūrė su kultūriniais barjerais. Šiandien ne-

rasime daug įtakingų feministinių teorijų, kurios vyrų diskriminaciją laiko 

viena iš savo esminių temų.206 Empiriniu požiūriu tai nėra tas, ko buvo tikė-

tasi. Tačiau šiandien padėtis keičiasi, ji susilaukia vis daugiau kritikos.207 

Tiek tyrimuose, tiek viešose diskusijose diskriminacija dažnai traktuo-

jama kaip arba/arba klausimas. Arba yra moterų diskriminacija, arba ji da-

bar nukreipta prieš vyrus. Niekas daug nekalba apie diskriminaciją, kuri 

paliečia kitą pusę. Ir tik keli yra pabrėžę, kad yra būtina išplėtoti teoriją ir 

pažvelgti į įvairių diskriminacijos formų tarpusavio sąsajas. 

Jei vyrų diskriminacija tikrai egzistuoja ir yra ignoruojama diskusijose ir 

svarstymuose dėl lyčių lygybės, didėja tikimybė, kad šią problemą „pasigaus“ 

kituose kontekstuose, kurie nėra labai palankūs lyčių lygybei. Tai politinis 

argumentas, kodėl verta į šią problemą atkreipti dėmesį. Vyrų diskrimina-

cija gali lengvai pasinaudoti ir šią temą eksploatuoti politinės jėgos, beveik 

neturinčios sąlyčio taškų su demokratija. Poreikis „suteikti galios“ vyriškam 

vaidmeniui yra pagrindinė daugelio autoritarinių grupuočių tema. Kai ku-

riose srityse ji buvo eksploatuojama siekiant sustabdyti lyčių lygybės pažan-

gą ir sugrąžinti vyrišką „valdžią“. Esmė ta, kad šios jėgos yra ne tik žalingos 

moterų interesams, bet nenaudingos ir vyrams. Jos pateikia klaidinantį vy-

 205  Šiaurės šalių pavyzdys: „Tik nedideliu mastu vyrai ir moterys sudaro dvi skirtingas socia-

lines klases, kurioms būdingi aiškiai išreikšti pojūčiai bendrų interesų pačioje klasėje ir 

priešingų interesų tarp klasių. (...) Jei lyčių diferenciacija sukelia eksploataciją šiuolaiki-

nėse visuomenėse, ji dažnai įgyja abipusės eksploatacijos formas, kuomet psichologinės 

priežastys turi ne menkesnį poveikį nei ekonominės ar teisinės“ (Holter, H. 1970:225).
 206  Kaip pavyzdžius galima būtų pateikti Judith Butler, Julia Kristeva ir Sylvia Walby teorijas. 

Išimtis galbūt galėtų būti „motinystę kritikuojanti“ feministinė teorija (pvz.: Dinnerstein, 

D. 1976). Čia teigiamas moterų paveikslas dažnai tampa itin neigiamas – motinos globa ir 

rūpestis turi pragaištingą poveikį, motinai priklauso „gyvybės ir mirties kontrolė“ ir t. t. 
 207  Faludi, S. 1999.
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riškų problemų vaizdą pasitelkdamos „paniekos silpnumui“ metodą. Tikra-

jam vyriškumui jos priešpriešina moteris ir silpnų vyrų grupes, kurios su-

daro tariamąją problemą. 

Šios srities tyrinėtojai nurodo „mitinę šerdį“, kurią sukūrė autoritariniai 

lyderiai, pasigriebė nepatenkinti vyrai ir panaudojo kaip sistemą, sustipri-

nusią surogatinį vyriškumo pojūtį. Ši šerdis apjungia lytį, etniškumą ir kitus 

skirtumus; be to, ji susieja biologinę lytį su smurtu. Vyrai skatinami manyti, 

kad egzistuoja kiti, jiems kenkiantys vyrai, be to, moterys įgijo per daug ga-

lios. Varomoji ideologinė jėga yra  „grupinio spaudimo mechanizmas“.208 Eu-

ropos vyrų studijos rodo, kad dauguma vyrų nėra nei seksistai, nei rasistai. 

Tačiau jie gali pasukti šia kryptimi iškilus grėsmei jų vyriškumo pojūčiui. 

Seksizmas paprastai yra glaudžiai susijęs su rasizmu.209

Turime pripažinti, kad lyčių diskriminacija dažnai yra subtilus ir iš dalies 

užmaskuotas reiškinys nepriklausomai nuo to, į kurią lytį ji yra nukreipta. 

Tik po ilgos kovos dvidešimto amžiaus septintajame ir aštuntajame dešimt-

mečiuose moterys sugebėjo iškelti moterų diskriminacijos problemą į viešu-

mą. Tiek diskriminacinių normų, tiek socialinės atmosferos konstrukcijos, 

galinčios paskatinti ženklius pokyčius, yra labai sudėtingos. Aplinkybės ir 

sąlygos, padedančios suvokti problemą arba ieškoti jos sprendimo, apima 

daugybę įtakų ir sąlygų, tiek viešų, tiek asmeninių. Todėl norint suvokti šią 

sritį bei jos dinamiką reikia išmanyti socialines ir ekonomines sąlygas; ne-

pakanka atsižvelgti vien į politinę ir teisinę sistemas. 

Nors tarptautinės vyrų studijos nurodė problemines sritis ir santykius, 

kurie gali būti traktuojami kaip diskriminacijos formos, tyrimai dar nesuge-

ba pateikti aiškaus privilegijų ir prievolių tarpusavio priklausomybės vaizdo. 

Maskulinizmo kultūros yra žinomos geriau nei realaus su lytimi susijusių 

privilegijų ir prievolių pasiskirstymo mechanizmai. Egzistuoja tendencija 

 208  „Mitinės šerdies“ tyrimų ieškoti, pvz.: Griffin 1995. Grupinio spaudimo ir viktimizacijos 

tyrimus Šiaurės šalyse atliko Heinz Leyman, Dan Olweus ir kiti.
 209  Zulehner & Volz 1998.



178 Ar vyrai sugebės?

priimti patriarchalinę privilegiją jos netyrinėjant. Todėl kartais atsiranda 

tendencija traktuoti vyrus kaip „sistemos aukas“ (kaip buvo daroma moterų 

studijose). Vyrų kaip lyties studijos yra tik savo pradinejė fazėje.

Diskriminacijos formos

Kas diskriminuoja vyrus? Akivaizdu, jog tai yra esminis klausimas, atsakyti 

į kurį kol kas nėra lengva. Nors moterys dažnai teikia paramą vyrams, jų 

parama yra nevienareikšmė. Valdžioje esantys vyrai gali vaidinti tam tikrą 

vaidmenį, bet vėlgi padėtis nėra visiškai aiški. Patys vyrai dažnai prisideda 

prie vyrų diskriminacijos per savęs engimo mechanizmus, bet jie retai tą 

daro patys vieni. Ši tema todėl ir yra įdomi, kad reikalauja daugiau apmąs-

tymų bei niuansų, nei jai iki šiol buvo skiriama diskusijose dėl diskriminaci-

jos. Neįmanoma jos suprojektuoti vien į išorinį priešą. Jau pats aptariamas 

dalykas iškelia naujus ir dažnai prieštaringus klausimus. Koks yra moterų 

galios pobūdis? Kodėl taip nenorima pažvegti į šį problemos aspektą? Ką 

mes žinome apie būdus, kuriais valdžioje esantys vyrai išnaudoja pavaldi-

nius vyrus?

 Dažnai vyrų diskriminacija išryškėja tik po fakto. Niekas nepadarė nie-

ko bloga, egzistavo nebylus susitarimas, kuriam, regis, pritarė ir pats vyras. 

Tačiau jis atsidūrė sunkioje socialinėje padėtyje, pakriko sveikata, jis nu-

mirė anksčiau laiko, susidūrė su kitomis kliūtimis. Dabar jau atrodo, kad 

„vyriškumas“ yra ne asmeninis vaidmuo, o kolektyvinė konstrukcija, siena, 

slepianti realybę. Čia reikėtų pasitelkti istorinį požiūrį. Žmonės pradėjo 

mąstyti apie demokratijos slopinimą tik po to, kai visuomenėje išryškėjo 

pirmieji demokratinių idealų daigai. Šiandien vyrų diskriminacija senosiose 

pozicijose pradėjo ryškėti tik po to, kai ėmė atsirasti nauji vyrų vaidmenys. 

 Vieni empiriniai modeliai yra labiau akivaizdūs, kiti – ne tokie akivaiz-

dūs, ir mes apžvelgsime juos iš arčiau. Kaip jau buvo minėta, svarbios pro-

blemos gali būti susijusios su vyrais, užimančiais tvirtas vyriškas pozicijas. 
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Tačiau „per daug išreikštas vyriškumas“ retai atsiduria diskriminacijos tai-

kinyje. Atvirkščiai, vyrai patiria baimę, kad yra nepakankamai vyriški. Labai 

dažnai šie modeliai yra susiję, kaip, tarkim, tais atvejais, kai vyrai nėra „tei-

singai“ vyriški. Pavyzdžiui, stiklo lubos gali neleisti iškilti ne tik moterims, 

bet ir vyrams. Vyrų klasifikavimas į sėkmingus vyro vaidmens atlikėjus ir 

„nevykėlius“ yra susijęs su lyčių diskriminacija vyrų atžvilgiu.210 

 Kodėl vyrų diskriminacija taip retai pastebima? Dažnai ji būna kontra-in-

tuityvi, todėl žmonės – ir patys vyrai – žvelgia kitur. Gal egzistuoja visuotinis 

(patriarchalinis) poreikis ją slėpti? Šiaip ar taip, pats faktas, kad ji dažnai yra 

slepiama, tik sustiprina hipotezę, jog jai iš tikrųjų atitenka svarbus vaidmuo 

visuomenėje ir lyčių sistemoje apskritai. Vyrų diskriminacija labiau išryškė-

ja tada, kai tyrimai atskleidžia išimtis, tai, kas yra nenormalu, itin nevyriška 

(arba sumoteriškėję). Tuomet išryškėja jėgos, kurios įprastinėse kasdienio gy-

venimo situacijose veikia fone.211 Tačiau analizuodami šiuos sudėtingus atve-

jus tyrinėtojai susiduria su kliūtimi – intensyviu socialinio filtravimo procesu, 

kuris apgaubia ir gina vyriškumą bei trukdo kaupti žinias. 

 Kai vyrai yra išžaginami, jie paprastai girdi, esą vyrai negali būti išžagin-

ti; net pačios aukos dažnai patiki šia ideologija. Filtrą iš dalies sudaro nei-

gimas kaip psichologinis atsiribojimo procesas bei su gėda ir kalte susijusi 

dislokacija. Kai seksualinės prievartos tyrimuose buvo atsigręžta į seksua-

linę prievartą prieš berniukus (po didelio susidomėjimo mergaitėmis), pa-

aiškėjo, kad jie patiria ne ką menkesnę psichologinę traumą nei mergaitės. 

Tačiau ji yra labiau slepiama. Čia pasireiškia save sukūrusio vyro ideologija: 

„Visi vyrai, vaikystėje patyrę seksualinę prievartą, (...) [traumą] įveikti bandė 

pasitelkę atsiribojimą.“ Visi jie išgyveno stiprų demaskulinizacijos pojūtį.212 

Kai vyrai atsiduria itin moteriškose pozicijose, iškyla neigimo siena. Kuo 

 210  Žr., pvz.: Prieur & Taksdal 1989 apie „vyro vaidmens nevykėlius“; Hageman & Åmark 

1999 apie lyties vidinės hierarchijos svarbą.
 211  Žr. Berggren, A. 1999.
 212  Almedahl & Danielsen 1994; Kvalsvik & Rikardsen 1992.
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labiau vyro padėtis nukrypsta nuo vyriškų normų, tuo labiau pats vyras ir 

jo aplinkiniai žmonės stengiasi iš naujo nusakyti tai, kas atsitikę, arba teigti, 

kad nebuvo jokių nukrypimų.

 Nejaugi vyriškas pasaulis negali vyrams suteikti stiprybės ir privilegijų? 

Net ir pripažinus, jog vyrai, kaip ir moterys, gali tapti diskriminacijos auko-

mis, kuomet atsiduria moteriškuose vaidmenyse: nejaugi tie vyrai nebeturi 

savo vyriškų vaidmenų? 

 Neužtenka vien pripažinti faktą, kad vyrai susiduria tiek su teigiamo-

mis, tiek su neigiamomis socialinėmis sankcijomis, susijusiomis su lytimi. 

Teigiami ir neigiami niuansai yra tarpusavyje susiję. Negana to, kad vyrų 

teisės yra subtilios ir tam tikra prasme užslaptintos, ypač labiau egalitari-

nėje aplinkoje, pats vyriškų prerogatyvų ir teisių pojūtis slepia kitus, labiau 

neigiamus aspektus. Išorinė galia gali slėpti vidinį bejėgiškumą. Žvelgiant 

iš šio taško, privilegija ir atsiribojimas tampa to paties sindromo sudeda-

mosiomis dalimis. Simboliniame lygmenyje teigiama ir neigiama vyrų dis-

kriminacija gali turėti daugiau reikšmės nei tai, kas nutinka moterims. Kai 

moteris tampa „pernelyg kieta“ (itin vyriška), metamas iššūkis tam tikroms 

lyčių stabilumo normoms. Tačiau kai vyras tampa „pernelyg minkštas“, atsi-

randa grėsmės visai sistemai pojūtis. Kai kurie tyrinėtojai šiame kontekste 

naudoja terminą „kritimas“.213

 Kas nutinka, kai vyrai užima „moteriškas“ pozicijas labiau kasdienėse, ne 

tokiose dramatiškose situacijose? Pirmoji tipiška reakcija yra dvilypumas, t. y. 

dvejopa reakcija. Taip dažnai nutinka tradiciškai moteriškoje darbo kultūroje, 

tarkim, vaikų globos ir priežiūros srityje. Reikėtų pažymėti, kad tai yra vienas 

iš daugelio atvejų, kurie daugiau atrodo „tradiciniai“, nei iš tikrųjų yra, – tai 

yra nauja kultūra, atsiradusi per pastaruosius kelis dešimtmečius. Vis dėlto ji 

laikoma „sena“, kaip jau įprasta pastarojo meto lyčių segregacijai. 

 Vaikų priežiūros centruose vyrai sudaro nedidelę visų darbuotojų ma-

žumą (pvz.: 5 Suomijoje ir 6 Norvegijoje). Esminiai šios profesijos api-

 213  Plg. Ekenstam ir kiti 1998, 2001.
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brėžimai vis dar dažnai glaudžiai siejami su buvimu moterimi, kadangi ji 

reikalauja rūpintis kitais. Rūpinimasis kitais, globa, iš pirmo žvilgsnio yra 

neutrali užduotis, tačiau ji vis dar tebėra siejama veik tik su moteriškomis 

reikšmėmis. Todėl kai tą poziciją užima vyras, pirmiausia šauna į galvą 

mintis, kad jis labiausiai tinka užduotims, kurios smarkiai skiriasi ar yra 

tik periferiškai susijusios su esminėmis vaikų priežiūros užduotimis. Vyrai 

dažnai atsiduria pozicijose, kurios šį požiūrį patvirtina, ir todėl jie gali būti 

laikomi „teigiamu kontrastu“. Jų profesinis vaidmuo gali apeliuoti į jų vyriš-

kumą ar net jį „išpūsti“– kai žaidžiama Tarzaną, poną Visagalį ar dirbama 

mokyklos sargu, surengiančiu vaikams kažkokį atseit pavojingą nuotykį ir 

užmezgančiu su jais vyrišką draugystę. Net tuo atveju, kai vyrai peržengia 

tam tikras lyties ribas, kaipmat sukuriamos naujos, todėl gali atsitikti taip, 

kad šie itin pažeidžiami vyrai iš tikrųjų yra nuvertinami. Tarkim, asmeni-

niame gyvenime moterys gali norėti „normalesnių, kietesnių“ vyrų. 

