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Arnas Zdanevièius

Moters karjeros trajektorijos. Karjeros samprata ir
sëkmingos karjeros strategijos*
Santrauka
Ðio straipsnio tikslas yra analizuoti moters karjeros sampratà ir moterø karjeros trajektorijas,
kurios galëtø bûti suvokiamos kaip tam tikros asmenybës profesinio gyvenimo ir darbo patirtá
nusakanèios projekcijos, kurias visuomeninis gyvenimas ir socialinë struktûra nubrëžia konkreèioje
biografijoje. Moterø karjeros trajektorijos arba, kitaip tariant, moterø karjeros vingiai paryðkina ne
tik individualius faktorius (t.y. moters asmenybës bruožus, charakterio savybes ar socialinius ágûdžius,
kurie padeda moteriai siekti karjeros), bet nurodo ir struktûrines kliûtis, kurios dažnai atsispindi
visuomenëje susiformavusiuose stereotipuose, galios žaidimuose ir tapatybiø konfigûracijose. Ðiame
straipsnyje analizuojamos 22 moterø biografijos, kuriose atsiskleidžia moterø pirmosios darbo patirtys,
jø karjeros samprata ir sëkmingos karjeros strategijos. Kita vertus, nagrinëjant „karjeros moterø”
gyvenimo istorijas ir pasakojimus nebuvo užmirðtas ir kitas ðio straipsnio tikslas – nustatyti, kokios
yra pagrindinës struktûrinës priežastys, ribojanèios moterø galimybes siekti karjeros. Nors žemiau
pateikta analizë apsiribojo tik ‘sëkmingøÿ moterø karjerø istorijomis, straipsnyje yra pateikiama
sociologinë profesinio ir asmeninio gyvenimo kelyje pasitaikanèiø kliûèiø analizë. Pieðiamas ne tik
‘karjeros motersÿ paveikslas, bet aiðkinamos sàlygos, kurios kliudo moterims prisitaikyti prie
ðiuolaikinës darbo rinkos poreikiø ir riboja jø galimybes siekti karjeros aukðtumø.
PAGRINDINËS SÀVOKOS: Karjera, subjektyvioji ir objektyvioji karjeros sampratos, karjeros
moteris, pozicinë karjera, profesinë karjera, nuolatinë karjera, lanksti karjera, linearinë karjera,
spiralinë karjera.

Ávadas
Besiformuojanti rinkos ekonomika ir
demokratiniai procesai Lietuvoje sudaro
palankesnæ darbo santykiø dirvà, kurioje
atsiranda lyèiø santykius humanizuojanti lygiø
galimybiø politika, kuri (bent jau oficialiai)
siekia, kad moterø ir vyrø karjeros procesas
bûtø paslankus ir visiems užtikrinantis lygias
galimybes siekti karjeros. Todël ðio darbo
tikslas yra pažvelgti á karjerà kaip á procesà,
neturint iðankstinio nusistatymo, kad takoskyrà
tarp vyrø ir moterø karjeros galimybiø nusako

skirtingos moterø ir vyrø karjeros sampratos
ir strategijos, kurios, nors ir priklauso nuo
skirtingai suvokiamø lyties vaidmenø, taèiau
yra atviros socializacijai ir pokyèiams. Karjeros
klausimas yra vienas ið pagrindiniø ðiuolaikinëje
visuomenëje jau vien todël, kad karjera yra
glaudžiai susijusi su profesine ir lyties tapatybëmis, kurios yra svarbi moterø ir vyro kultûrinio identiteto dalis. Karjera kaip darbinë veikla yra suvokiama kaip asmens profesinë sëkmë,
ir nors sëkminga karjera yra labai reliatyvi

*
Šis straipsnis yra 2001-2002 m. vykusio projekto “Moterys ir karjera” vienas ið rezultatø. Ðio projekto metu buvo atliekamas
kokybinis tyrimas ir vyresniøjø klasiø moksleiviø sociologinë apklausa. Straipsnio autorius nuoðirdžiai dëkingas projekto iniciatoriui
- VDU/ALF ákurtam VÁ “Jaunimo karjeros centrui”, projekto vadovei Zinai Baltrënienei bei finansiðkai projektà rëmusiam Atviros
Lietuvos Fondui. Kartu noriu labai padëkoti savo kolegei Jolantai Reingardienei (VDU), kurios profesionalumas ir lyèiø tematikos
iðmanymas paskatino mane imtis feministinës sociologijos. Ir galiausiai noriu padëkoti visoms moterims, kurios, bûdamos be galo
užimtos, paaukojo dalelæ savo brangaus laiko ir nuoðirdžiai papasakojo savo gyvenimo istorijas. Minëto tyrimo rezultatai taip pat
aptariami ðiuose darbuose: Matonytë (2002), Reingardienë ir Zdanevièius (2003), Reingardienës straipsnis spausdinamas ðiame
žurnalo Sociologija. Mintis ir veiksmas numeryje, Kuzmickaitë D. (rengiamas spaudai).
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kitiems ði sàvoka gali nusakyti bandymà rasti
gerai apmokamà darbà arba užsiëmimà
prestižine ir gerai apmokama veikla. Nors
karjera, anot Goffmano, “tai ne kažkas labai
puikaus ar nuvilianèio, tai dažniau sëkmë nei
pralaimëjimas”, taèiau egzistuoja aibë karjeros
apibrëžimø ir sampratø (Goffman, cit. ið:
Petkevièiûtë 2003; 84). Yra daugiau bûdø
siekiant karjeros, todël ðio straipsnio tikslas yra
analizuoti ðiandienos Lietuvos moterø karjeros
sampratà, aptarti sëkmingos moterø karjeros
strategijas ir dažniausiai iðkylanèias kliûtis.
Atsižvelgiant á objektyvià ir subjektyviàjà
karjeros sampratas, karjeros moteris šiame
straipsnyje apibrëžiama, kaip moteris, kuri,
sëkmingai kilusi karjeros laiptais, užima aukðtas
(t.y. vadovaujanèias pareigas).