 Pastarojo meto Šiaurės šalių tyrimai nepritaria teiginiui, kad tokiose si-

tuacijose, kuomet vyrai sudaro mažumą, jie nemokamai važinėjasi „stikliniu 

liftu“. Greičiau daugumas vyrų palieka teritoriją. Tiesa, ir čia egzistuoja kul-

tūrinė privilegija, siejama su vyriškumu. Tačiau kyla struktūrinė abejonė dėl 

jų veiklos atliekant moteriškus ar netradicinius darbus, ir ši abejonė susilp-

nina jų kultūrinį statusą. Slapta privilegija, kuria jie galėtų pasinaudoti, nėra 

tokia jau didelė. Karjeros galimybės visą darbo dieną globos ir priežiūros 

srityje dirbantiems darbuotojams yra pakankamai vienodos tiek moterims, 

tiek vyrams (tarkim, Norvegijoje). Bėda ne tik ta, kad retas vyras renkasi su 

globa ar vaikų priežiūra susijusius darbus, bet ir ta, jog daugelis jaunų vyrų, 

pasirinkusių šią sritį, po kelerių metų ją palieka. Juos taip elgtis iš dalies 

verčia dominuojantis, į moteris orientuotas darbo modelis.214 Šiuo atžvilgiu 

globos ir vaikų priežiūros kultūra veikia kaip platesnio modelio sudedamoji 

 214  Tarkim, vaikų priežiūros komunikacijų studija (Bredesen, O. 2000) atskleidžia, ką vyrai 

mano apie moteriškus darbo standartus, aptarinėdami įvairias vaikų, tėvų, kolegų ir t.t. 

problemas. 
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dalis, kur, anot Thomas Johansson, vyriška globa yra „diskursyvios ir socia-

linės marginalizacijos“ taikinys.215

 Studijoje teigiama, kad slaugos srityje vyrai tampa itin matomi „tiek iš ge-

ros pusės, tiek iš blogos“.216 Tarp vyrų yra paplitęs savęs neigimas, o tie, kurie 

atitinka vyriškumo stereotipą, lengviau prisitaiko. Tokie vyrai sukuria „vyriš-

kumo saleles ir anklavus“. Vyrai, dirbantys moterų darbus, traktuojami kaip 

„išdavikai“, ir dar visai neseniai slaugos vadovai tvirtino, kad moterys turi „pri-

gimtinį pranašumą“ šioje veiklos srityje.217 Švedijoje atliktas tyrimas priėjo 

išvadą, kad „vyrams būdingos vyriškos savybės, tačiau trūksta kitų teigiamų 

savybių“, kurios buvo laikomos būtinomis atliekant užduotis, susijusias su pa-

cientais ar jų priežiūra.218 Vyrai yra laukiami kaip kontrastas, kaip padėjėjai ir 

turistai, tačiau nenoriai įsileidžiami į gyvybinį šios profesijos centrą. 

Kai moterys peržengia darbo pasidalijimą tarp lyčių, jų moteriškumu 

dažnai suabejojama; jos gauna socialinį minusą. Tačiau dažnai jos gauna ir 

pliusą, kadangi jos pakyla visuomenėje ir joms atsiveria durys į aukštesnį 

statusą ir klasinę poziciją. Vyrai, peržengiantys lyties barjerą, paprastai tų 

statuso ir klasės privilegijų negauna; greičiau jų ėjimas į sritis, kurios for-

maliai laikomos moteriškomis, yra siejamas geriausiu atveju su sustojimu, 

arba, kalbant klasių terminais, su nuosmukiu. Vyrų-slaugų tyrimų duome-

nys atskleidė, kaip vyrai stengiasi kompensuoti šį praradimą kitose gyveni-

mo srityse.219

 Vėlgi yra priežasčių teigti, kad vyrų diskriminacija nesumažina moterų 

diskriminacijos; abi rūšys yra susijusios. Tyrimai rodo, kad moterys laikosi 

dvilypės nuomonės ir neigiamo požiūrio į vyrus globos ir priežiūros srityse 

tuomet, kai kalbama apie vyrus apskirtai, o ne kai kalbama apie vyrus, ku-

 215  Žr. Ekenstam, C. ir kiti 2001:172, mano vertimas.
 216  Tallaksen, D. 1994:119.
 217  Ten pat, 106, 99, 81, 42.
 218  Plg. Sten Janson, Lund U.
 219  Sandnes & Tanem 1991. Tradiciškai kuo „minkštesnis“ darbas, tuo didesnį poreikį įtvir-

tinti savo vyriškumą kitose srityse jaučia tą darbą atliekantis vyras.
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riuos jos pažįsta asmeniškai, tarkim, jų vyrus. Kitais žodžiais tariant, daugu-

mas vyrų to nesugeba – nors kai kurie sugeba, ir toji tikimybė tolydžio didėja, 

kuo artimesni santykiai sieja moterį su tuo vyru ir kuo geriau jinai jį pažįsta. 

Atrodo, kad neigiama reakcija į „minkštą vyrą“, daugelyje sričių, kuriose domi-

nuoja moterys, smarkiai prisidedanti prie lyčių stereotipų, yra dažnai susijusi 

su vidinėmis „buvimo moterimi“ problemomis, tarp jų ir nemaža panieka sau. 

Iš kur kyla toji panieka sau? Faktas, kad moterys ir jų veikla buvo labai ilgą 

laiką nuvertinamos, vaidina čia ne patį menkiausią vaidmenį.

Kultūrinis nuvertinimas

Esame surinkę nemažai medžiagos apie kultūrinius vyrų stereotipus, kurios 

negalime panaudoti šioje knygoje. Tačiau norėtume trumpai paminėti kai 

kuriuos pagrindinius bruožus ir pastebėjimus.

 Daugelis kultūros ir žiniasklaidos sričių skiria vis daugiau dėmesio ly-

tims ir su jomis siejamiems konfliktams. Dažnai šis dėmesys yra teigiamas, 

ir per pastaruosius metus kalbėjimas šiomis temomis tapo kur kas informa-

tyvesnis. Ši teigiama evoliucija vargu ar gali būti priskirta diskriminacijos 

temai. Tačiau žiniasklaidoje ryškėja tendencija nuvertinti ir pašiepti vyrus, 

atliekančius netradicinius vaidmenis. 

 Teigiama, kad tradicinių vyriškų kultūrų profesiniame gyvenime išnyki-

mas vyksta tyliai, be jokių protestų.220 Kai vyrai šiandien kalba apie jų gali-

mybes lygaus dalyvavimo ir lyčių lygybės atžvilgiu, dažnai jiems priešprieši-

nami vakarykščiai vyrai, vyresnės vyrų kartos.221 Yra ir kitų požymių, rodan-

čių, kad vyresnių vyrų statusas yra žeminamas. Nedarbas tarp vyresniojo 

amžiaus vyrų kai kuriose Šiaurės šalyse ir profesinio gyvenimo sektoriuose 

yra aukštas.

 220  Aarskjold, S. 1997:40.
 221  Turbūt ypač tarp viduriniosios klasės vyrų, plg. Holter & Aarseth 1993.
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 Reklama atsikratė nenoro vaizduoti vyrus kaip sekso objektus. Dažnai 

jaunų vyrų kūnai yra pateikiami net vaizdingiau, nei reikėtų. Nors kartais 

šis dėmesys kūnams yra teigiamas, daugeliui vyrų nepatinka toks jų sudaik-

tinimas. Tam tikra prasme vyrai tapo savo pačių mechanizmo, jų požiūrio į 

moterį kaip į daiktą, aukomis; šis požiūris dabar atsisuka prieš juos pačius. 

Tačiau vyriškų lytinių organų rodyti nevalia. Kodėl masinė kultūra negali 

parodyti vyrų tokių, kokie jie yra, nors kartu joje per kraštus liejasi suro-

gatiniai falą vaizduojantys objektai? Negalima parodyti penio, nors ginklai 

rodomi visur. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad taip vyriškas intymumas per-

keliamas nuo vieno objekto į kitą ir sukuriamas seksualumo, kuris siejamas 

su smurtu ir prekyba moterimis, sindromas. Šiaurės šalių tyrimai apibūdi-

na šį reiškinį keliais požiūriais.222 Tačiau Šiaurės šalims būdingas laisvesnis 

požiūris į seksualumą nei JAV ar kontinentinei Europai, šiuo atžvilgiu čia 

sukuriama palankesnė aplinka lyčių lygybei. 

 Teigiama, kad vidutinis paauglys JAV iki savo pilnametystės televizoriaus 

ekrane pamato 20 000 žmogžudysčių. Daugelis nužudytųjų yra vyrai. Taigi, 

kaip jau buvo minėta anksčiau, žiniasklaidos priemonės demonstruoja, kad 

vyrai yra eikvojami. Kelia nuostabą simbolinis poreikis atsikratyti vyriškąja 

realybe, ją išstumti, pirmenybę suteikiant pramogoms, bei išvados, kurios 

kyla matant, kokia kaina stengiamasi išlaikyti hegemoninį vyriškumą. Nors 

smurto lygis Šiaurės šalių žiniasklaidos priemonėse yra žemesnis nei JAV, 

didėjančios komercinės spekuliacijos seksualizuotu smurtu tendencija pa-

stebima ir čia, ir ji labai sparčiai naikina šį skirtumą.223

 Reikėtų pakalbėti ir apie vyrų diskriminaciją žiniasklaidos priemonėse, 

kurios nuolat stiprina neigiamą vyro įvaizdį. Filmas gali vaizduoti valdžios 

vyrus, tačiau būti diskriminuojantis ar pateikti atvirai neigiamą vyrų ap-

skritai portretą, nes, išskyrus kelis ryškesnius nugalėtojus, dauguma vyrų 

yra vaizduojami kaip niekuo nesirūpinantys, eikvotini ir nevykėliai. Šis kon-

 222  Plg. Sven Axel Månsson, Arne Nilsson, Claes Ekenstam, Jari Kuosmanen.

 223  Werner, A. 1996.
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tekstas pabrėžia ir apibendrinimo problemas, kurias sukuria tokių femi-

nistinių sąvokų kaip „vyrų dominavimas“ vartojimas. Čia kalbama ne apie 

paprastų vyrų dominavimą, o apie pariarchalinį dominavimą, kuris veikia 

tiek vyrus, tiek moteris. 

Profesinio gyvenimo barjerai

Terminas „stiklo lubos“, sutinkamas verslo struktūrose ir organizacijose, yra 

vartojamas kalbant ne apie vieną specifinę kliūtį, bet apie keletą procesų, 

kurie trukdo moterims siekti karjeros. Moterų investicijos į karjerą papras-

tai apsimoka mažiau nei vyrų, bent jau progreso prasme (bet ne pridėtinės 

vertės prasme). Stiklo lubos kuria ir legitimuoja tam tikrą „korporacinę kas-

tų sistemą“. 

 Dažniausiai yra tyrinėjamas „stiklo lubų“ fenomenas moterų atžvilgiu, 

tačiau yra duomenų, leidžiančių manyti, jog jis paveikia ir tam tikras vyrų 

grupes, greičiausiai būtent tuos vyrus, kurie „sumoteriškėja“ ar kitaip nu-

krypsta nuo dominuojančios lyderystės kultūros. Naujausi tyrimai rodo, 

kad stiklo lubos turi įtakos abiejų lyčių karjeros galimybėms.224 Lubos gali 

būti interpretuojamos kaip tam tikras vyriškų normų legitimacijos pro-

cesas, susijęs su šeimos maitintojo modelio gajumu bei hegemoninio vy-

riškumo kūrimu. Šie norminiai procesai dažnai nuvertina vyrų gebėjimą 

globoti ir įvairovę tarp pačių vyrų. Teigiama, kad šie tradiciniai profesinio 

gyvenimo bruožai kelia vis daugiau problemų darbdaviams. Kodėl savi-

ninko vertei ir organizacijų optimizavimui atsvara turėtų būti patriarcha-

liniai dariniai?

 Visai neseniai lygių galimybių kontrolieriai pranešė, kad privataus sekto-

riaus kompanijos labiau domisi vyrų problemomis. Daugeliu atvejų, kuriuos 

 224  Žr. Kvalshaugen, R. 2000 ir kitas studijas apie “monokultūrą“ ekonomikoje ir tarp ver-

slo lyderių.
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pateikė lygių galimybių kontrolieriai, kompanijos suteikė papildomų teisių 

ar išmokų tėvams, užuot atėmusios jas iš motinų.225

 Vyrų grupių diskriminacija profesiniame gyvenime vyksta įvairiais bū-

dais – pasitelkiant stiklo lubas, marginalizaciją ir nuvertinimą. Profsąjungos 

gauna pranešimų dėl seksualinio priekabiavimo prie vyrų. Tačiau pagrindi-

niai konfliktai kyla ne profesiniame gyvenime. Viešame diskurse dominuoja 

diskriminacija prieš vyrus kaip tėvus, ypač po skyrybų. Šią problemą iškėlę 

vyrai manė, kad iš jų buvo atimtos normalios tėvystės teisės.

Niekieno žemė

Labai svarbu nagrinėti tėvystės problemas platesniame kontekste (ką mes 

ir bandome čia daryti), o ne kaip pavienius atvejus. Be to, būtina pažymėti, 

kad naujas stiprėjančios vyriškos globos tendencijas galima aptikti ir tarp 

išsiskyrusių tėvų.226

 Tėvystės feminizaciją ir tėvo vaidmens silpnėjimą galima apibūdinti kaip 

istorinį procesą, vykusį per pastarąjį šimtmetį. Kai kuriais atžvilgiais jis dar 

nesibaigė. Dabartinių nuostatų ir potvarkių dėl tėvystės nepakanka. Daž-

niausiai jie visi implikuoja, kad tėvas yra tėvas, kol šalia yra motina.227

 Kai Siri ir Peras susituokia ar pradeda gyventi drauge, tikimasi, kad jie 

savo santykius grįs tuo metu galiojančiomis normomis. Kita vertus, jei jie iš-

siskirtų, manoma, kad savo santykius jie tvarkytųsi pagal normas, galiojusias 

prieš dvi ar tris kartas. Taip nutinka daugeliui vyrų, kurie išsiskiria ir susiduria 

 225  Informacija paimta iš Lars Christensen: Lygių galimybių kontrolieriaus ataskaita, 

Norvegija, 2002 kovas.
 226  Kari Moxnes atlikti tyrimai buvo pateikti Tyrimų tarybos konferencijoje, skirtoje tė-

vystei, Oslas, 1998.
 227  Kartais vyrų smurto tema pasitelkiama lyčių atžvilgiu segreguotiems požiūriams parem-

ti. Vienas tyrinėtojas teigia, kad „vien tik tėvo buvimas“ vaikų gerovės neužtikrina. Tai pa-

sakytina apie smurtaujančius tėvus, tačiau negali būti taikoma visiems tėvams apskritai. 
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su vaiko globos įstatymais. Dabar jau nepaisoma to, kad kol jie gyveno kaip 

tikra šeima, iš jų buvo tikimasi, kad jie prisidės prie vaiko priežiūros. Juos vėl 

tvirtai įspraudžia į šeimos maitintojo šabloną; dabar jau svarbu ne laikas, ski-

riamas vaiko priežiūrai, ar jos kokybė, bet piniginės storis. 

Visose Šiaurės šalyse vaiko globos sistema labai palanki motinoms, todėl 

ši sritis pasižymi bene stipriausia lyčių segregacija visuomenėje. Daugiau nei 

9 iš 10 skyrybų atvejų vaikai lieka gyventi su motina. Nors neseniai buvo mė-

ginimų sukurti labiau subalansuotą sistemą, kuri labiau akcentuotų bendrą 

globą, praktinis jos poveikis dar itin menkas. Tiesą sakant, tendencija rodo 

didėjantį disbalansą.

1989 m. Norvegijoje vienas iš 15 vaikų, kurių tėvai išsiskyrė, gyveno su 

tėvu; 2000 m. su tėvu gyveno tik vienas iš 20.228 Ir pats sprendimas, kuriam 

iš tėvų atiteks globa, ir visa paskesnė sistema yra labai smarkiai orientuota 

į šeimos maitintojo modelį. Vyrai yra vertinami dėl jų finansinės paramos 

motinai ir vaikams, į tėvo rūpinimąsi vaikais čia neatsižvelgiama arba ma-

noma, kad tą tėvas gali daryti savo sąskaita. Todėl kyla daugybė konfliktų 

dėl alimentų ir kitų finansinių reikalų. Tačiau esmė juk yra asimetrja ir su-

svetimėjimas, o ne pinigai. 

 Dauguma vyrų jaučiasi susvetimėję ir pasiduoda, ima šalintis savo vaikų 

arba atsisako mokėti alimentus. Savo ruožtu tai turi didžiulę įtaką įvairių 

vyriškų problemų statistikai, tarp jų ir dėl atsisakymo paremti savo vaikus 

finansiškai. Kai kurie vyrai mano, kad moterys yra veidmainės, nes jų žmo-

nos nė nesvajoję gyventi tokioje „vyras-šeimos maitintojas/moteris-vaikų 

prižiūrėtoja“ sistemoje, kol jų santykiai dar buvę geri, tačiau po skyrybų jos 

stengiasi išspausti iš šios sistemos ką galinčios.

 Vaikų gerovės korta dažnai naudojama kaip neutralus argumentas sis-

temos naudai, ir tėvas yra kritikuojamas už tai, kad pasitelkia suaugusių 

žmonių svarstymus. Tačiau vaikų gerovė dažnai sutapatinama su motinos 

gerove, nebent iškyla kokios nors išskirtinės aplinkybės. Lyčių atžvilgiu 

 228  Aftenposten, 2002 balandžio 16, p.1.
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neutralios formuluotės gali slėpti diskriminaciją šeimyniniame gyvenime ly-

giai taip pat, kaip ir profesiniame gyvenime, tik čia taikinyje atsiduria vyrai, o 

ne moterys. Ir gali šaukt nešaukęs, tačiau vis daugiau Šiaurės šalyse atliekamų 

tyrimų rodo, jog tėvas vaikams yra ne mažiau svarbus nei motina arba kad aš-

tuoni iš dešimties apklaustųjų pritaria šiai nuomonei. Motinos–vaiko diados 

ideologija tebegyvuoja ir gina pačią šeimos maitintojo modelio esmę.229

 „Paradoksalu, kad tuo pat metu, kai organinis motinos ir dar negimusio 

vaiko ryšys yra nutraukiamas individualizuojant vaiką ir suteikiant jam ne-

priklausomas teises, vis dažniau šis ryšys yra traktuojamas kaip išminties ir 

įkvėpimo šaltinis kuriant moters tapatybę.“230 

 Neformalios sankcijos taip pat vaidina svarbų vaidmenį. „Kai globa ati-

tenka tėvui, moteriai ir motinai globos praradimas dažnai yra našta, netgi 

stigma. Net dalinė globa gali būti interpretuojama kaip ne visai priimtinas 

motinos ir moters vaidmens pažeminimas. Moterys, kovojančios už savo 

vaikų globą, kovoja ir už savo pagarbą bei vertę visuomenėje, ir ypač kitų 

moterų akyse.“231

 Didėjant lyčių lygybės lūkesčiams visuomenėje apskritai, globos sistema 

tampa vis dažnesių konfliktų arena. Keliose šalyse (tarkim, Danijoje) išsi-

skyrę vyrai-tėvai buriasi į organizacijas. Nors kai kurie jų nusiskundimai 

yra perdėti, susidaro įspūdis, kad ši sistema tampa vis labiau disfunkcine 

visų šalių atžvilgiu. Kai visuomenė sukuria „prastą struktūrą“, gaunamas re-

zultatas – „prasti dalyviai“. Šį požiūrį vis dažniau remia pačios moterys. Tos 

pačios situacijos ir aplinkybės, kurios dabar kelia rūpesčių šioje sistemoje, 

iš esmės galėtų tapti ištekliais, jei juos sukūrusi sistema būtų teisingesnė ir 

labiau subalansuota. Turim pripažinti, kad už besiskiriančių šeimų ginčų ir 

konfliktų slypi tėvai, kurie myli ir yra įsipareigoję savo vaikams. Potencialiai 

jie turi svarbių bendrų interesų, nes abu stoja prieš visuomenę, kuri ne visuo-

met vertina vaikus ar šeimos rūpesčius.

 229  Hole, L. 1996.
 230  Isaksen, L. 1992.

 231  Øivind Østberg, AFFO-posten 1/2002, p.10; mano vert.
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 Tėvų grupėms priklausantys Islandijos vyrai teigia, kad jie norėtų būti 

namuose su savo vaikais, tačiau nedrįsta, nes jų moterys gali paprašyti sky-

rybų ar nutraukti santykius. Norvegijoje pasigirsta balsai, teigiantys, kad 

sistema trukdo tėvams rūpintis savo vaikais, nes vyrai žino, jog po skyrybų 

jie gali prarasti su jais ryšį. 232

 Skyrybų įstatymas, lygiateisės santuokos įstatymas, abortų įstatymas bei 

kiti teisiniai ir įstatyminiai dvidešimto amžiaus potvarkiai buvo bandymas 

prisitaikyti prie ilgalaikio konflikto. Tačiau juos sukūrė iš dalies patriarcha-

linė visuomenė ir šiandien jie vis labiau atsilieka nuo laikmečio. Vis dažniau 

ir dažniau įvairios nuostatos, kurias įstatymų leidėjai anksčiau taikė tik mo-

terims, dabar yra taikomos ir vyrams.

Tėvo nuodėmės ir šiuolaikinės moterys

Tėvo dukterys yra Norvegijoje išleista knyga, kuri pateikia žurnalistinį 

vaizdą, kaip tėvo elgesys su mergaitėmis ankstesnėje kartoje galėjo pri-

sidėti prie šiandieninių lyčių konfliktų. Tekste pateikiama daug dabar 

galiojančių lyčių stereotipų pavyzdžių. „Geras tėvas yra labai svarbu, 

bet...“ Ši frazė ten kartojama daugybę kartų. „Geras tėvas yra labai svar-

bu, bet tėvo vaidmuo kitoks nei motinos.“ Tėvas gali būti geras tiesiog 

sudarydamas tam tikrą kontrastą motinai, jis kitoks, nes yra vyras ir 

vyriškas. O dukterys jaučia poreikį savo tėvu „rūpintis ir jį globoti“.

 Moterys gali susieti savo „lyčių žaidimo tiek profesiniame, tiek 

asmeniniame gyvenime“ patirtį su socializacija, kurią jos gavo iš savo 

tėvo: „Aš esu visiškai tikra, kad tai yra susiję su mano tėvu, nes jam 

buvo labai svarbu, ar aš tapsiu tikra moterimi. Daugeliu atvejų aš jau-

čiu, kad vyrais galima nesunkiai manipuliuoti. Šito aš išmokau stebė-

dama savo tėvą.“233

 232  Islandija: Ingolfur Gislason; Norvegija: Kristin Clemet. Antai Thagaard (1996) studijos 

atskleidė, kad derybose dėl globos namų sferoje dažnai lemiamas balsas priklauso mote-

riai; tai iliustruoja taisyklę, kad „jei tai bendras reikalas, vadinasi, jis yra visų pirma jos“. 

 233  Bøhle, S. 1997, Men in Norway 1988. 
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Ryšys su autoritarizmu 

Dvidešimto amžiaus trečiajame dešimtmetyje Europos šeimos studijos ėmė 

ieškoti „patriarchalinių modelių“, ypač tyrinėjimuose, siejamuose su Frank-

furto socialinių tyrimų mokykla. Tai, kad daugelyje autoritarinių šeimų val-

džia šeimoje priklausė moterims, buvo esminis ir netikėtas šių empirinių 

studijų atradimas.234 Jis leido kai kuriems teoretikams (pavyzdžiui, Max 

Horkheimer) teigti, kad tėvo nebuvimas namuose ir motinos dominavimas 

buvo susiję su autoritarinėmis tendencijomis visuomenėje apskritai, kuomet 

jauni vyrai ieškojo tėvo pakaitalo tarp politikos lyderių demagogų. Tokiems 

tyrinėtojams nacizmas įgavo labai grėsmingą pavidalą.

Šiandien padėtis pasikeitė. Greičiausiai egzistuoja tik netiesioginis ryšys 

tarp sąlygų namų sferoje ir bendrų visuomenės raidos tendencijų. Tačiau 

pastarojo meto tyrimai rodo, kad vaikystėje patirtos tėvų skyrybos bei tėvo 

nebuvimas yra būdingas autoritarinių grupių atstovų biografijos faktas.235 

Moterų įtaka automatiškai nereiškia demokratijos, net jeigu tai ir buvo 

dominuojantis bruožas nuo Antrojo pasaulinio karo. Dvidešimto amžiaus 

pradžioje vaizdas dažnai būdavo kitoks; 1933 m. moterys sudarė daugumą 

rinkėjų, balsavusių už Hitlerį.

Tiesa, moterų kaip motinų galią galima dažnai interpretuoti platesnia-

me socialiniame bejėgiškumo kontekste. Tačiau ji yra reikšminga ir psicho-

logiškai labai toli siekianti galios forma, kuri greičiausiai paaiškina daugelį 

vyrų diskriminacijos neigimo aspektų. „Į motiną orientuota visuomenė“ 

namų sferoje gali atkurti „mamos berniukų“ bei „baltųjų riterių“ platesnia-

me socialiniame kontekste poreikį. 

Dabar reikėtų paaiškinti terminą „patriarchatas“. Jau senokai patriarcha-

tas šiuolaikiniame pasaulyje reiškia „tėvo galią“ tiesiogine to žodžio prasme. 

Šiandienos tyrinėtojai naudoja patriarchato terminą apibūdinti sisteminei 

 234  Horkheimer, M., ir kiti 1987:68, 306-7.
 235  Bøhle, S. 1997. Ši tendencija buvo aptikta, tarkim, Men in Norway 1988 apklausoje. 
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lyčių diskriminacijai arba socialinėms struktūroms, kurios šią diskriminaci-

ją sukuria. Šiuolaikinių patriarchato formų raida, bent jau nuo buržuazinių 

revoliucijų ir simbolinių (o kartais net labai realių) senosios visuomenės gal-

vų nukirsdinimų laikų, reiškė tėvystės ir tėvo vaidmens pozicijų silpnėjimą. 

Taip atsirado lyčių segregacijos amžius (kaip priešprieša valdovų ir paval-

dinių segregacijai ankstyvojoje visuomenėje), „maskulinizuota“ patriarchato 

forma su visuomenėje dominuojančia vyriškumo norma, o ne tikrojo tėvo 

galia. Šį perėjimą patvirtina faktas, jog vyrų dominavimas prarado politinį 

pagrindą ir tapo labiau priklausomas nuo ekonominių struktūrų.236 

Marginalizacija

Kadangi automatizavimas ir struktūriniai pokyčiai pakeitė profesinio gyve-

nimo sąrangą, tam tikros vyrų grupės, o ypač vyresniojo amžiaus vyrų, dir-

busių pramonėje ar atlikusių kitokį rankų darbą, vis dažniau susiduria su 

problemomis darbo rinkoje. Už restruktūrizavimą ir globalizaciją teko su-

mokėti darbo garantijomis. Nors ši tendencija Šiaurės šalyse nebuvo tokia 

ryški kaip kituose regionuose (tarkim, Anglijoje, kur diskutuojama apie vy-

rus kaip rytdienos darbo rinkos nevykėlius), ji sustiprėjo ir šiame regione.237

 „Visiški nevykėliai“ – toks terminas vartojamas šiose diskusijose (tarkim, 

Danijoje). Jis taikomas ne tik tiems vyrams, kurie netenka darbo ir ryšių su 

darbo rinka, tampa socialinės paramos sistemos išlaikytiniais (ir dažnai su 

jais elgiamasi blogiau nei su moterimis) bei patiria panašaus pobūdžio as-

meninius nuvertinimus, bet ir kalbant apie kur kas specifiškesnį dvigubą 

procesą, kuris apima ir šeimyninį gyvenimą. Egzistuoja ryšys tarp nedarbo 

 236  Žr. Holter & Aarseth 1993.
 237  Vyrų marginalizacija darbo rinkoje atskirose šalyse ir skirtingais laikotarpiais skiriasi, ji 

tapo pagrindine diskusijų tema, ypač Danijoje (dėl 1980-ųjų nedarbo) ir Suomijoje (dėl 

restruktūrizavimo dešimtajame dešimtmetyje).
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ir skyrybų, ir tuomet praradimai patiriami iškart abiejose srityse. Ši vyrų 

grupė nėra statistiškai didelė, bet ji auga.238 Ypač Danijoje tyrimai atskleidė 

ryšį tarp vyrų statuso darbo rinkoje praradimo ir šeimyninių santykių. Kuo 

žemesnis socialinis vyrų statusas, tuo didesnė jų dalis neturi vaikų – tuo tarpu 

priešingą koreliaciją galima aptikti tarp moterų. Studijos taip pat rodo, kad 

tėvų patiriami stresai atsiliepia vaikams. Studija, tyrinėjusi motyvus, paska-

tinusius neimti tėvystės atostogų, kuriomis danai tėvai turi teisę naudotis 

po vaiko gimimo, nurodė šias pagrindines priežastis: ekonominė padėtis, 

žindymas bei jų darbdavių neigiamas požiūris; tuo tarpu tiek moterys, tiek 

vyrai mano, kad patys vyrai mielai pasinaudotų tėvystės atostogomis. 