sàvoka ir pakankamai subjektyvus dalykas, á
individo karjerà sociologiðkai ámanoma žvelgti
ið esmës remiantis dviem bûdais.
Pirmuoju atveju galima nagrinëti klausimà:
kaip tam tikros profesijos arba specialybës
pasirinkimas leidžia arba suteikia daugiau
galimybiø abiejø lyèiø profesionalams siekti
karjeros? Kitaip sakant, kokia profesija ar
pareigos garantuoja prestižiná ir gerai
apmokamà darbà, pasitenkinimà darbu ir
socialiná mobilumà „ið apaèios á virðø”? Ðis
požiûris posovietiniame kontekste vis dar iðlieka
aktualus, nes iki ðiol Lietuvoje neformalus
darbo pasidalijimas tarp lyèiø (t.y. skirstymas
á vyriðkas ir moteriðkas profesijas ir darbà) vis
dar dominuoja ir yra kartu užslëptos moterø
diskriminacijos darbo rinkoje priežastis ir
padarinys (žr. Kanopienë 2000, Valackienë
2001 ir 2003, Purvaneckas ir Purvaneckienë
2001). Taèiau yra ámanomas ir kitoks, á karjerà
kaip á procesà orientuotas, teorinis požiûris,
kurá labai iðsamiai savo straipsnyje iðdëstë N.
Petkevièiûtë (2003; 84-85). Anot ðios autorës,
“karjera yra procesas. Tai su darbu susijusios
patirties nuosekli seka” (kursyvas mano – A.
Z.).1 Kitaip tariant, sociologiškai bûtø galima
apibûdinti dvi pagrindines karjeros sampratas
– objektyviàjà ir subjektyviàjà. Objektyvioji
karjeros samprata nurodo, kad karjera gali bûti
objektyviai iðmatuojama ir susijusi su tam
tikromis kultûriðkai nulemtomis normomis ir
kai kuriais objektyviais socialiniais rodikliais,
tokiais
kaip
prestižinë
profesi ja,
vadovaujanèios pareigos, aukðtas atlyginimas,
kilimas karjeros laiptais2. Ðiuo atveju kalbama
apie karjerà kaip pasiekimà ir karjerà kaip
profesijà. Subjektyvioji karjeros samprata rodo,
kad karjera yra suprantama subjektyviai.
Karjera yra labai susijusi su individo vertybinëmis orientacijomis ir asmeniniais pasirinkimais. Jeigu vieniems “daryti karjerà” reiðkia
rasti mylimà ir džiaugsmà teikiantá darbà, tai

Tyrimo metodas
Dël ribotos straipsnio apimties iðsamiai
apraðyti tyrimo metodà nëra galimybiø, todël
norisi paminëti bent keletà esminiø dalykø.
Tyrimo “Moterys ir karjera” (tyrimo vykdytojai
– I. Matonytë, D. Kuzmickaite, J. Reingardienë
ir A. Zdanevièius) vykdytojai, pasitelkdami
„sniego gniûžtës” metodà ir atsižvelgdami á
veiklos pobûdá, atrinko 22 moteris ið Kauno,
užimanèias vadovaujanèius postus. Su ðiomis
moterimis 2001 m. pabaigoje ir 2002 m.
pradžioje buvo atliekami biografiniai, pusiaustruktûrizuoti interviu. Interviu buvo
áraðinëjami á garso juosteles, vëliau
transkribuojami ir analizuojami. Buvo siekiama
ne tiek išsiaiškinti tam tikras moters biografijos
detales, kiek sužinoti apie jos gyvenimà kaip
visumà, kurioje galima ieðkoti ‘teminiø laukø’,
kuriuose mes nagrinëjome moters karjeros
tra jektori jas. Buvo išskirti keturi tyrimo
teminiai laukai: 1. Moters socializaci ja
orientacinëje ðeimoje iki brandos amžiaus; 2.
Profesijos ásigijimas ir iðsilavinimas; 3. Moters

1
Petkevièiûtë (2003; 84-85) teigia, kad karjeros sàvoka apima du glaudžiai susijusius aspektus – subjektyvøjá (“Karjera apima elgesá
ir nuostatas, t.y. tai, kà asmuo daro ir jauèia. Ðis karjeros aspektas susijæs su vertybiø, nuostatø ir motyvatoriø keitimusi ávairiuose
amžiaus tarpsniuose”) ir objektyvøjá (“<…> pasirinkimai ir veiklos, á kurias ásitraukiama”).
2
Pvz., remiantis 1998 m. Vilmorus atlikto tyrimo (reprezentatyvi Lietuvos suaugusiøjø gyventojø apklausa) duomenimis, prestižinë
profesija arba veiklos rûðis siejama su mokslininko (8.0), universiteto dëstytojo (7.8) darbu. Neprestižinis užsiëmimas, anot Lietuvos
gyventojø, yra policininko (4.9) ir netgi politiko (5.0) darbas (plaèiau žr. Gaidys V.1998). Apie ávairius sociologinius darbo aspektus
ir Lietuvos gyventojø darbo vertybes žr. Savicka 2000, Juknevièius ir Matulionis 2001.
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dalyvavimas darbo rinkoje; 4. Ðeimos kûrimas,
motinystë ir lyèiø santykiai ðeimoje ir
visuomenëje. Ðie teminiai laukai leido
susiaurinti biografiniø interviu turiná. Teminiai
laukai apibrëžë ir pagrindinius naratyvinius
klausimus, kurie buvo pateikiami moterims.3
Biografinio metodo tikslas buvo išsiaiškinti
moters gyvenimo istorijà (t.y. tam tikrus
gyvenimo faktus) ir gyvenimo pasakojimà
(kuris yra neatsiejamas nuo gyvenimo faktø,
taèiau galbût ádomesnis kaip naratyvinis tekstas
sociologiniu, lingvistiniu, psichoanalitiniu
požiûriais). Gyvenimo istorija ir gyvenimo
pasakojimas nëra tapaèios sàvokos ir
sociologiniu požiûriu svarbu á ðá faktà
atsižvelgti. Jeigu pirmuoju atveju kalbama apie
konkreèius gyvenimo ávykius, faktus, kurie
sudaro žmogaus gyvenimo istorijà, tai antruoju
– apie ðiø faktø interpretacijà. Gyvenimo
pasakojimas (kuris kartais gali nesutapti su
gyvenimo istorija, t.y. realiais ávykiais) rodo,
kaip gyvenimo faktai yra interpretuojami,
retrospektyviai analizuojami ir pateikiami (apie
tai plaèiau žr.: Rosenthal 1993). Kadangi tyrimo
autoriai dirbo sociologijos disciplinos rëmuose,
pasitelkdami
hermeneutinio
atvejo
rekonstravimo metodà, svarbu buvo iðsiaiðkinti
ne vien tik moters argumentacijà (teorizavimà)
apie tam tikrus jos gyvenimo tarpsnius ar
retrospektyvø požiûrá á praeities ávykius,
susijusius su jos karjera (kas dažniausiai yra
pasiekiama áprasto kokybinio tyrimo metu).
Mums buvo svarbu rekonstruoti esminius
moters gyvenimo ávykius ir patirtis, t.y. faktus,
kurie nulëmë sëkmingà/nesëkmingà moters
karjerà. Kitas klausimas (svarbus teoriniu
požiûriu): kaip ðie faktai susijæ su moters
specifiniais vaidmenimis visuomenëje?; kokià
átakà jie darë moters karjeros keliui?
Verta pripažinti, kad á tyrimo atrankà
patekusiø moterø profesijø ir dažniausiai pagal
savo profesijà pasirinktø darbo srièiø spektras
nëra platus. Analizuojamø moteriðkosios lyties
informanèiø grupæ sudarë daugiausiai
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vadovaujanèius postus užimanèios moterys ið
Kauno. Taèiau darbo srities atžvilgiu moterø
gyvenimo istorijos ir pasakojimai atspindi
daugiausia ‘moteriðka jame’ darbo rinkos
sektoriuje dirbanèiøjø moterø patirtis, t.y. tø
moterø, kurios dirba ðvietimo, sveikatos
apsaugos, kultûros, žiniasklaidos ir valstybës
tarnybos sferose. Verslo ir politikos sektoriuje,
kuris tradiciðkai yra suprantamas kaip
‘vyriðkoji’ darbo rinkos ir karjeros sfera,
atstovaujanèiø moterø tyrimo atrankoje buvo
tik nedidelë dalis (4 ið 22).