 Nors daugelis lyčių santykių aspektų pasikeitė, skyrybų iniciatyva iš-

lieka gana statišku veiksniu. Maždaug trejas iš keturių skyrybų inicijuoja 

moterys, tas pats santykis buvo ir prieš tris dešimtmečius. Ir po skyrybų 

vyrai dažnai pralaimi derybas, kaip rodo švedų atliktas tyrimas.239

 Po skyrybų daugelio vyrų laukia ekonominis nuosmukis, blogesni san-

tykiai su draugais bei socialine bendruomene ir blogesnė psichologinė sa-

vijauta. 

Kuo aukščiau stovi, tuo žemiau gali kristi

„Socialinė statistika rodo, kad lengviausiai yra marginalizuojami vie-

niši tėvai. Šiandien gimsta antroji socialiai marginalizuotų vyrų karta. 

Pirmąją sudarė vyrai, kurie dalyvavo kare ir vėliau iškrito iš socialinės 

paramos sistemos“, – teigia vienas suomių tyrinėtojas.240 „Kai kurios 

moterys irgi iškrenta iš socialinės apsaugos tinklo. Tačiau dažniausiai 

iš šios sistemos iškrenta vyrai.“

 238  Informaciją pateikė Mogens Christoffersen, Socialforskningsinstitutet, Kopenhaga.
 239  Žr. Marie Wadsby tyrimus; taip pat Kari Moxnes.
 240  Informaciją pateikė Jouko Karjalainen, Stakes.
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Kai netenkama darbo vietos ir subyra šeima, ir dar prisideda kitos 

bėdos, tarkim, spaudžianti skola, nelieka nieko, kas skatintų vyrus funk-

cionuoti. Dažnai atsiranda neprotinga puikybė: „Po šimts, jei aš nesu-

gebu, geriau jau visko atsisakysiu“. O kristi vyrai gali tikrai žemai.241

Kita vertus, moterys demonstruoja geresnę psichologinę savijautą, pagerė-

ja jų socialinė gerovė ir santykiai, o ekonominė padėtis būna bent jau ne 

blogesnė nei anksčiau. Kiti švedų tyrimai atskleidė, kad po skyrybų išauga 

vyrų sergamumas. Alimentų nemokėjimo studija rodo, kad vyrai, negalintys 

sumokėti alimentų, yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn keturis su 

puse karto dažniau nei moterys.242

 Nors Šiaurės šalyse ir aptinkamas mažas pajamas gaunančios vienišos 

motinos namų ūkio modelis, čia padėtis nėra tokia dramatiška kaip JAV ar 

kituose regionuose, o ryšys su skyrybomis – ne toks tiesioginis. Kuo dides-

nė moterų priklausomybė nuo jų vyrų atlyginimo iki skyrybų, tuo didesnė 

tikimybė, kad jų ekonominė padėtis po skyrybų pablogės. Šią „skurdo femi-

nizacijos“ problemą sukelia ne patys vyrai, o šeimos maitintojo modelis.

 Tyrimai rodo, kad seksualizacija ir seksualinis priekabiavimas gali tapti 

ir vyrų problema. Autoritarinės jėgos, norėdamos išsaugoti šeimos tiekėjo 

ir dominavimo vaidmenis, pasitelkdavo homoseksualų persekiojimą, taigi 

iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šis procesas liečia tik kai kuriuos vyrus. Šis 

reiškinys padeda suprasti sudėtingesnius procesus. Kad vyrai susiduria su 

griežtesnėmis neigiamomis sankcijomis už „lytinį nukrypimą“ nei moterys, 

žinoma jau seniai. Šioje srityje vyrai yra labiau kontroliuojami nei moterys. 

Vėlgi, supaprastintas vyrų dominavimo suvokimas neatitinka faktų. Jei vy-

rai paprasčiausiai būtų dominuojanti lytis, jie būtų kur kas laisvesni. Faktas, 

 241  Apie vyriškumą ir nesėkmės baimę žr. Ekenstam, C. 1998; taip pat Lorentzen, J. 1996.
 242  Jalmert, L. 1994:44-45. Neaišku, ar taip atsitinka dėl to, kad vyrai sudaro didžiąją 

smarkiai įsiskolinusiųjų dalį, ar dėl griežtesnio požiūrio į vyrus.
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kad vyrams taikomos sankcijos yra kur kas griežtesnės, net tokioje esminėje 

srityje kaip seksualumas, kuri yra susijusi su lytimi, rodo, kad jų lytis nėra 

vien tik vyrų privalumas ir kad vyrų lyties diskriminacija egzistuoja. Ir šian-

dien tą pripažinti yra svarbiausia.

 Panašūs reiškiniai egzistuoja ir kitose srityse. Dažnai neigiamos ir teigia-

mos sankcijos susikeičia ir susilieja. Auka tampa pažeidėju. Be to, vyrų ly-

ties diskriminacija dažnai yra kitų diskriminacijos formų sudedamoji dalis. 

Nuo etninės diskriminacijos nukenčia abi lytys, tačiau vyrai kartais labiau 

nei moterys, nes rasizmas yra glaudžiai susijęs su aukos vyriškumu.

 Diskriminacijos pasekmės būna ne tik nuosaikios ir „normalios“, nors ir 

šios gali būti lemtingos (tarkim, trumpesnė vyrų gyvenimo trukmė), bet ir 

kur kas skaudesnės. Minėjome vyrų žudymą kaip tam tikrą pramogą. Ga-

lima pavaizduoti vyrus kaip eikvojamus žmones, kuriuos galima panaudoti 

ir išmesti, kurie neturi šeimų ar kitokių įsipareigojimų. Iš pirmo žvilgsnio 

tokia maskulinizmo forma gali būti vertinama, ir net jei toks vertinimas nu-

stelbia daugumos vyrų realias gyvenimo sąlygas, ji yra daugiau nei vien pa-

viršutinis idealas. Per savo ryšį su karjera ir socialine sėkme (kurią mes pa-

vadinom tiekėjo „purškimo sistema“) ji tampa realiai egzistuojančia sistema, 

siekiniu, kurio trokšta daugelis vyrų. Paradoksalu, bet vyrų diskriminacija 

mobilizuoja daugelį vyrų remti neegalitarines ar patriarchalines sąrangas. 

Taip panieka „silpnumui“ tampa esminiu „kieto“ vyro elementu.

 Visi šie lyties ir kasdienio gyvenimo aspektai, kurie taikos metu yra dau-

giau ar mažiau nematomi bei prislopinti, karo ir konfliktų laikotarpiu gali 

įgyti kitokią formą, tapti kur kas aštresni bei žiauresni. Dabar daugelyje 

karo ir konfliktų draskomų pasaulio regionų, tarkim, buvusioje Jugoslavijo-

je, susiformavo smurto prieš civilius berniukus ir vyrus modelis; šis „gender-

cido“ reiškinys yra nukreiptas tiek prieš vyrus, tiek prieš moteris.243 Ryšys 

tarp lyties ir smurto tapo stipresnis nei bet kada.

 243  Antai didžiausi karo nusikaltimai Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo buvo padaryti 

Srebrenicoje 1995 m., kur buvo nužudyti 7 000 civilių berniukų ir vyrų.
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Berniukų diskriminacija

„Problemų kūrėjai“, „niekam tikę“ ir „chuliganai“ – tokie žeminantys posa-

kiai dažniausiai yra taikomi berniukams. Dėmesio mergaitėms stoka mo-

kykloje kartais pasitelkiama kaip argumentas, norint pasiteisinti, jog dėl 

berniukų apskritai nieko nėra daroma. Mes čia negalime išsamiai aptarti 

šių problemų, nors jos yra pakankamai svarbios norint susidaryti visapusį 

lyčių diskriminacijos vaizdą. 

 Nors tėvo dalyvavimas šeimos gyvenime nėra panacėja nuo berniukų ar 

mergaičių problemų, egzistuoja ryšys tarp tėvo pasyvaus vaidmens vaikų 

pirminėje socializacijoje ir vėlesnių socialinių problemų. Nepaisant tvirtini-

mų, kad vaikystėje patirtų skyrybų poveikis dabar jau normalizuotas, išsa-

mi kiekybinė studija, neseniai atlikta Švedijoje, parodė, kad daugeliui vyrų, 

kurie šiandien jau yra suaugę žmonės, vaikystėje išgyventos tėvų skyrybos 

vėliau sukėlė nemažai problemų. Tokiems vyrams beveik dvigubai dažniau 

nei kitiems vyrams atsiranda rimtų problemų dėl alkoholio, jų rizika susirgti 

psichine liga yra didesnė 80, rizika susirgti šizofrenija – 70, numirti jau-

niems – 30, ir paprastai jų geros psichologinės savijautos rodikliai yra gana 

menki.244 Tam tikra prasme problemos, susijusios su vaikystėje išgyventomis 

tėvų skyrybomis, šiandien gali būti „švelnesnės“, nes dabar iširusios šeimos jau 

gana įprastas reiškinys, tačiau tai taip pat reiškia, kad šios problemos yra la-

biau paplitusios nei anksčiau. Kaip vėlesnių problemų šaltinį tyrimai dažnai 

nurodo tėvo nebuvimo ir neigiamo elgesio modelio jam esant derinį. Tarkim, 

1988 m. Norvegijoje atlikta vyrų apklausa parodė, kad rizikingas vyrų elgesys 

buvo susijęs su griežtu tėvu vaikystėje bei kitomis tėvų šeimos problemomis. 

Kartais rizikingas elgesys gali būti interpretuojamas kaip maištinga reakcija, 

nes vyriškumo ugdymas per protestus ir prieštaravimą dažnai yra gan stiprus 

elementas tiek berniukų kultūroje, tiek tarp jaunų vyrų.

 244  Andreasson, S. 2000.



196 Ar vyrai sugebės?

Autoritarinės bei despotiškos sąlygos, kuriose auga kai kurios berniukų 

grupės pataisos mokyklose, neseniai irgi tapo diskusijų tema. Tarkim, Nor-

vegijoje specialios institucijos problemiškiems berniukams egzistavo iki dvi-

dešimto amžiaus aštuntojo dešimtmečio. Vienoje jų, Bastoy, esančioje Oslo 

fiorde, dar vadinamoje „Velnio sala“, berniukų maištą dvidešimto amžiaus 

pradžioje numalšino kariuomenė (!).245 Mažumų vaikai irgi patiria žiaurų 

ir despotišką elgesį. Šie reiškiniai tik neseniai buvo iškelti į viešą diskursą ir 

dar nebuvo išsamiai ištyrinėti.246

 Čia reikėtų pažymėti, kad įprasta mokyklos aplinka, netgi „liberaliose“ 

Šiaurės šalyse, tradiciškai buvo gana autoritarinė.247 Nors atviras autori-

tarizmas per pastarąją kartą sumažėjo, regis, tokios netiesioginės sociali-

nės kontrolės formos kaip grupinis spaudimas išaugo. Išsamus Švedijoje 

atliktas tyrimas neseniai atskleidė, kad net vienas trečdalis mokinių buvo 

viktimizuojami mokykloje. Panašu, kad mokyklinė sistema tokį požiūrį pa-

laiko – beveik 50 mokinių manė, kad mokykloje su mokiniais elgiamasi 

priklausomai nuo jų socialinės padėties. Lyčių segregacija mokyklinėje si-

stemoje taip pat padidėjo.248

 Tokiomis aplinkybėmis neverta stebėtis, kad dirbti su vaikais sugebantys 

vyrai yra taip laukiami daugelyje vaikų ir jaunimo įstaigų.249 Viena studija 

rodo, kad šis poreikis yra stipresnis tarp berniukų, kurie namuose nematė 

tėvo arba jų kontaktas su tėvu buvo labai menkas.250 Berniukų diskrimina-

cija iš dalies yra vyrų diskriminacijos globos atžvilgiu ir tėvo nedalyvavimo 

šeimos gyvenime pasekmė.

 245  Ustvedt, Y. 2000.
 246  Vyriausiasis psichologas Per Isdal, Smurto alternayvų centras, Oslas (paskaita Bergene, 

1998).
 247  Kandžiausiai pavaizduotas Jens Bjørneboe novelėje „Jonas“.
 248  Aftonbladet, 2001 balandžio 5, p. 13.
 249  Žr. Paule, S. 2000.
 250  Stubsjøen, Ø. 1992.
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Dominavimo metodai

Vyrų dominavimo metodai arba „galios technika“ (herskerteknikk) yra daug 

kartų svarstyta tema Šiaurės šalių feministinėse studijose. Šis terminas tai-

komas ne tik kalbant apie galios panaudojimą prieš dominuojamąją grupę, 

bet ir kalbant apie galios panaudojimą siekiant paslėpti, kas vyksta, ir pri-

versti pačius dominuojamuosius pasijausti kaltais dėl dominavimo.251 Tokie 

lyties-galios metodai yra iš dalies sąmoningas, iš dalies nesąmoningas savo 

rankose galią sutelkusių vyrų bandymas legitimizuoti ir sumažinti galios 

santykių kaštus. Šie metodai padeda kiek įmanoma daugiau šių santykių 

naštos perkelti ant dominuojamosios grupės pečių.252

Nors nėra lengva – ir galbūt dar ankstoka – įvardyti pagrindinį vyrų 

diskriminacijos veiksnį, mes galime nurodyti tris pagrindinius santykių 

tipus, kuomet tokia diskriminacija pasireiškia: vyrų santykiai su kitais vy-

rais, santykiai su moterimis ir santykiai su pačiais savimi. Jau minėjome 

atsiribojimą ir realybės vengimą. Šie du veiksniai gali būti interpretuojami 

kaip vidiniai lyčių galios metodai, kuriuos vyrai panaudoja santykiuose su 

pačiais savimi ir kurie dažnai siejami su jų aplinkos konfliktais. Verslo ly-

derių studija nurodo „lyčių sąjungą siekiant nuslėpti tikruosius galios san-

tykius bei moterų atsakomybę už lyčių atžvilgiu egalitarinį vyrų įvaizdį“.253 

Šiai sąjungai įtakos turi moterų reikmės, susiję su įvaizdžiu, nors tai ne taip 

aiškiai išreiškiama.

 Lyčių galios metoduose dažnai pasinaudojama silpnais ryšiais su žmo-

gaus prigimtimi, šiuo atveju su vyriška prigimtimi. Kaip pavyzdys gali būti 

nuoroda į vyrus, kurie seksualiai išnaudoja vaikus (bei moralinė panika 

 251  Šį terminą, plačiai naudojamą Šiaurės šalių feministiniuose forumuose, dvidešimto 

amžiaus aštuntajame dešimtmetyje sukūrė Berit Ås ir Harriet Holter.
 252  Žr. Holter, Ø. 1997e:369-7. Lyčių galios strategijas taip pat aptaria, pvz., Skjørten, K. 

1994 (smurto kontekste) ir Knut Kolnar (seksualumo kontekste).
 253  Holst, S. 1993.
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dėl pedofilų), pasitelkiama kaip įbauginimo taktika prieš vyrų dalyvavimą 

vaikų priežiūros darbe. Jei dauguma vyrų gali tapti pedofilais, jei mes su-

siduriame su pačia blogiausia dominavimo sistemos pasekme, tūnančia 

vyrų prigimtyje, tuomet, žinoma, šiuo požiūriu būtų geriau laikyti vyrus 

kuo atokiau nuo vaikų. Tačiau taip vaikų saugumas nepadidėja. Vyrai, tu-

rintys darbo su vaikais patirties, iš tikrųjų mažiau nei kiti vyrai rizikuoja 

tapti seksualiniais smurtautojais. Šiaurės šalių tyrimai remia argumentą, 

kad „patirtis, įgyta prižiūrint kūdikius ir mažus vaikus, sumažina tikimy-

bę, kad vyrai ar moterys vėliau žiūrės į šiuos vaikus kaip į seksualinius 

objektus“.254

Moterų privilegijos

Nauji tyrimai rodo, kad moterų privilegijos šiuolaikinėje namų sferoje yra 

didesnės, nei dažnai manoma. Tą nurodo moterų požiūris į tėvystės atosto-

gas ir atsakomybių pasidalijimą namuose. Vienoje apklausoje 79 moterų 

atsakė, kad jos nori „gana lygaus lyčių pasiskirstymo“ darbovietėse.

 Tačiau šis lyčių atžvilgiu subalansuotas požiūris netaikomas namų sfe-

roje. Tik 13 moterų norėjo atiduoti daugiau atsakomybės už šeimą vyrams. 

Ir tik 20 norėjo dalytis tėvystės atostogomis su vyrais po lygiai. Popu-

liariausias siūlymas tarp moterų (55) buvo „pasilikti namuose ilgiau nei 

metus“ (ilgiau, nei numato dabar galiojantys įstatymai). Su lyčių lygybės 

statusu susiję dalykai susilaukė mažiau paramos – 37 norėjo trumpesnės 

darbo dienos tėvams, auginantiems mažus vaikus, ir 31 norėjo geresnių 

vaikų priežiūros centrų. 40 norėjo „daugiau lygybės namuose“, 30 išliko 

neutralios, dar 30 buvo nusiteikusios skeptiškai šiuo klausimu. Mažiausiai 

populiarumo susilaukęs teiginys buvo „skyrybų atveju palikti vaikų globą 

tėvui“ – mažiau nei 2. Pasirodo, moterims ši mintis yra tabu. Tik 20 

 254  Schwartz & Rutter 1998:67; Finkelhor, D. 1983.
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apklaustų moterų nesijautė esančios lygios namuose; tuo tarpu 60 atsakė 

aiškiai ir teigiamai, kad jos jautėsi lygios.255

 Ši apklausa parodė, kad moterys nori lyčių lygybės ir pusiausvyros pro-

fesiniame gyvenime, tačiau pirmenybę teikia tradiciniam vaidmenų pasi-

dalijimui namuose. Greičiausiai viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, jog 

daugelis moterų jaučia, kad jų atlygis profesiniame gyvenime yra mažesnis, 

nei tikėtasi. Kalbant apie profesinį gyvenimą, būtina pabrėžti, kad net 33 

moterų nori dirbti mažiau. Drauge su kita pastaruoju metu surinkta me-

džiaga ši apklausa sudaro įspūdį, kad šeimos maitintojo modelis per pasta-

ruosius metus galėjo įgyti stipresnes pozicijas.

Išvados

Lyčių diskriminacija dažnai apibūdinama kaip žaidimas, kur vienas laimi, 

kitas pralaimi, kuriame vyrai pelnosi iš moterų praradimų. Tai paviršutinis 

suvokimas, jis neatitinka faktų, nors kai kuriose srityse gali ir pasiteisinti. 

Tuo tarpu mes teigiame, kad lyčių diskriminacija yra žalinga abiem lytims 

ir kad paprastai ji paliečia abi lytis, ne tik moteris.

 Net jei viena lytis praranda daugiau nei kita, esminių problemų poveikį 

pajunta abi lytys. Kaip paskutinę iliustraciją pateiksim vyresniojo amžiaus 

žmonių padėtį. Rizikingas vyrų elgesys, įtampos, kurias jie patiria atlikdami 

profesinį bei šeimos maitintojo vaidmenis, bei kiti su lyčių segregacija bei 

diskriminacija susiję reiškiniai sutrumpina vidutinę vyrų gyvenimo trukmę 

maždaug šešeriais metais, palyginti su moterų. Prie šio skirtumo dar reikėtų 

pridėti vidutiniškai dvejų–trejų metų amžiaus skirtumą poroje. Rezulta-

tas – daugelis vyresniojo amžiaus moterų netenka savo vyrų ar partnerių. 

Gerai žinoma, kad vieno sutuoktinio mirtis turi didžiulį neigiamą poveikį 

kito sutuoktinio gyvenimo trukmei. Būtų tikrai sunku suvokti, kad tokia 

 255  Norsk Gallup Institute 2000.
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padėtis gali būti naudinga moterims. Atvirkščiai, bet kuris vyro praradimas 

tampa ir moters netektimi. 

 Aš nurodžiau kelias svarbiausias diskriminacijos problemas ir jų ypa-

tumus. Tačiau šioje srityje labiausiai trūksta sistemingų tyrinėjimų. Ilgiau 

nebegalima remtis tik įsitikinimu ar požiūriu, kaip labai dažnai atsitinka, 

kad „žinoma, vyrai nėra diskriminuojami!“. Tarkim, viename oficialiame do-

kumente yra sakoma, kad vyrų nedalyvavimas globos darbuose „greičiau-

siai“ nėra susijęs su diskriminacija.256 Tuomet kyla pagunda pasakyti, jog, 

žinoma, „greičiausiai“ iš pradžių taip ir nebuvo. Pirmiausia reikia pripažinti 

galimybe, kad vėliau galėtum apibūdinti reiškinį. Lyčių studijoms šioje sri-

tyje yra metamas didžiulis iššūkis. Nauji surinkti duomenys padės geriau 

suvokti lyčių ir nelygybės problemas.

 Vyrų lyties diskriminacija neatima iš vyrų jų privilegijų, kaip ir nesuma-

žina moterų diskriminacijos. Tačiau jei privilegijos būtų svarbiausias daly-

kas gyvenime, turėtume tikėtis, kad svarbiausias vyrų gyvenimo tikslas būtų 

jas ginti. Tyrimai pateikia kitokį vaizdą: dauguma vyrų išeikvoja daugiau 

energijos norėdami paslėpti savo nesėkmes ir trūkumus, nei gindami savo 

turtus. Šis vyriškas filtravimas yra kur kas daugiau nei bandymas teisintis 

ar mėginimas pateisinti bei racionalizuoti savo privilegijas. Jis yra susijęs su 

panieka silpnumui bei kitais autoritariniais modeliais, kurie vis dar tvirtai 

įsišakniję daugelyje vyriškumo sampratų bei praktikų. Tačiau šiandien dau-

gelis vyrų bando šį patriarchalinį archetipą keisti. 

 256  Forslag til endringer i Likestillingsloven, Høringsnotat, Barne- og familiedepartementet, 

Oslas 1999, p. 29.
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7  J U D Ė J I M A S  P I R M YN

Jei pastarųjų dešimtmečių tendencija nesikeis, vyrai ir moterys po kurio laiko 

ims dalytis namų ūkio darbais – apie 2030 m., jei tikėtume norvegų paskaičia-

vimais. Požiūriai ir elgesys keičiasi. Kiekvienas vyrų žingsnis pokyčių link gali 

atrodyti mažas; kartu paėmus jie sudaro nemažareikšmę socialinę jėgą.

 Šioje knygoje pateiktas pokyčių modelis yra grindžiamas viena pagrindine 

idėja – padaryti taip, kad naujovės veiktų, o mūsų atveju – pasiekti didesnę lyčių 

lygybę tarp vyrų. Metodas yra aprašomas šiame skyriuje. Pirmasis žingsnis – 

suvienyti vykstančius procesus ir interesus, kurie yra svarbūs juose dalyvaujan-

tiems veikėjams ir kurie turi bendrų tikslų bei sąlyčio taškų su lyčių lygybe. 

 Iš pradžių gali pasirodyti, jog nėra jokio bendro sąlyčio taško. Daugelis 

vyrų tarytum prieštarauja lyčių lygybės statusui, bent jau savo pasyvumu. 

Tačiau tas sąlyčio taškas egzistuoja ir jį galima išplėsti pasitelkiant aktyvią 

kovą už lyčių lygybę ir politiką. Tą rodo ir Šiaurės šalių pavyzdys, tarkim, 

sėkmingas tėvo kvotos įvedimas (2 skyrius).

 Dažnai būna sunku susieti vyrų problemas su judėjimo už lyčių lygybę 

siekiniais. Lengviau būtų atsitraukti ir laikytis izoliuoto požiūrio – lyčių 
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lygybė be vyrų arba vyrai be lyčių lygybės. Tačiau yra labai svarbu susieti 

šiuos du dalykus norint sukurti individualaus pasirinkimo ir socialinės rai-

dos galimybes. Teigiama, kad lyčių santykiai yra kompromisiniai santykiai, 

kuriuos veikia tiek gyvenimo, tiek galios dimensija. Jeigu nekreipiamas de-

ramas dėmesys į svarbiausius gyvenimo dalykus, tarkim, į vyrų ir moterų 

dalyvavimą reformose dėl lyčių lygybės statuso, įsigalės lyčių galios dimensi-

ja. Lyčių sistema taps „kietesnė“, susivienys su patriarchatu. Lyčių sankcijos 

ims veikti prieš būtinas reformas.

 Lyčių lygybė neateis automatiškai. Vyrų smurto prieš moteris paplitimo 

studijos signalizuoja pavojų, tačiau nauji tyrimai rodo, kad su šia problema 

galima kovoti.257 Su formalių teisių sulyginimu siejamos „lygios galimybės“ 

reikalauja tolesnių pokyčių, kad jos taptų realybe daugumai vyrų ir moterų. 

Tik aktyvus požiūris į lyčių lygybę gali sustiprinti tikimybę, jog tiek vyrai, 

tiek moterys sugebės ir turės galios sumažinti lyčių segregaciją ir diskrimi-

naciją visuomenėje, kultūroje ir kasdieniame gyvenime.

 Lyčių demokratijos politika turi būti derinama su demokratiniais lyčių 

sistemos elementais, su tomis lyčių tarpusavio sąveikos dalimis, kurias sieja 

ne tik lyčių galios santykiai, bet ir gyvenimo santykiai, su tokiomis vertybė-

mis kaip bendravimas, bendradarbiavimas, demokratija, pažanga, pusiaus-

vyra ir integracija. Šiose pastangose turi dalyvauti dauguma vyrų ir moterų, 

o ne tik karjeros siekianti mažuma.

 Ar tai realu? Tyrimai patvirtina, kad su lytimi siejamos socialinės sankci-

jos – tiek teigiamos, tiek neigiamos – vyrus ir moteris paveikia nevienodai, 

daugelyje visuomenės sričių yra diskriminuojamos moterys. Berniukų ir 

vyrų diskriminacijos tyrimai dar tik pradeda įsibėgėti. Svarbiausi duomenys 

yra apie lyčių diskriminacijos tarpusavio sąveiką, kuomet ji paliečia ir vyrus, 

ir moteris. Šiuolaikiniai socialiniai pokyčiai labiau išryškina diskriminaciją 

prieš vyrus globos srityje, tačiau egzistuoja ir labiau tradicinė diskriminaci-

jos forma, dažnai siejama su vyrų vaidmenų kultūrinėmis normomis, kuo-

met berniukai ir vyrai yra traktuojami kaip „eikvotini“.

 257  Raakil, M. 2002.
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 Todėl vyrai turi savo interesų, susijusių su lyčių lygybe, kurie siekia toliau 

nei jų santykiai su moterimis, net ir būdami glaudžiai su tais santykiais susiję. 

Vyrai gali išsiugdyti lyčių lygybe paremtas nuostatas bei elgseną, pagrįstą jų 

pačių patirtimi ir interesais. Pokyčiai tarp vyrų, kurie yra bendro judėjimo 

lyčių lygybės link sudedamoji dalis, tikrai nėra vien tik individualūs protes-

tai ar etapas, kuomet vyrai tėra „turistai moterų pasaulyje“. 

Šis skyrius pateikia keletą galimų vyrų lyčių lygybės statuso politikos, 

reformų bei judėjimų modelių. Aš pamėginsiu apibrėžti, kaip patys vyrai 

ir socialiniai profesinio gyvenimo partneriai galėtų prisidėti prie tikslų ir 

realybės suartinimo. Iš pradžių pažvelkime į pagrindines lyčių lygybės pro-

blemas ir kaip jos yra susijusios su vyrų reikalavimais. 

Kas yra lyčių lygybės statusas?

Ką reiškia lyčių lygybės statusas, kai kalbama apie pagrindines moterų išsi-

laisvinimo kovos problemas bei moterų tyrimus ir lyčių studijas? Šiaurės šalių 

debatuose lyčių lygybės statusas išreiškia keturias pagrindinės reikšmes:

1  Išardyti su lytimi susijusios galios sąrangą

Visiškos lyčių lygybės statusas reiškia lyčių stratifikacijos, diskriminacijos 

bei su lytimi susijusios galios sistemų pabaigą. Taip pat ir seksualinės prievar-

tos bei smurto prieš moteris pabaigą. Siekinys „atsisakykim galios“ dažnai yra 

laikomas svarbiausia judėjimo už lyčių lygybę užduotimi. Tačiau lyčių galia yra 

susijusi su ekonomika, socialinėmis sąlygomis, psichologija ir kultūra – visos 

šios sritys yra susijusios su lyčių sistema. Profesinis gyvenimas ir ekonomika 

šiandien yra strateginės sritys siekiant pagerinti lyčių lygybės statusą.

2  Sumažinti su lytimi siejamą darbo pasidalijimą

Galiojanti lyčių galios sistema sukūrė dirbtinę segregaciją daugelyje sri-

čių. Nėra jokio „natūralaus“ paaiškinimo, kodėl 95 aukščiausio lygio vado-

vų turi būti vyrai arba kodėl 95 vaikų priežiūros centrų personalo turi būti 
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moterys. Dėl tokios nesubalansuotos lyčių sistemos prarandama nemaža 

dalis žmogiškojo potencialo. 

3  Sumažinti „vyriškų sričių“ galią „moteriškoms sritims“ 

Kaip ir 2 punktas, šis punktas yra svarbus tiek galios atžvilgiu, tiek 

pats savaime. Jis susijęs su techninio darbo dominavimu į žmones orien-

tuoto ir su globa susijusio darbo atžvilgiu, profesinio gyvenimo domina-

vimu šeimyninio gyvenimo atžvilgiu, gamybos dominavimu reprodukci-

jos atžvilgiu bei vyriškumo plačiąja prasme dominavimu moteriškumo 

atžvilgiu.