Darbas ir karjera: pirmosios darbo
patirtys ir karjeros planavimas
Darbas ir karjera sociologiðkai nëra tapaèios
kategorijos (Watson 1995). Nors ir negalima
paneigti, kad ðios sàvokos yra labai susijusios,
nes karjera neámanoma be darbo, t.y.
ásitraukimo á darbo rinkà, kurioje yra kaupiamas
finansinis ir socialinis kapitalas, taèiau pirmoji
sàvoka implikuoja objektyvias, darbo rinkos
diktuojamas ir profesinio statuso suteikiamas,
reikðmes. Todël svarbûs ðios analizës klausimai
yra šie: kaip besikeièianèios darbo rinkos
sàlygos ir užimtumo struktûra lemia moters
galimybes siekiant aukštesnio profesinio statuso
ir sprendimø priëmimo galios?; kokios moters
ásitraukimo á darbo rinkà ir efektyvaus buvimo
joje priemonës garantuoja moters sëkmæ
hierarchinio mobilumo ir paaukštinimo
kovose? Antroji, karjeros, kategorija sietina ne
tik su visuomenëje nusistovëjusiomis ir moters
socialiná mobilumà skatinanèiomis arba
ribojanèiomis normomis, bet taip pat ir su
subjektyviomis priežastimis, nulemianèiomis
moters aspiraci jas ir motyvaci jas. Šios
priežastys gali bûti ážvelgiamos tik ásigilinus á
unikalø ir nepakartojamà konkreèios moters
gyvenimo pasakojimà ir istorijà.
Ðiame analizës lygmenyje svarbu pažymëti,
kad karjera gali bûti suvokiama skirtingai dël
nevienodai ásisàmoninamø ir áprasminamø lyties

3
Moterims buvo pateikiami ðie pagrindiniai, vadinamieji ážanginiai (naratyviniai), klausimai: 1. Pradžioje pakalbëkime apie Jûsø
vaikystæ. Praðom papasakoti apie Jûsø ðeimà, kurioje Jûs užaugote? 2. Gal galite prisiminti tà Jûsø gyvenimo laikotarpá, kai Jûs
pasirinkote savo profesijà, papasakokite, kai kà daugiau apie ðá periodà? 3. Gal galite prisiminti laikotarpá, kai pradëjote dirbti, koks
buvo Jûsø pirmasis darbas? 4. Dabar pakalbëkime apie darbà ir ðeimà, gal galite papasakoti, kaip Jums sekasi suderinti darbà ir
ðeimyniná (asmeniná) gyvenimà?
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ir profesiniø tapatybiø, kurios visø pirma yra
glaudžiai susi jusios su visuomenëje
egzistuojanèiomis darbo normomis ir ypaè
moters vaidmenø konfliktu vieðojoje (darbe)
ir privaèioje (ðeimoje) sferose. Kitaip tariant,
kalbant apie moterø karjerà reikia turëti
omenyje, kad klausimas – „Kas svarbiau: šeima
ar darbas/karjera, arba kaip suderinti šiuos
dalykus?” - daug dažniau iðkyla moterims nei
vyrams. Kadangi moters ásitraukimas á darbo
rinkà dažniausiai sutampa su ðeimos kûrimo ir
motinystës pradžia, todël ádomus yra kitas
klausimas: ar tikrai moterys labiau nei vyrai
susiduria su profesinës tapatybës formavimosi
krizëmis, o moterø kilimas karjeros laiptais yra
labiau užsitæsæs ir ilgiau trunkantis procesas?
Profesinë tapatybë ir pirmosios darbo patirtys
yra svarbûs veiksniai, kurie yra sietini ir su
sëkmingos karjeros plëtojimo galimybëmis.
Nors kiekvienos moters karjeros planavimas ir
plëtojimas yra individualus ir priklauso nuo
pasirinktos profesijos specifikos bei moters
individualiø gebëjimø ágyvendinant jai keliamus
reikalavimus, šio straipsnio tikslas yra aptarti
ir kintanèioje darbo santykiø erdvëje
ryðkëjanèius bendrus bruožus, kurie bûdingi ne
vienos kurios nors profesijos moterims ir jø
karjeros mobilumui, bet moterims posovietinëje
Lietuvoje apskritai.
Kalbant apie pirmàsias darbo patirtis ið
pradžiø reikia paminëti, kad dvideðimties dviejø
Kaune gyvenanèiø moterø gyvenimo istorijø
(faktø) ir gyvenimo pasakojimø (faktø
interpretacijos) analizë rodo, kad visas á tyrimo
atrankà patekusias moteris galima suskirstyti á
dvi grupes. Pirmàjà grupæ sudarë dabartinës 4050-metës (t.y. gimusios 1950-60 m., kurios á
darbo rinkà ásitraukë apie 1975-85 m.). Antràjà
grupæ sudarë 30-40 metø amžiaus moterys (t.y.
gimusios apie 1960-70 m., kurios savo profesinæ
karjerà pradëjo apie 1985-95 m.). Toká
skirstymà visø pirma nulëmë amžiaus
kategorijos, taèiau ne mažiau svarbi priežastis
buvo ta, kad ðios dvi amžiaus grupës ypaè
skyrësi savo ankstyvosios darbo patirties