4  Įgyvendinti ne tik lyčių lygybę (norvegų k. likestilling), bet ir lygiavertišku-

mą (likeverd)

Ši dimensija nėra taip aiškiai apibrėžta, tačiau dažniausiai „vertė“ iš-

reiškia platesnę socialinio gyvenimo reikšmę, tuo tarpu „statusas“ daugiau 

siejamas su profesiniu gyvenimu ir viešąja sfera. Lygybė tarp vyrų ir mote-

rų viešojoje sferoje bei samdomojo darbo srityje turi būti sudedamoji lyčių 

lygybės visuomenėje ir kultūroje apskritai dalis.

 Pagrindinis feminizmo teorijos tikslas buvo moterų išlaisvinimas; šis 

terminas išreiškia įvairias lygaus statuso ir vertės reikšmes. Šios teorijos 

strateginis tikslas buvo panaikinti lytimi pagrįstą galią. Žvelgiant į profesinį 

gyvenimą, galima būtų identifikuoti du būdus šiai galiai sumažinti. Vienas 

būdas yra keisti lyčių sąrangą visoje darbo struktūroje, apimant ir neapmo-

kamą darbą privačiame gyvenime. Antrasis būdas yra padidinti pusiausvyrą 

tarp gamybos ir reprodukcjos, apmokamo ir neapmokamo darbo, darbo ir 

šeimos ir t. t. Nė vieno šių tikslų nebus lengva pasiekti. Jie reikalauja poky-

čių tiek iš vyrų, tiek iš moterų pusės.

 Dėl nevienodos Šiaurės šalių raidos lyčių lygybės procese ekonominiai 

barjerai ir profesinio gyvenimo trukdžiai buvo ryškesni nei kultūrinio bei 

asmeninio gyvenimo ar politikos srities.

 Kaip vyrų nuostatos yra susiję su judėjimu už lyčių lygybę? Kai kurie 

vyrų reikalavimai yra stebėtinai panašūs į moterų. Daugelis vyrų nori ly-
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čių lygių galimybių ir lygiaverčio statuso. Jie priešinasi ne ilgalaikiams tiks-

lams – kurie naudingi tiek vyrams, tiek moterims, – bet kitiems „lyčių ko-

vos“ aspektams.

 Pateikiame kelias pagrindines vyrų nuostatas, kurias atskleidė tyrimai ir 

diskusijos:

• Tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime vyrai ir moterys turi 

būti vienodai vertinami kaip globėjai.

• Profesiniame gyvenime turi atsirasti praktikos, kurios leistų vyrams 

teikti pirmenybę savo šeimai ir privačiam gyvenimui;

• Lyčių lygybės statuso politika turi būti kuriama atsižvelgiant tiek į 

vyrus, tiek į moteris; moterims taikomos priemonės turi būti derina-

mos su vyrams taikomomis priemonėmis. 

• Lyčių lygybės statusas turi būti siejamas su tokiomis bendromis ver-

tybėmis kaip globa, humanizmas ir demokratija, o ne tapti tam tikros 

grupės specifiniu interesu.

• Lyčių lygybės statuso politika turi kaip įmanoma labiau remtis žmo-

nių pasirinkimu bei ištekliais, o ne taikytis prie suvaržymų ar išorinių 

apribojimų.

Kita nuostata dažnai būna daug svarbesnė vyrams nei moterims:

• Lyčių lygybės statusas neturi reikšti vienodumo ar identiškumo. Vy-

rai ir moterys turi turėti galimybę būti tiek panašūs ar skirtingi, kiek 

jie patys to nori, tačiau jų vertė, gaunama nauda ir prievolės turi būti 

vienodos.

Posakio „būti lygiems“ reikšmė – „būti vienodiems“ prasme – dažnai pai-

niojama su socialine bei ekonomine lygybės reikšme, iškeliama Šiaurės ša-

lių debatuose. Dėl šios painiavos iškildavo konfliktai ir feminizmo teorijoje. 

Kai kurie teoretikai manė, kad pripažinti lyčių skirtumus gali tik „buržuazi-

nis“ feminizmas ir esencializmas. Tačiau akivaizdu, kad moterų ir vyrų galia 

bei skirtumai yra du visiškai skirtingi dalykai. Nors ir tarpusavyje susiję, 

jie negali būti suplakami. Nenuostabu, kad tai tampa aktualiau vyrams nei 

moterims, nes vyrai tampa „kitais“ vos tik pradedame kalbėti apie lyčių ir 
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lyčių lygybės kontekstus. Vyrams atsiranda poreikis pasakyti: „Mes esam 

kitokie, ne vien tik privilegijuota galingųjų kategorija“.

 Lyčių lygybės reikia siekti ne tik todėl, kad vyrai ar moterys yra „iš tikrų-

jų vienodi“ ar „iš esmės skirtingi“. Jos reikia siekti, jei norim gyventi demok-

ratinėje visuomenėje. Būtent todėl viena lytis gali turėti ragus ir uodegas, o 

kita – angelo sparnus ir aureoles. Čia nekalbama apie konkretų panašumą 

(ar moralinę vertę), tačiau jis visuomet turimas galvoje ir yra svarbus, nes ly-

čių stratifikacija dažnai pasireiškia per lyčių diferenciaciją. Galia pasireiškia 

per tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tik skirtumas.

 Kuomet manoma, kad lygybė priklauso nuo panašumo, rezultatas gali 

būti tikslus atkūrimas problemų, kurias bandoma išspręsti. Lytis kaip skir-

tumų sistema gali būti „mobilizuojama“ prieš pastangas įgyvendinti lyčių ly-

gybę, nes vyrai ir moterys yra traktuojami kaip sulytinti individai, o ne kaip 

individai, atsidūrę tam tikrose sulytintose pozicijose, tačiau esantys iš esmės 

ir labai skirtingi. „Marsas“ susiduria su „Venera“.

 Todėl paaiškėja, kad jeigu norime palengvinti moterų dalią, vyrai turi 

labiau supanašėti su moterimis. Nors tai retai pasakoma tiesiogiai, toks po-

žiūris labai paplitęs. Manoma, kad vyrų lytinė lygybė priklauso nuo jų san-

tykių su moterimis. Ši problema feminizuojama, todėl mažėja potenciali 

vyrų parama.

 O kaip su vyrų pasipriešinimu lyčių lygybei ir privilegijoms, kurias vyrai 

gauna dabartinėje lyčių sistemoje? Šie elementai egzistuoja, ir mes nematome 

pagrindo jų ignoruoti. Priešingai, kad galėtume judėti pirmyn, reikalingos gi-

lesnės žinios. Būtina suvokti problemas bei galimybes. Tėvo kvota buvo sėk-

mingai įvesta Šiaurės šalių regione ne tik todėl, kad vyrams atsivėrė naujos 

galimybės, bet ir todėl, kad vyrams reikėjo išspręsti tokias įsisenėjusias pro-

blemas kaip tėvo pasyvus vaidmuo vaikų globoje. Šioje knygoje aš aptariau 

problemas „kas gali būti padaryta“ požiūriu, dėmesį koncentruodamas į po-

zityvias tendencijas tarp vyrų, kurios gali tapti daugumos judėjimais.

Tiek darbdaviai, tiek profsąjungos Šiaurės kraštuose ir kitur istoriškai 

rėmėsi vyrų dominavimu. Dvidešimto amžiaus pradžioje profsąjungos, 
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ypač geresnes pajamas gaunančių vyrų, dažnai priešinosi ištekėjusių moterų 

įdarbinimui. Tačiau šiandien pasipriešinimas lyčių lygybei nėra pagrindi-

nė vyrų problema Šaurės šalyse. Daugumą vyrų ir moterų vienija bendras 

tikslas – lyčių lygybė ir lygiavertiškumas, nors iš dalies jie šiuos du dalykus 

interpretuoja skirtingai. Tiek vyrams, tiek moterims lygybė yra derybų ob-

jektas ir bendras tikslas, apimantis meilę ir globą, dėl kurių nesiderama.

Lyčių lygybės politika vyrams 

Šiaurės šalių regionas gal ir yra „pažengęs“, jei kalbėsime apie lyčių lygybę, 

tačiau ir kitų regionų studijos rodo tokias pat tendencijas. Tarkim, pastaro-

jo meto vokiečių atliktos apklausos rezultatai buvo labai panašūs į Šiaurės 

šalių apklausų rezultatus devintajame dešimtmetyje – vyrų galimybės vis 

lygesnės, didėja įvairovė tarp pačių vyrų.258 Vis daugiau vyrų ne tik remia 

lyčių lygybę iš principo, bet bando ir patys ją įgyvendinti.

 Kaip jau buvo minėta, šeimos maitintojo modelio gajumas yra nemažas 

barjeras, trukdantis vyrams keistis. Dėl „purškimo sistemos“ ir jos propa-

guojamo vienpusio vyrų vertinimo, vyrai, užimantys aukščiausias pozici-

jas galios ir pajamų piramidėje, yra mažiausiai linkę keistis. Antai neseniai 

atlikti tyrimai parodė, kad šie vyrai tėvo kvota naudojasi rečiau nei kiti vy-

rai.259 Kadangi šie vyrai svarbūs siekiant apibrėžti vyriškumą apskritai, jų 

elgesys daro didesnį poveikį visuomenei, nei galima būtų tikėtis sprendžiant 

vien iš jų skaičiaus. Daugelis vyrų pasakoja apie problemas savo darbovie-

tėse ir negatyvų jų viršininkų požiūrį, dėl kurių jie nenoriai naudojasi savo 

tėvystės teisėmis. Norvegijoje atlikta studija rodo, kad nors tik aštuoni pro-

centai aukščiausio rango vadovų valstybiniame sektoriuje atėjo iš privataus 

 258  Žr. Zulehner & Volz 1998. Nors „naujųjų vyrų“ apibrėžimas šioje studijoje gali būti 

šiek tiek skystokas, nėra jokių abejonių, kad surinkta medžiaga byloja apie vykstančius 

didžiulius pokyčius.
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sektoriaus, „purškimo sistemos“ efektas buvo gana ženklus – 22 vyrų (ir 

tik 8 moterų) gavo papildomas pajamas.260

 Politiškai labai svarbu užtikrinti, kad debatų dėl lyčių lygybės bei lyčių 

lygybės politikos vyrams strategijų nenustelbtų ar nenustumtų į antrąją eilę 

kiti politiniai svarstymai. Taip dažnai nutikdavo, ypač diskusijose dėl pri-

vačių ir viešųjų interesų. Tarkim, vyrų pasyvus vaidmuo vaikų globoje yra 

ne tik vaikų priežiūros centrų, bet ir šeimyninio gyvenimo problema. Šią 

bendrą problemą reikia spręsti, o ne ignoruoti dažnose karštose diskusijose 

dėl vienos ar kitos sistemos privalumų.

 Lyčių lygybės politika vyrams turi būti veiksminga tiek verslo, tiek priva-

čiame sektoriuose, ne tik viešajame sektoriuje. Ji turi aprėpti metodus, kurie 

lyčių lygybę padarytų naudingesnę. Būtų veiksminga pradėti nuo tyrimo, 

kiek šiuo metu kainuoja lyčių dominavimas bei segregacija, kokį neigiamą 

poveikį jie daro restruktūrizavimo galimybėms, įvairovei bei santykių orien-

tacijai. Tarkim, „šeimai draugiškų“ įmonių atsiradimą galima būtų skatinti 

ir atlyginti pasitelkus joms palankų reglamentavimą. Galima toliau tobulin-

ti ir įgyvendinti naujus „darbo vertės“ įvertinimo modelius bei produkcijos 

„socialinio žymėjimo“ sistemas ( juk kompanijos ir jų produkcija dabar gali 

pelnyti tarptautinio pripažinimo ISO ženklą – kokybės patvirtinimą). Ga-

lima nustatyti socialinius standartus, kurių kriterijus būtina įgyvendinti.261

 Tiesa, lyčių problemos reikalauja kiek gilesnio suvokimo, kuris nesiekia 

vien momentinės naudos. Bet juk lyčių lygybė vyrams nėra kažkoks prieš 

verslą nukreiptas pasiūlymas, kuris turėtų išstumti vyrus iš darbų, susijusių 

su vertės kūrimu. Atvirkščiai, ji siūlo labiau subalansuotą ir lankstesnį su 

vertės kūrimu susijusios veiklos perskirstymą darbo vietose, namuose, sa-

vanoriškose organizacijose ir kitose visuomenės srityse, kuriose dabar lyčių 

segregacija trukdo. Tiek vyrams, tiek moterims ji siūlo lankstesnį ir platesnį 

 259  Kvande, E. 2000:7.
 260  Mjør, M. 2000.
 261  Šie kriterijai dabar yra rengiami, žr., pvz., Kauppinen & Otala 1999.
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požiūrį į visą vertės ciklą, ne tik į jų tradicines sulytintas pozicijas: šeimos 

maitintojo poziciją vyrams ir namų globėjos – moterims.

 Kai kurios pastarojo meto studijos rodo, kad lyčių lygybė apsimoka ge-

riau nei nelygybė. Tačiau šiandien turbūt būtų nerealu taikyti šį požiūrį vi-

soms gyvenimo sritims. Kur kas pragmatiškesnis požiūris teigia, kad lyčių 

lygybė įsitvirtina vis stipriau, tačiau kartais įgyja lyčių nelygybės prieskonį, 

kalbant rinkos terminais. Šį požiūrį remia ir naujausi tyrimai. Kalbant apie 

verslą apskritai, didžiąją nuosavybės ir valdymo kaštų dalį nulemia lyčių ne-

lygybė, o ne lygybė. Tačiau žvelgiant iš atskirų įmonių ar institucijų per-

spektyvos gali atrodyti kitaip. Laimėti konkurenciją ir įgyti galios rinkoje 

galima pasitelkus neegalitarines priemones. Nelygybė vis dar gali būti be-

tarpiškai naudinga kokiam vietos gamybos vienetui, net jei ji nenaudinga 

regioniniam verslui ar visai pramonės šakai. 

 Tačiau nėra jokio pagrindo manyti, kad lyčių lygybės vyrams politiką 

galima atidėti geresniems laikams, kai Šiaurės šalių regione neliks ekono-

minių sunkumų ir bus išspręstos globalizacijos problemos. Informacinės 

ekonomikos plėtra ir didėjanti globalinė konkurencija vis labiau akcentuos 

žmogiškuosius veiksnius ir gerins „socialinę kokybę“. Tačiau ši kokybė yra 

susijusi su lygybe. Segregacijos ir nelygybės kaštai vis labiau pastebimi – 

stiklo lubos, vadovų monokultūra, patriarchato tradicijos liekanos, naujos 

vyrų dominavimo formos ir t. t. Aktyviam požiūriui į lyčių lygybę alterna-

tyvą sudaro ne neutralumas, bet vis dar vykdoma de facto nelygybės politika. 

Tai visuomenei ir atskiriems individams kainuoja daugiau nei priemonės, 

kuriomis galima pasiekti didesnę pusiausvyrą.

 „Mokymasis darant“ yra labai svarbi šios knygos tezė. Daugelis vyrų pa-

juto didžiulį naujosios tėvo kvotos poveikį.262 Profesinis gyvenimas ir darbo 

rinka vaidina labai svarbų vaidmenį išlaikant lyčių barjerus visuomenėje, 

bet jie taip pat gali veikti ir lyčių lygybės naudai. Reikia tik truputį pamąs-

tyti apie socialinę gerovę ir pasitelkti humanistinį požiūrį. Darbo jėga nėra 

vien tik kokia prekė. Norint sumažinti su lytimi susijusią diskriminaciją 

 262  Mathiesen, A. 2001.
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profesiniame gyvenime, socialiniai darbo rinkos partneriai privalo imtis 

veiksmų lyčių lygybei įtvirtinti. 

 Šiaurės šalyse ir kituose regionuose darbo rinkos politika gali būti nu-

kreipta į lyčių lygybę akcentuojant investicijas šioje srityje bei gerinant kon-

kurencines sąlygas egalitarinėms įmonėms ir organizacijoms. Lyčių lygybė 

profesiniame gyvenime yra neoficiali vertė, tačiau oficialioji ekonomika ją 

vertina prastai. Gaunama nauda yra greičiausiai didžiulė, tik būtina ją ge-

riau apibrėžti.263 Galima išbandyti naujus metodus. Galima įgyvendinti to-

kias priemones kaip daugiau horizontalių karjeros modelių vyresniojo am-

žiaus vyrams, didesnė įvairovė tarp vadovų, moterų pozicijos pagerinimas 

organizacijoje.

 Kalbant apie socialinius partnerius, būtina keisti tris sritis. Pirma, reikia 

sumažinti maskulinizmo hierarchiją bei jos neigiamą poveikį. Antra, su-

mažinti pernelyg dideles „vyriškas“ investicijas į darbą. Ir trečia, sumažinti 

pernelyg mažas vyrų investicijas „moteriškose“ srityse. Šios trys sritys yra 

susietos su trimis kultūrinėmis temomis – vyrai yra vyriški (poreikis įrodyti 

vyriškumą), vyrai yra eikvotini (pernelyg didelės instrumentinės investici-

jos) ir vyrai negali globoti ir rūpintis (pernelyg mažos investicijos). 

O kaip vyrų socialinės kaitos grupės ir atskiros vyrų organizacijos? Ši tema 

buvo plačiai svarstoma Šaurės šalių kontekste ir kitur. Aš manau, kad lyčių 

integracija turi tapti pagrindine strategija, nors tam tikruose kontekstuose 

gali būti naudingos specifiškesnės vyrų organizacijos. Tarkim, į vyrų studijas, 

atsiradusias devintojo dešimtmečio pabaigoje, buvo įtrauktos tiek moterys ty-

rinėtojos, tiek vyrai. Tokia praktika skyrėsi nuo tyrimų grupių kitose srityse, 

kuriose dirbo beveik vieni vyrai, ir davė teigiamų rezultatų. Galima net teigti, 

kad lyčių balansas šioje srityje sumažina „politinio korektiškumo“ poreikį ir 

sukuria daugiau laisvės kontroversinių problemų tyrimams.

 263  Tokios pastarojo meto studijos kaip „Lyčių lygybė kompanijose“ (Norvegija) iš esmės 

nusako moterų padėtį.
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Vyrai turi susikurti savo dienotvarkę ir savo viešąją ir privačią erdvę dis-

kusijoms ir pokyčiams. Idealistinė integracija, kuri labiausiai akcentuoja 

vyrų santykius su moterimis, ar esencialistinė segregacija, kuri pabrėžia tik 

vyrų tarpusavio santykius, tikrai neskatina tokių pokyčių. Galima surasti 

tarpinį išeities tašką, ir tokias paieškas palengvina diskusijos, kuomet ieško-

ma galimybių ir sprendimų, formuluojami tikslai ir uždaviniai. 

Šiandien aktualiausia burti vyrus kovai už lyčių lygybę trijose srityse: 

• Globa ir kitos su moterimis siejamos darbo vietos bei profesijos, kur 

vyrai sudaro mažumą; būtina aptarti jų specifinę patirtį.

• Vyrai, kurie tapo tėvais arba netrukus jais taps, ir kuriems reikia žinių 

apie jų naują padėtį.

• Kova su smurtu, prekyba moterimis ir kitais neigiamais reiškiniais, 

susijusiais su dabartinėmis vyriškumo paradigmomis. 

Visose šiose srityse galima aptikti gerų pavyzdžių, tarkim, „Baltojo kas-

pino“ (White Ribbon) kampanija, turinti savo filialus keliose Šiaurės šalyse 

ir siekianti sumažinti vyrų smurtą prieš moteris. Kai kurie šių judėjimų yra 

vadinami „profeministiniais“, tačiau neoficialūs pokyčiai tarp vyrų siekia kur 

kas giliau. Jie apima draugystę ir sąmoningumą skatinančias grupes, kurių 

tikslas – padidinti įvairovę tarp vyrų, išugdyti veiksmingesnį vyriškų nor-

mų ir hegemoninio vyriškumo suvokimą bei panašūs uždaviniai. Jos taip 

pat kreipia dėmesį į tokius praktinius dalykus kaip sumažinti poreikį dirbti 

viršvalandžius ir kaip subalansuoti profesinį ir šeimyninį gyvenimą.

Kartais teigiama, kad atskiros vyrų organizacijos gali sukelti neigiamą 

reakciją, galbūt netgi prisidengusios feminizmu. Būtinas vyrų socialinės 

kaitos grupių monitoringas. Mano galva, šis nerimas yra perdėtas, bent jau 

kaip rodo Šiaurės šalių pavyzdys. Atvirkščiai, reikia skatinti dialogą ir ben-

dradarbiavimą. Šioms organizacijoms turi būti taikomi tokie patys lyčių 

lygybės kriterijai kaip ir kitoms organizacijoms. 

Žvelgiant iš politinės perspektyvos, kuri sudaro šio požiūrio esmę, vyrai 

turi nemažai lyčių lygybę remiančių interesų, kurie siekia kur kas toliau nei 

jų interesai išlaikyti galią lyčių atžvilgiu hierarchinėje visuomenėje. Todėl 
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vyrų judėjimas ar organizacija irgi gali būti nepriklausoma, lyčių lygybe pa-

grįsta organizacija. Juk ilgalaikis tikslas – pagerinti sąlygas lyčių atžvilgiu 

subalansuotoms ir integruotoms socialinės organizacijos formoms. 

Profesinio gyvenimo priemonės

Norėdami sukurti lyčių lygybės politiką abiem lytims, socialiniai partneriai 

profesiniame gyvenime turi vaidinti šiek tiek aktyvesnį ir pozityvesnį vaidme-

nį, nei jie vaidina šiandien. Kelias į priekį reikalauja pačių geriausių privataus 

ir viešojo sektoriaus iniciatyvų ir susitarimų. Kuo toliau, tuo labiau aiškėja, 

kad visos šalys yra suinteresuotos investuoti į lyčių lygybę ir ugdyti žmogiš-

kuosius išteklius atsisakant lyčių segregacijos. Dažnai tai yra pats svarbiausias 

dalykas norint plėtoti profesinį gyvenimą apskritai. Jis yra susijęs su poreikiu 

peržengti industrializmo ir su juo siejamo autoritarizmo barjerus. Teigiama, 

kad reikia daugiau dėmesio skirti aiškinimams, jog lytis yra tarsi „mokymosi 

filtras“, beje, galbūt net veiksmingesnis tarp vyrų nei tarp moterų. 

 Šiandien socialiniai partneriai gali ypač aktyviai prisidėti:

• Įtraukdami vyrus ir lyčių lygybės diskursą į dienotvarkę: rengti dis-

kusijas ir vietos tyrimus šiuo klausimu organizacijose, aptarti tikslus 

ir strategijas siekiant labiau pažinti vyrus ir vyriškumo raiškos ypatu-

mus, remti tyrimus;

• Nustatyti tiek teigiamas, tiek neigiamas vyrų diskriminacijos formas; 

sukurti klimatą, kuris padėtų suvokti ir keisti keblius dalykus, tiek 

kalbant apie privilegijas, tiek apie nuvertinimą.

• Sukurti bendradarbiavimu paremtą struktūrą, kuri užtikrintų toles-

nę šio proceso raidą.

Šios priemonės sukurs pagrindą konkretesnėms priemonėms ir pozity-

vios politikos formavimui.

 Labai svarbu sumažinti su šeimos maitintoju susijusios „purškimo siste-

mos“ poveikį vyrams, ypač aukštesniuose profesinio gyvenimo lygmenyse, ir 

pagerinti globos bei įvairovės vertinimą. 
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Šia kryptimi nukreiptos priemonės nestokos politinės paramos. Tarkim, 

pastarojo meto norvegų apklausa rodo, kad 74 vyrų mano, jog aukščiausių 

vadovų atlyginimai yra pernelyg dideli. Moterų požiūris dar griežtesnis – 

taip mano 84 moterų. 88 vyrų ir moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, 

mano, kad viršūnių atlyginimai yra per dideli. Tik 15 gyventojų sako, kad 

jie yra pagrįsti, o 1 – kad per maži.264 Žmonės tikrai remia ketinimus keisti 

struktūras, pasižyminčias didžiuliu vadovybės aparatu, ir mažinti viršūnių 

privilegijas. Loginį tokio požiūrio pagrindą atskleidžia, tarkim, studijos, ro-

dančios, kad profesinis gyvenimas tapo sunkesnis paprastiems žmonėms, 

turbūt labiausiai psichologiniu požiūriu.265 

Pasiūlymai

Rašant šią knygą susiformulavo keletas pasiūlymų, kuriuos čia ir pateiksime:

• Parengti ir įgyvendinti mokymą tokiomis temomis kaip vyrų ir vy-

riškumo ryšys su kūrybingumu, informacinių užduočių sprendimas, 

socialinė kompetencija, globa bei empatija. Parengti specialią moko-

mąją medžiagą bei kursus verslo ir visuomenės lyderiams, profsąjun-

gų atstovams, konsultantams.

• Susieti vidinės darbo rinkos konkurencingumo elementus su dar-

buotojų globos bei socialinės kompetencijos įgūdžiais.

• Siekti, kad darbdaviams pabrangtų viršvalandžiai. Mažinti viršvalan-

džių skaičių, ypač mažus vaikus auginantiems tėvams.

• Vyrų karjeros raidą vertinti atsižvelgiant į darbo ir šeimos balansą. 

• Remti tokias organizacijas kaip „Baltojo kaspino“ (White Ribbon) 

kampanija, vyrų-tėvų grupes ir t. t. Skatinti vyrų į lyčių lygybę orien-

tuotas iniciatyvas profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

 264  MMI/Dagbladet, 2000 kovo 29.
 265  Lungberg & Michelsen 2000; Grimsmo, A. 1999.
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• Informuoti apie veikiančias vyrų organizacijas ir struktūras darbo 

vietose; prireikus kurti atskiras vyrų ir moterų grupes.

• Kurti užimtumo ne visą darbo dieną galimybes vyrams, ypač tėvams. 

Antai Suomijoje buvo pasiūlytas modelis, kai abu tėvai dirba keturias 

dienas per savaitę, todėl jų vaikams priežiūros institucijos būtų reika-

lingos tik tris dienas.

• Abiejų tėvų lygybė yra naudinga jų vaikams. Keisti dabar egzistuo-

jančią sistemą, kuri trukdo vaikams kontaktuoti su tėvais, ypač sky-

rybų ir globos atvejais.

• Nustatyti priemokas tėvams, kurie po skyrybų ar subyrėjus šei-

mai bendradarbiauja egalitariniu pagrindu, tarkim, sumažinant jų 

mokesčius. Šioje srityje visuomenė labai ilgai kišosi į šeimyninį 

gyvenimą mažindama mokesčius poroms, turinčioms vieną pa-

jamų šaltinį. Tokia šeimos maitintojo apsaugos sistema šiandien 

yra archajinė, mokesčių sistema turi būti pertvarkyta lyčių lygybės 

požiūriu.

• Sukurti priemones, kurios pripažįsta vyrų privataus gyvenimo būdų 

įvairovę – ne tik standartinę šeimą, bet atsižvelgtų į skirtingus šeimos 

darinius bei seksualines orientacijas. 

Išvados

Šis skyrius parodo, kaip galima geriau integruoti idėjas ir praktiką, ir kaip 

galima būtų labiau įtraukti vyrus į lyčių lygybės įtvirtinimo veiklą.

 Vienos čia pateiktos užduotys ir idėjos yra tik pasiūlymas, kitos jau yra 

iš dalies įgyvendintos Šiaurės šalių regione. Visos kartu jos rodo, kaip gali-

ma būtų elgtis tam tikru konkrečiu atveju. Didžioji šių pasiūlymų dalis gali 

būti peržiūrėta ir pritaikyta kituose regionuose. 
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Ar vyrai sugebės? Ši knygą pateikia teigiamą atsakymą, nors klausiamasis 

ženklas išlieka. Matėme, kad Šiaurės šalys turi sukaupusios rimtų duome-

nų, rodančių teigiamus poslinkius kai kuriose svarbiose srityse ir kai kuriais 

svarbiais atžvilgiais. Šie judėjimai gali aprėpti daugybę vyrų ir suteikti rea-

lią, praktinę paramą moterims bei lyčių lygybės proceso raidai.

 Galima susumuoti kai kuriuos esminius įspūdžius.

 Profesiniame gyvenime vyrai dabar susiduria su „vis didėjančiu intensy-

vumu“, „kietesniu profesiniu gyvenimu“, „didesniais protinių pastangų reika-

lavimais“, „rimtesnėmis sveikatos bėdomis“ ir „dažnėjančiomis atostogomis 

dėl ligos“.266 

 Kita vertus, vyrų iš esmės nebūna vaikų aplinkoje, vyrai vaikams be-

veik nepasirodo nei profesiniame gyvenime: „Berniukai ir mergaitės vaikų 

priežiūros centruose sutinka 15–20 darbuotojų moterų ir tik vieną dar-

buotoją vyrą“. 

 266  Asbjørn Grimsmo, Aftenposten, 2000 balandžio 17.
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 Mąstant apie vaikų gerovę, pusiausvyrą šeimoje ir lyčių lygybę, būtina 

skatinti vyrus daugiau dėmesio skirti globai bei vaikų priežiūrai asmeninia-

me ir šeimyniniame gyvenime, skatinti jaunus vyrus rinktis netradicinius 

darbus švietimo ir globos srityse. Įmanoma sumažinti vyrų nebuvimą vaikų 

aplinkose.

Lyčių lygybė yra svarbi ir pačiam profesiniam gyvenimui, nes lyčių segre-

gacija trukdo visapusiškai žmogiškųjų išteklių raidai.267 

Tarptautinės įžvalgos 

Ką mums sako Šiaurės šalių patirtis apie šioje knygoje siūlomą pokyčių mo-

delį? Nors rezultatai daugeliu atžvilgiu yra preliminarūs, galima padaryti 

kai kurias išvadas.