atžvilgiu; joms nemažai átakos galëjo turëti
sovietinio ir posovietinio laikotarpio
diktuojamos rinkos sàlygos bei valstybës
ekonomikos modelis ir darbo rinkos politika.
Nors apie esminius skirtumus tarp ðiø
amžiaus grupiø dar negalima kalbëti, patirtys,
kurios buvo nulemtos to laikotarpio, kai
moterys ásitraukë á darbo rinkà, skiriasi.
Pirmosios grupës moterø iðskirtinis bruožas yra
tas, kad šios moterys paskyrimus darbui
gaudavo dažniausiai po studijø aukðtojoje arba
aukðtesniojoje mokykloje. Sovietinëje
Lietuvoje paskyrimø sistema buvo taikoma
siekiant proporcingai paskirstyti darbo jëgà po
visà ðalies teritori jà. Kai kuriø profesi jø
specialistai buvo rengiami tam tikram regionui
– šitaip buvo ágyvendinama socialistinë
regioninë darbo rinkos ir užimtumo politika,
ir Lietuva èia nebuvo iðimtis. Paskyrimø sistema
nebuvo visiðkai represinë, t.y. kai naujiesiems
darbo rinkos dalyviams (ypaè gerai
besimokantiems) pavykdavo pasirinkti ið keliø
variantø arba atsisakyti paskyrimo. Taigi vienas
ið esminiø skirtumø (kalbant apie pirmàsias
darbo patirtis tarp ðiø dviejø tiriamøjø grupiø)
buvo darbo garanti jos, kurios egzistavo
sovietmeèiu. Ðtai tokia yra tipinë 7-ojo
dešimtmeèio moters karjeros pradžia, vykusi
sovietinës urbanizacijos ir industrializacijos
kontekste. Apie tai pasakoja mokytoja, kilusi
iš provincijos, vëliau tapusi mokyklos vadove:
“<...> Tuomet buvo skirstymai, tuomet buvo
paskyrimai. Nori nenori buvo skiriamos vietos.
Nežinau, kaip kitur, bet pas mus buvo taip. Buvo
skelbiamos vietos, nurodomi rajonai ir miestai.
Paèioms grupëms leido pasiskirstyti vietas. Jeigu
kildavo kokia konfliktinë situacija, tada bûdavo
skiriama komisi ja, priimamas sprendimas.
Pagrindiniai miestai - Klaipëda, Ðiauliai ir Kaunas.
Vilniaus tuomet nebuvo. Ten jau vietø nebuvo.
Kažkodël Rytø Lietuvoje reikalingi mokytojai. Kaip ir
dabar, taip ir anuomet. Kadangi mano statusas leido
(juokiasi) rinktis, tai pasirinkau Kaunà. Nors ið tikrøjø
tai labai toli nuo tëviðkës, bet mano gimtinëj tuo metu
irgi nebuvo vietø. Ir antras dalykas – að netoli Kauno
turëjau giminiø. Jau turëjau kur pradžiai prisiglaust.
Taip ir atvykau.”(Angelë, 58 metai)4

Visose cituojamose iðtraukose kalba yra ðiek tiek pataisyta ir sutrumpinta (red. past.). Siekiant iðsaugoti anonimiðkumà moterø
vardai yra pakeisti.

4
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Darbo garantijos tarybiniais laikais, ypaè
universitetø ir profesiniø technikos mokyklø
absolventams, buvo bene ðimtaprocentinës,
taèiau teigti, kad situaci ja buvo ið esmës
skirtinga, nëra ámanoma. Kaip galima spræsti
ið visø tyrime dalyvavusiø moterø biografijø,
savo karjeros pradžioje jos nesusidûrë su
nedarbo problemomis, kurios aktualios
šiandienos vyresniojo amžiaus ir jaunoms
moterims. Tai galima bûtø paaiðkinti remiantis
tuo, kad rinkos ekonomika (karjeros požiûriu)
labiausiai veikia dabartines trisdeðimtmetes, nes
pirmajame nepriklausomybës deðimtmetyje
darbo rinka dar nebuvo tiek átakojama rinkos
sàlygø. Galima pastebëti tai, kad ne visos
moterys, pradëjusios savo karjerà sovietmetyje,
galëdavo vienodai pasinaudoti ásidarbinimo
garanti jomis. Pavyzdžiui, Rima (44 m.)
iðvažiavo dirbti žurnaliste á provincijà, nes
žinojo, kad jai darbovietë skirs butà, taèiau Valë
(44 m.) kartu su vyru iðvyko ieðkotis darbo á
sostinæ, kur jos vyras gavo paskyrimà, taèiau,
neradæ gyvenamojo bûsto, grážo atgal á Kaunà
ir ieðkojo darbo savo gimtajame mieste.
Taèiau vis dëlto galima teigti, kad pirmosios
grupës moterø biografi jose dominuoja
‘standartinë’ moterø ásitraukimo á darbo rinkà
pradžia ir karjeros kelias: studijos aukštojoje
mokykloje, paskyrimas dirbti, apsisprendimas
pasilikti arba išeiti iš paskirtos darbo vietos ir
nuosekli karjeros pradžia. Antrosios grupës
moterø biografijose ryðkëja jau kokybiðkai
kitas – rinkos sàlygø diktuojamas darbo
paieðkos procesas karjeros pradžioje bei
dinamiðkesnis karjeros kelias ir strategijø
ávairovë, kurià lemia kintantys darbo rinkos
poreikiai ir laisvos rinkos ekonomikai bûdingi
valdymo ir vadybos reikalavimai. Ðtai kaip juos
apibûdina moteris darbdavë:
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Ramunës (28m.), Neringos (24 m.), Laimos
(35 m.), Virgos (30 m.), Rasos (28 m.)
biografi jø analizë rodo, kad ðios kartos
moterims patekti á darbo rinkà ir gauti gerai
apmokamà darbà, o kartu ir mëgiamà darbà,
yra kur kas sunkiau lyginant su jø vyresnëmis
kolegëmis. Visø pirma tai vyksta dël to, kad vis
dažniau patekimà á darbo rinkà nulemia
konkursas, kai jaunam specialistui, neturinèiam
darbo patirties, yra sunku árodyti savo
pranaðumà prieð kitus. Ðià problemà paaðtrina
informanèiø ávardintas bendrojo lavinimo ir
aukðtøjø mokyklø nesugebëjimas prisitaikyti
prie naujø darbo rinkos sàlygø ir atsainus
požiûris á profesiniø ágûdžiø, reikalingø
profesinei kvalifikacijai, ugdymà:
“Ið tikrøjø, galvojant apie mokykliná iðsilavinimà, tai
dabar að, vertindama tai, kokiø ágûdžiø, kokiø
sugebëjimø reikalauja mano darbas, galiu pasakyti,
kad mokykla (aišku, pati pradžia išsilavinimo) nedavë
sugebëjimo savarankiðkai dirbti.“ (Rasa 28m.).

Kad aukðtøjø mokyklø požiûris á absolventø
paruoðimà rinkos ekonomikos sàlygø
diktuojamai darbo rinkai yra labai svarbus
veiksnys, byloja Virgos karjeros istorija. Anot
trisdeðimtmetës verslininkës, kuri savo
profesinæ karjerà pradëjo valstybinëje ámonëje,
o ðiuo metu vadovauja savo paèios ákurtai
bendrovei, universitetas, kuriame ji studijavo,
palaikë glaudžius ryðius su darbdaviais, todël
po baigimo beveik visi kurse besimokantys
studentai sëkmingai ásidarbino privaèiose
firmose. Taèiau vis dëlto negalima visos kaltës
suversti vien tik universitetams ir aukðtosioms
mokykloms, nes paèiø studentø iniciatyvumas
jau studijø metais taip pat yra ne mažiau svarbus
sëkmingai karjeros pradžiai, kuri neretai
nulemia ir visos karjeros kelià. Ðtai Rasos
istorija rodo, kad pirmosios darbo patirtys
studijø metais yra labai svarbios profesinës
tapatybës formavimuisi, o kartu ir tolesnei
karjerai:

“Mes žiûrime á iðsilavinimà, mes žiûrime á tai, kur
žmogus yra dirbæs, mes paprašome charakteristikos.
Mes pasižiûrime, kokius kursus yra baigæ asmenys,
nes, jei tai susijæ su buhalterija, aš turiu ðeðtà jausmà;
að kalbu su žmogum, að žiûriu jam á akis, að klausiu...
Iš atëjusiø žmoniø mes tik dvi sugebëjom atrinkti. Bet
aiðku yra profesiniai reikalavimai. Nes jeigu ateina
vyr. finansininkës pavaduotoja, o ieškai finansininkës,
tai ji jau turi darbo stažà; o kai pasiimi studentæ, kad
ir su aukštuoju išsilavinimu, be abejo, jà reikës mokyti,
visko reikës mokyti ... .” (Raimonda, 50 m)

“I: Kokios buvo Jûsø pirmojo darbo sritys? ...
Pirmosios patirtys, kurias Jûs patyrëte dirbdama?
R: Dabar yra penkta mano darbovietë, bet ið tikrøjø
pirmosiose dirbau po kelis mënesius; tiesiog að
galvoju, kad galbût vertëtø pasakoti, kai aš,

77

Lyèiø

sociologi ja

Sociologija. Mintis ir veiksmas 2004/1, ISSN 1392-3358

30-meèiø moterø pirmosios darbo patirtys
nežymiai skiriasi, vis dëlto tarp jø galima
pastebëti daugiau panaðumø nei skirtumø. Visø
pirma visos moterys jau paèioje savo karjeros
pradžioje aiðkiai suvokë, kad jø ásitraukimas á
darbo rinkà yra tikslinga veikla, kuri ateityje
duos dividendus. Pavyzdžiui, ðiuo metu aukðtas
vadovaujanèias pareigas akademinëje
universiteto struktûroje užimanti Valë,
nusivylusi savo pirmuoju paskyrimu, po
dekretiniø atostogø sàmoningai nusprendë
sugrážti á universitetà ir daryti mokslinæ karjerà,
kuri jos manymu, labiau sietina su jos profesiniø
sugebëjimø realizavimu bei finansiniais
privalumais.
Sàmoningas apsisprendimas siekti
užsibrëžto tikslo yra labai svarbus veiksnys,
lemiantis tolimesnæ moters karjeros
trajektorijà. Nors ir negalima teigti, kad visos
„karjeros moterys” jau paèioje karjeros
pradžioje tikrai žinojo tai, ko siekia, ir turëjo
aiðkø suvokimà, kurios savæs realizavimo ir
poreikiø patenkinimo strategijos yra labiausiai
ágyvendinamos, didesnë dalis tiriamøjø savo
jaunystës svajones paversdavo suplanuotais
tikslais. Architektë Meilutë jaunystëje jautë
simpatijas ekologinëms idëjoms, todël progai
pasitaikius (pamaèiusi skelbimà dël darbo
spaudoje) paliko savo ankstesniàjà darbovietæ
ir tapo vadovaujanèias pareigas užimanèia
valstybës tarnautoja aplinkosaugos srityje.
Aldona, nuo vaikystës svajojusi tapti aktore,
nors ir nepriimta á konservatorijà, visà savo
gyvenimà paskyrë teatrui. Ákûrë mëgëjiðkà
meno kolektyvà, kuris vëliau iðaugo á
profesionalø ir savivaldybës remiamà teatrà,
kuriam šiuo metu vadovauja. Galima skirti du
pagrindinius veiksnius, nulemianèius moters
sàmoningà apsisprendimà. Pirma, galima
pamatyti, kad sëkminga socializacija (profesinis
orientavimas, vertybës) ðeimoje ir ðvietimo
sistemoje (ásitraukimas á užklasinæ veiklà ar
bûrelius) jau vaikystëje iðugdo gebëjimà suvokti
savo privalumus ir trûkumus. Antra, paðaukimo
pa jautimas (sàveikaujant su iðskirtinëmis
asmenybëmis
mokykloje,
ðeimoje,
darbovietëje) tampa svarbiu veiksniu, lemianèiu
apsisprendimà dël karjeros. Sëkminga