 „Vyrų ir lyčių lygybės problemų įsisąmoninimas“ yra pagrindinė praktinio 

darbo dimensija. Tarkim, specialistų interviu ir kalbos gana dažnai skiriasi 

priklausomai nuo pačių specialistų pozicijos šios dimensijos atžvilgiu. Jei 

šios problemos yra blogai įsisąmonintos, tema dažnai bus ignoruojama, jos 

vengiama arba – kai kuriais atvejais – jai prieštaraujama. Jei įsisąmonini-

mas vidutinio lygio, bus jaučiama tam tikra pažanga, bet dažnai ir tenden-

cija įstrigti vienoje ar kitoje kelio pusėje – arba siauras profeministinis mo-

delis (modelis, pasak kurio, vyrams teks palaukti moterų), arba siauras vyrų 

teisių modelis (iš esmės atkartojantis nuostatą, kad vyrams reikia palaukti 

moterų, nors vartojantis gana skirtingus terminus). Jei vyrų ir lyčių lygybės 

problemų įsisąmoninimo lygis yra aukštas, galima aptarti konkrečius po-

kyčius ir skintis kelią pirmyn. 

 „Pokyčių įsisąmoninimas“ yra dar viena dimensija, dažnai siejama su 

pirmąja. Jei jokie pokyčiai neįmanomi, vyrų ir lyčių lygybės tema irgi yra 

nereikšminga. Paprastai socialinių ir kultūrinių pokyčių poreikis yra labai 

 267  Westerberg, B. 1998.
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gerai juntamas, bent jau žodžiais, jei kalbame apie visuomenę apskritai arba 

tam tikras jos dalis, bet jis išnyksta kai tik pradedama kalbėti apie vyrus. 

Vyrai negali pasikeisti, vyrai priešinsis pokyčiams, vyrai turi rimtų (ne isto-

rinių) socialinių priežasčių nesikeisti arba jų biologija skatina juos laikytis 

įsikibus senųjų elgesio normų. 

 „Vyro įvaizdžio“ dekonstrukcija ir denatūralizacija šiuo atveju yra esmi-

nis dalykas. Statiškas vyro įvaizdis tinka bet kokiems įsivaizdavimams apie 

vyrą. Antai tyrimai rodo, kad moterų požiūris į vyrus, atliekančius su glo-

ba susijusius vaidmenis, yra kur kas palankesnis, jei jos tuos vyrus pažįsta, 

negu tuo atveju, kai vyrai yra anoniminiai.268 Statiškas įvaizdis galbūt jau 

nėra „teisingas“ ar yra tiesiog paviršutiniškas, tačiau tai yra vienintelis tikras 

įvaizdis, kurio laikosi specialistai ar kiti respondentai.

 „Menka“ vyrų ir lyčių lygybės problema gali tapti esmine. Pasaulis yra 

pažįstamas per „vyro įvaizdį“ – įsišaknijusį vyriškos patirties neutralizacijos 

modelį, arba, tiksliau tariant, per kai kurių vyrų patirtį. Jis yra susijęs su 

šeimos maitintojo modeliu, stiklo lubomis bei kitais lyčių lygybės barjerais, 

apibūdintais ankstesniuose skyriuose.

 Įvairovė ir demokratija yra svarbūs reiškiniai šiame kontekste. Pokyčių 

modelis byloja, kad vyrai sugeba – ne visada, bet jeigu sudaromos tinkamos 

sąlygos. Moterys ir vyrai gali drauge pasiekti lyčių lygybę. Šis požiūris meta 

iššūkį daugeliui nuostatų ir idėjų. Jis pasitelkia mokslinius tyrimus, užuot 

pasyviai tikėjęs tuo, kas yra „žinoma“. Šis modelis nori pažinti vyrus kaip 

daugiskaitą, kaip ateitį kuriančius individus, turinčius patirtį bei nuostatas, 

kurios skiriasi nuo monolitinio ar hegemoninio „vyro įvaizdžio“. 

 „Pokyčių modelių kūrimas“ yra trečias svarbus elementas. Šiaurės šalių 

modelis gali būti interpretuojamas kaip „viena pirmųjų“ išsamesnių po-

kyčių modelių versijų. Ji nurodo naujas globalines galimybes. Šiaurės šalių 

atveju vyrų siekimas globoti ir prižiūrėti bei lyčių lygybės problemos buvo 

suvienyti, idant būtų surastas kažkoks bendras atspirties taškas. Taip 

 268  Kaip atskleidė „Lygios lyčių vertės 1994“ reprezentacinė apklausa, žr. Holter, Ø. 1994c. 
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atsirado tokios reformos kaip tėvo kvota, kurios yra populiarios, kurio-

mis naudojasi dauguma vyrų ir kurios padeda aktyvuoti vyrus tradiciškai 

moteriškoje srityje. Nors pokyčių modelis apima tik nedidelę sritį („viena 

kregždė – dar ne pavasaris“), rezultatai yra teigiami ir reikšmingi, rodan-

tys, kad šis modelis veikia. Egzistuoja bendras sąlyčio taškas. Reikia tik 

jį surasti, ištirti, išplėtoti ir informuoti apie jį vyrus. Tuomet, kaip rodo 

modelis, sulauksim pažangos.

 „Lyčių ir lyčių lygybės planas“ yra ketvirtas svarbus elementas. Šioje kny-

goje pateikėme du diskusijų lygmenis. Viename teigiama, kad vyrai ir galia 

nėra visiškai identiški, kad lytis nėra socialinės klasės atitikmuo. Tai yra mi-

nimalus lygmuo. Yra ir pažangesnis lygmuo. Jis apima šioje knygoje aptartas 

lyčių sistemą ir patriarchalines struktūras, o sykiu ir ekonomines sritis, lyčių 

kontraktus, šeimos maitintojo modelius ir t. t. Siekiant ką nors svarbaus 

pasakyti mūsų pagrindiniu klausimu, visai nebūtina sutikti su visomis šioje 

knygoje pateiktomis idėjomis. Vėlgi, svarbiausia yra įsisąmonininti, kad ly-

tis ir galia nėra vienas ir tas pat. Jos yra susijusios, bet ne identiškos. 

 Kokia yra alternatyva požiūriui, kad „vyrai sugebės“? Ne tik pasyvumas, 

bet ir „moterys turėtų tą padaryti už vyrus“. Feminizmo teorijoje ir lyčių 

lygybės politikoje nereikia toli ieškoti šios tendencijos, nors paprastai sie-

kiama kito rezultato.

 Jei vyrai negali pasikeisti, šį darbą privalo atlikti moterys. Jei lytis yra tik 

galia, ir vyrai šiuose galios santykiuose tėra dominuojanti klasė, dabartines 

problemas reikėtų spręsti pasitelkiant lyčių kovą, o ne bendradarbiavimą. 

Netgi šiuo atžvilgiu būtų naudinga neutralizuoti vyrų grupes arba priversti 

jas bendradarbiauti, tačiau panašu, kad jie tam labai priešinsis.

 Kai kuriose situacijose požiūris į lytį kaip į klasę, kartais siejamas su ra-

dikaliuoju feminizmu, gali būti visiškai realus, ypač kai vyrai ir moterys įsi-

traukia į konfliktus arba varžosi dėl tų pačių išteklių, ir egzistuoja tik men-

ka bendros naudos tikimybė. Tačiau aš jau įrodžiau, kad kaip pagrindinė 

sistema jis yra gana nerealus, prieštaravimų esama net jo paties prielaidose. 

Netiesa, kad dėl visų socialinių skirtumų kalti tik galia, priklausymas kuriai 



8 Išvados 219

nors iš kategorijų ar socialinė stratifikacija. Problemos kyla, kai stratifikacija 

(galia) savo tikslams pajungia diferenciaciją. Tuomet diferenciacija ima at-

rodyti blogai „pati savaime“. Šis „pati savaime“ veiksnys stiprėja ir įgyja vis 

didesnę socialinę reikšmę tuomet, kai socialinė stratifikacija (patriarchatas) 

tampa mažiau politine, o daugiau ekonomine struktūra, kaip kad nutiko 

evoliucionuojant šiuolaikinei visuomenei. Dabar problemos ima suktis apie 

patį produktą, pačią ekonominę medžiagą, kad ir kas ji būtų: biologinė lytis, 

rasė ar kuris kitas skirtumas. Taip atsiranda lyties kaip „savaiminės“ galios 

ideologija. Tačiau nėra jokio pagrindinio ekonomikos dėsnio, kuris teigtų, 

kad rinkos ir ekonominiai santykiai privalo tarnauti patriarchatui ir atkurti 

lyčių nelygybę dabar ir visiems laikams. Kova už lyčių lygybę, demokratija 

ir ekonominė raida gali įveikti lyčių nelygybę.

 Aš skatinu skaitytoją mesti iššūkį kiekvienai šioje knygoje pateiktai min-

čiai, suformuluoti alternatyvias idėjas bei nuostatas. Ar bendradarbiavimu 

pagrįstų pastangų įtvirtinti lyčių lygybę idėja turi realų pagrindą? Kai ku-

riuose kontekstuose turi, kituose – greičiausiai ne. Ši knyga atspindi santy-

kinai stabilią, taikią ir turtingą visuomenę. Ar galima čia pateiktus pasiūly-

mus pritaikyti kitame kontekste?

 Manau, kad tarptautiniai tyrimai turi susitelkti į svarbiausias šiuolai-

kinio pasaulio problemas, tokias kaip globalinis galimybių ir išteklių pa-

skirstymas; mokslo ir jo laimėjimų taikymas; kaip sumažinti netolerancijos, 

viktimizacijos, konfliktų ir teroro šaltinius. Žvelgiant iš šios perspektyvos, 

pokyčių modelis, orientuotas į vaikus ir globą, gali atrodyti ribotas ir netgi 

gana antraeilis. 

 Tačiau toks požiūris yra klaidingas. Dėmesys „vaikams ir ateičiai“ bei į 

globą orientuota Šiaurės šalių strategija turėtų tapti bendro diskurso sude-

damąja dalimi. Ji nėra vien tik „taktiškas“ būdas pasiekti vyrus. Lyčių lygy-

bė yra glaudžiai susijusi su vaikų teisėmis ir kitais demokratijos reiškiniais. 

Numoti ranka į „mažas“ kasdienio gyvenimo problemas ir sutelkti dėmesį į 

Didžiuosius Dalykus – šią tendenciją mes jau gerai pažįstame, ji yra šeimos 

maitintojo modelio, apibūdinto anksčiau, bruožas. 
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 Kai kurių konfliktų metu „vaikų ir ateities“ tema išryškėja, o lyčių proble-

mos nublanksta. Galbūt nuo čia būtų galima pradėti, juk ši tema glaudžiai 

susijusi su taika ir socialine raida. 

Šiaurės šalių raida

Šiaurės šalių regionas keičiasi. Matėme, kad nuomonių atžvilgiu tarp vyrų, 

priklausančių viduriniajam organizacijų personalo lygmeniui, vis stiprėja 

poreikis globoti ir rūpintis. Nauji tyrimai rodo, kad šios nuostatos tampa 

nesvetimos ir aukščiausiojo rango vadovams. Aukščiausiojo rango prof-

sąjungų vadovai neseniai pareiškė numatą, kad vis daugiau moterų ateis į 

verslo tarybas. Žinant pastarojo meto nuomonių tendencijas, tai būtų visai 

logiška. Tačiau atotrūkis tarp idėjų ir praktikos vis dar didžiulis.

 Priemonės siekiant sumažinti problemas ir ugdyti vyrų galimybes gali 

atsispirti nuo bet kurios iš šios srities temų. 

Tarkim, socialiniai partneriai gali susitarti, kad: 

„Partneriai pripažįsta, jog reikia skatinti vyrus naudotis tėvystės atostogo-

mis bei kitomis priemonėmis globos srityje. Partneriai sutaria, jog reikalinga 

aktyvi viešoji politika, kuri siektų, kad vyrai taptų nepriklausomais veikėjais.“

Tai yra nustatyta neseniai priimtoje nacionalinėje sutartyje.269

Šiaurės šalių atspirties taškas yra Šiaurės šalių profsąjungų konfederaci-

jos (NTUC) veiksmų planas, kuris numato:

„Kovoti už vyrų teises siekiant subalansuoti tėvystės atostogas, platinti 

tikslinę informaciją apie tėvystės atostogų sistemą ir galimybes ja pasinau-

doti, skatinti diskusijas ir teikti informaciją apie tėvystės atostogų pasida-

lijimo tarp partnerių naudą tiek darbdaviams, tiek darbuotojams (...) bei 

inicijuoti vyrų, gyvenimo kokybės ir profesinio gyvenimo tyrimus.“

 269  Dešimties punktų sutartis tarp darbdavių ir profsąjungų (NHO/LO) Norvegijoje, 

2000.
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Šiaurės šalių darbo grupė pasiūlė kooperacinę struktūrą, kuri padėtų 

planuoti ir skatinti vyrų ir lyčių lygybės problemų iškėlimą į viešą diskursą, 

kuri apimtų tyrimus bei kitas informacines priemones, debatus bei darbo 

vietos iniciatyvų skatinimą. Viena šių iniciatyvų buvo raginimas darbda-

viams ir profsąjungoms sudaryti anketas dėl vyrų ir lyčių lygybės, kurias ga-

lima būtų platinti lokaliai; kurti metodus esamoms sąlygoms tirti ir vertinti; 

kaupti informaciją, specialiai orientuotą ir skirtą vyrams.

Norint užtikrinti nacionalinę pažangą, šis bendradarbiavimas turi 

vykti visose Šiaurės šalyse. Vyrų ir lyčių lygybės problemų paskelbimas 

prioritetinėmis yra natūrali tokio Šiaurės šalių bendradarbiavimo išdava, 

nes visi judėjimai už pokyčius bei barjerai šioje srityje dažniausiai yra ben-

dri. Šiuo metu mes esam nuėję dalį kelio, o likęs pasaulis mus stebi. Kita 

vertus, atskiros šio regiono tautos neišvengia skirtumų, išryškėja nauji da-

lykai, iš kurių galima pasimokyti. Stiprėjanti Šiaurės šalių kooperacija jau 

davė teigiamų rezultatų.270 

Akivaizdu, kad reikia toliau plėtoti vyrų studijas. Švedijos ir Norvegi-

jos duomenų analizė rodo, kad vyrai ir tėvystė kol kas yra vienintelė sritis, 

kur tyrimai vyksta pakankamai sistemiškai. Iš esmės ši sritis yra siaura ir 

fragmentiška. Būtina išskirti svarbiausias sritis ir bendras temas.271 Galima 

būtų pradėti nuo vyrų, profesinio gyvenimo ir šeimos tyrimų. Be to, reikia 

daugiau tyrinėti regiono kultūrą, istoriją ir įvairias vyriškumo raiškos for-

mas. Šie pasiūlymai yra visiškai realūs – turime viską: ir tyrinėtojus, ir po-

reikį, ir idėjų, reikia tik geresnio finansavimo ir institucinės paramos. Trečia 

svarbi tema: vyrai, gyvenimo kokybė ir sveikata. Tokios priemonės sutelktų 

tarpdisciplinines pastangas, papildytų kritinius ir pozityvius tyrimus bei 

sukauptų naujų reikšmingų žinių.

 270  Šis bendradarbiavimas buvo naudingas regionui. Šiaurės šalių Ministrų taryba 1999 m. 

įsteigė vyrų studijų koordinatoriaus pareigybę, ir tai paskatino daugiau dėmesio skirti 

būtent šiais sričiai.
 271  Folkesson, Nordberg & Smithwaite 2000; Holter, Ø. 1999a. 
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