studi juodama bakalaurà, dirbau psichologe
logopediniame darželyje. Tai ið tikrøjø buvo darbas,
kaip minëjau, <...> galëjai dirbt, galëjai nedirbt, tiesiog
laisvë tau buvo duota; tai ið tikrøjø dirbau keliom
kryptim, tiek su vaikais, tiek su tëvais, tiek su
pedagogais. Bûdama 22 metø, tiesiog subûriau tokià
grupelæ auklëtojø, kurios norëjo kažko naujo. Tuomet
sudarëm patogø magistro studijø grafikà ir dirbome.
Bûtent baigdama bakalauro darbà pradëjau ieðkotis
darbo pagal organizacinës psichologijos specialybæ,
nes ið tikrøjø supratau, kad tai ta vieta, kur að norëèiau
dirbti.
I: Jûs sakot “supratau.” Gal galëtumëte paaiškinti
plaèiau?
R: Bûtent, kad mano logopedinio darželio patirtis
man parodë, kad ið tikrøjø darbas su suaugusiais
žmonëmis yra man labiau priimtinas, aktyvesnis
darbas, nes organizacinë psichologija yra personalo
vadyba ámonëse; tiesiog galbût tas aktyvumas ne ðvietimo ástaigoje mane viliojo, ir ið tikrøjø iðbandžiau save jau antrame darbe ir galiu pasakyti, kad tikrai pasirinkau sritá, kurioje manau ir pasilikti.” (Rasa, 28 m.)

Pažymëtina, kad dalyvavimas darbo rinkoje
studijø metais arba kvalifikacijos këlimas
karjeros pradžioje labai priklauso ne tik nuo
universitetø ir darbdaviø geranoriðkumo ar
sugebëjimø sudaryti lankstesnius studi jø
tvarkaraðèius ir darbo grafikus, bet ir nuo paèiø
studentø ar darbuotojø iniciatyvumo ir noro
tobulintis. Kaip galima spræsti ið visø interviu
analizës, ðios problemos buvo artimos ir
vyresnei kartai. Pavyzdžiui, moteris, kuri ne tik
pasiekë profesiniø aukðtumø (užëmë aukðtà
vadovaujanèià padëtá verslo bendrovëje), bet
padarë ir politinæ karjerà (ðiuo metu ji yra
miesto tarybos narë, atstovaujanti vienai ið
opozicijai priklausanèiø partijø), savo karjeros
pradžioje, tik paragavusi “darbininkiškos
duonos”, suprato mokslo ir studijø vertæ ir norà
mokytis:
“Að kai baigiau vidurinæ mokyklà, að visiðkai nenorëjau
mokytis, kažkodël man jau turbût taip pabodo vidurinëj
mokykloj; að visiðkai nenorëjau mokytis, ir tada mano
mama (kad að turbût pajusèiau darbininko darbo
skoná) ádarbino “Inkaro” gamykloje. Ir að labai gerai
prisimenu savo pirmàjá darbà, kai reikëdavo keltis 5
val., 7 val. prasidëdavo pamaina, reikëdavo dirbti prie
konvejerio... . Metus laiko padirbusi, að jau pradëjau
kažkaip kitaip màstyti. Tai ir buvo, sakyèiau, toks
akstinas, kad reikia eiti toliau.” (Raimonda, 50 m.).

Nežiûrint á tai, kad dabartiniø 50–meèiø ir
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socializacija ir ankstyvas paðaukimo pajautimas
buvo labai svarbûs veiksniai tiriamøjø moterø
karjeros istorijose. Pastarieji ypaè iðryðkëja
Aldonos, Valës, Eleonoros gyvenimo istorijose.
Vartojant simbolinës sàvokos (G. H. Meado)
terminologijà, reiktø pažymëti, kad “svarbûs
kiti”, t.y. svarbûs tie žmonës (pvz., darbo
vadovas, kolegos, netgi sutuoktinis), kurie
padeda susiformuoti žmogaus profesinei
tapatybei ir padeda apsispræsti karjeros
pradžioje.
Moters sàmoningam apsisprendimui siekti
profesiniø aukðtumø ir mobilumo turi átakos
daugelis veiksniø, tarp jø ir ávairialypiø moters
vaidmenø konfliktas, kuris dažnai iðkyla moters
karjeros pradžioje. Taèiau ðiame kontekste
reiktø pažymëti, kad moters vaidmenys ðeimoje
neturëjo lemiamos reikðmës tiriamøjø moterø
karjeros planavimui. Iðskyrus Meilutës atvejá,
ðeimos kûrimas bei vaikø priežiûra moterø
karjerai buvo papildomas rûpestis greta darbiniø
reikalø, taèiau ði praktika pakankamai
reikðmingos átakos moterø karjerai nepadarë.
Kitaip tariant, ðeimos kûrimas arba vaikø
priežiûria tikrai nebuvo kliûtis, trukdanti
moterø karjeros plëtrai. Rima netgi mano, kad
moterims yra lengviau daryti karjerà negu
vyrams: “<...> moteriai, aš manau, tam tikra
prasme, viena vertus, yra lengviau padaryti
karjerà; todël, kad moterys iki ðiol yra
drausmingos, disciplinuotos ir labiau
pareigingos; ir aukštosiose mokyklose,
pavyzdžiui, didelë dalis gauna geresná
iðsilavinimà ... .” Taèiau prieð pradedant
nagrinëti gilesnes moterø karjeros posûkiø ir
karjeros strategijas svarbu išsiaiškinti tai, kaip
paèios moterys suvokia karjerà.
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tai, kokie karjeros sampratos bruožai iðryðkëja
moterø
gyvenimo
pasakojimuose.
Apibendrintai galima sakyti, kad yra ámanomos
dvi pagrindinës karjeros studi jø kryptys:
tyrimai, kuriø tikslas yra analizuoti karjeros
‘turiná’, ir tyrimai, kuriø objektas yra karjeros
‘struktûra’. Karjeros turinio analizë leidžia
suvokti karjeros kaip profesi jos ir darbo
pasirinkimo priežastis, motyvus, interesus ir
vertybes. Kitaip tariant, tokie tyrimai yra
nukreipti á individualø karjeros analizës
lygmená. Karjeros tra jektorijø struktûros
tyrimø tikslas yra atkurti unikalià individo
karjeros sampratà ir modelá. White et al. (1992;
106) siûlo atsižvelgti á ðiuos kintamuosius
dydžius:
1. Koks yra informacijos, susijusios su
“karjeros” sàvoka, dydis? Kitaip tariant,
ar daug yra kalbama apie karjerà?
2. Ar platus yra karjeros projekci jø
spektras? Kokios yra ámanomos karjeros
alternatyvos?
3. Kaip keièiasi karjeros samprata gyvenimo
raidoje, arba kokie pokyèiai lemia
karjeros sampratos kaità?
4. Kaip giliai karjeros samprata
persismelkia á kitas žmogaus gyvenimo
sferas?
Kadangi buvo pasitelkiami biografiniai
pusiau-struktûrizuoti interviu, kuriø metu
konkreèiø klausimø apie karjeros sampratà
nebuvo užduodama, ðiame darbe galima tik
pavirðutiniðkai pažvelgti á tiriamøjø karjeros
turiná. Todël pagrindinis dëmesys ðiame skyriuje
bus kreipiamas á karjeros struktûrinius
elementus, t.y. bus bandoma atkurti paèius
bendriausius moterø karjeros trajektorijø
modelius.
Analizuojant moterø karjeros turiná
iðryðkëjo dvi pagrindinës moterø karjeros
sampratos: pozicinë karjera ir profesinë (savæs
realizavimo) karjera. Pozicinë karjera yra
suprantama kaip moters galiø didëjimas
sprendimø priëmimo sferoje, kuris yra siejamas
su moters poziciniu (t.y. pareiginiu) mobilumu
á virðø. Pozicinës karjeros sàvoka taip pat
implikuoja siekimà pasirinkti tas veiklos sferas,
kurios yra prestižinës ir kuriose yra gaunama

Karjeros samprata ir karjeros modeliai
Vakaruose atlikti karjeros tyrinëjimai leidžia
daryti prielaidà, kad vienas ið svarbiausiø
aspektø tyrinëjant karjeros plëtros galimybes
yra gebëjimas ásigilinti ir suprasti individualià
žmogaus karjeros sampratà. Kita vertus, nors
kiekvieno individo supratimas apie tai, kas yra
karjera, skiriasi, galima nustatyti bendrus
bruožus. Todël galbût svarbiau bûtø nustatyti
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moterø karjeros sampratai. Kaip rodo Virgos
atvejis, užimama padëtis moteriai, ypaè karjeros
pradžioje, nëra reikðmingas veiksnys.
Pasitenkinimas darbu ir jausena, kad savo
darbine veikla galima pasiekti apèiuopiamø
rezultatø, rodo, yra žymiai svarbesni dalykai.
Netgi paèiame karjeros ákarðtyje moteris dažnai
nelinkusi susitapatinti su pozicine karjera. Rima
(44 m.) iðkelia laisvës ir nepriklausomybës
vertybes, kuriø á jokius postus neiðkeistø: “Að
manau, kad að nesu karjeros moteris, prieðingai,
postai man visiðkai neturi reikðmës, að kaip tik
jø visai nenoriu, ir að visai nenoriu turëti dar
daugiau darbo. Jeigu að nuvažiuosiu á Vilniø,
turësiu dar daugiau darbo negu èia. Èia yra
laisvë, að esu savarankiðka, að esu toli nuo
valdžios, ir apskritai tai yra pliusas, kurá galbût
suvoki, kai tau ne aðtuoniolika metø, nes ten
yra konvejeris, tai yra fabrikas, o èia yra ramu.”
Kad pozicinë karjera nëra siekiamybë per se
rodo ir moterø argumentacija, nusakanti tai,
kaip joms pavyko užimti aukðtas pareigas,
kurioje labai dažnai jauèiamas pasiteisinimas.
Pavyzdžiui, Gerda (50 m.) pasakoja: “<...> Að
baisiai nenorëjau á tas pareigas, að labai norëjau
dirbti paprasta inspektore, turëti savo rajonà,
bylas; bûti arèiau žmoniø, daugiau bendrauti ir
negalvoti apie tuos didelius strateginius planus
ir užduotis, bet mano bendradarbës, jos tiesiog
mane privertë suprasti, kad privalau kažko
imtis, nes kažkas turi imtis.”
Teigti, kad moterys nevertina savo užimamø
pareigø, nebûtø tikslu. Ne viena paðnekovë
pabrëžë jø autonomi jos ir lyèiø lygybës
vertybes, kurias taip pat užtikrina jø padëtis ir
statusas organizacijoje. Taèiau paradoksas yra
tas, kad tradiciðkai su moterø karjera
dažniausiai siejamas kintamasis dydis užimamos vadovaujanèios pareigos - nëra
svarbiausias moterims. Sociologiškai svarbu
pabrëžti, kad nors kiekybiðkai mes galime
iðmatuoti, kaip kinta moterø socialinis
mobilumas pagal svarbiø padëèiø skaièiø,
kokybine prasme moterø karjera paèioms
moterims yra kur kas gilesnis reiðkinys.
Paprasèiau tariant, tø moterø, kurios užima
vadovaujanèius postus, suvokimo požiûriu,
netinka teigti, kad jos yra pasiekusios karjeros

didesnë finansinë nauda. Profesinës karjeros
sàvoka yra glaudžiai susi jusi su pozicine
karjera, nes labai dažnai tie žmonës, kurie
pasiekia profesiniø aukðtumø, ágauna ir kità,
t.y. pozicinës karjeros, atributà - paaukðtinimà
pareigose. O tai dažniausiai nusako ir didesnæ
atsakomybæ ir aukðtesná atlyginimà. Taèiau
tuomet, kai esminis pozicinës karjeros aspektas
yra užimamos pareigos, profesinæ karjerà
apibrëžia nuoseklus ëjimas link užsibrëžto
tikslo. Labai svarbus profesinës karjeros
aspektas yra savæs realizavimas, nes didesnës
tiriamøjø moterø dalies karjera ir profesinë
veikla kartu yra integrali jø tapatybës dalis. Kai
kurios moterys, pavyzdžiui, žurnalistë Rima,
karjerà netgi supriešina profesijai. Profesija
tampa gyvenimo bûdu, todël karjera nëra
savitikslë, bet karjera – tai profesiniø aukðtumø
siekimas, kuris reikalauja atsidavimo ir
pasiðventimo savo pasirinktai veiklai: “Karjera
èia nelabai kà reiðkia, èia yra pati profesija,
gyvenimo bûdas, ir já arba pasirenki, arba
nepasirenki, ir viskas, sakyèiau, èia yra ne
karjeros problema.“ (Rima 44 m).
Ðiø karjeros sampratos aspektø iðskyrimas
yra sàlygiškas, ir jis dar nerodo, kad moteris,
kuriai svarbesnë yra viena karjeros samprata,
visiðkai atmeta kità karjeros suvokimo aspektà.
Kitaip tariant, netgi ir tuo atveju, kai moteris
teigia, kad “karjera nëra jos siekiamybë” (pvz.,
Vida), iðanalizavus moters gyvenimo istorijà ir
pasakojimus, galima užèiuopti tai, kokia yra jos
karjeros samprata ir kaip ðioji samprata átakoja
moters karjeros kelià. Kartais, kaip pažymi
Beata, ypaè ðiuos du karjeros aspektus
neámanoma atskirti, nes jie vienas nuo kito yra
neatsiejami, nors vertybine prasme ji, kaip ir
dauguma tyrimo informanèiø, pozicinei
karjerai priskiria mažesnæ, dažniausiai
neigiamà, reikðmæ:
“<...> Ko gero, èia reikëtø tuos du takelius ir turëti
mintyje. Vienas dalykas yra karjera ir profesija; aš
niekada nesižavëjau moterimis, kuriø savaiminis
tikslas yra karjera, todël tokiø žmoniø negerbiu.”
(Beata 40m.)

Interviu medžiaga leidžia daryti iðvadà, kad
‘pozicijø’ aspektas yra mažiausiai svarbus
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Pasitelkiant White et al. (1992) siûlomà
karjeros sampratø struktûriná modelá ir
pritaikius já interviu analizei, galima teigti, kad
moterø karjeros sampratos yra labai susijusios
su moterø sprendimo priëmimo modeliais,
kurie atsispindi ir moterø darbo istorijose.
Aiðku, negalima teigti, kad moterø sprendimø
priëmimo logikai ir pasirinkimams neturi átakos
iðoriniai veiksniai, kurie gali bûti ávairialypiai.
Moterø karjeros samprata neretai kinta
pasikeitus situaci jai tiek privaèioje, tiek
viešojoje sferose. Remiantis tuo, kokius
sprendimus priima moterys, išsirinkdamos
profesi jà, ásidarbindamos, keisdamos
darbovietæ, siekdamos paaukštinimo ir t.t.,
galima pastebëti keturis moterø karjeros
sampratos struktûrinius elementus arba jø
tipizacijà6:
1. Nuolatinë karjera
2. Lanksti karjera
3. Linearinë karjera
4. Spiralinë karjera
Nuolatinë karjera. Moterys, kurios labai
anksti priëmë sprendimà rinkdamosi vienà ar
kità specialybæ ir nuosekliai ëjo savo profesinio
augimo (taèiau nebûtinai tuo paèiu ir
hierarchinio kilimo) laiptais aukðtyn, jø
karjeros samprata gali bûti pavadinta nuolatine.
Tokiø moterø sprendimai dël savo specialybës,
darbo ir karjeros yra pastovûs, jie ið esmës
nekinta. Ðiø moterø karjeros kelias yra
nuoseklus ir pastovus. Nuolatinës karjeros
moterys dažniausiai dirba toje paèioje
darbovietëje ilgà laikà, specialybë yra
pasirenkama visam gyvenimui, ir šis
pasirinkimas nëra kvestionuojamas.
Lanksti karjera. Jau pats pavadinimas
pasako, kad tokia karjeros samprata nurodo
ðios sàvokos lankstumà. Karjera ðioje
sampratoje yra atvira pokyèiams ir naujoms
interpretacijoms, jos apibrëžimas nëra aiðkiai
fiksuotas, todël karjera iðoriniø sàlygø atžvilgiu
nuolat kinta. Moterys, kuriø karjeros samprata

aukðtumas. Karjeros moteris, moterø akimis,
yra laisva, nepriklausoma, mylinti savo profesijà
moteris, kuri savo darbe mato prasmæ.
Dauguma paðnekoviø teigë, kad joms yra labai
svarbu matyti ir suvokti, kad jø darbas yra
reikðmingas, kad já vertina kiti, o jø darbo vaisiai
yra svarbûs visuomenei: “Man svarbu, kad šita
mano kova turi rezultatø.” (Roma 52 m.).
Gerda, prisimindama savo karjeros pradžià,
taip pat pabrëžia rezultatø svarbà:
“<...> kai að atëjau, tai buvo baisiausi vaikø namai,
kuriuose gyveno po 200-300 vaikø, nebuvo tos globos
sistemos, ir man, pavyzdžiui, reikšmingiausi darbai,
kuriuos að èia nuveikiau ir kuriais að labai džiaugiuosi,
buvo savivaldybës vaikø namø atsiradimas 1995 m.,
kai mes surinkom vaikus (ðeimoje augo 5, 6 ar 7 vaikai,
iðbarstyti po ávairias institucijas, nes bûdavo apgyvendinama pagal vaiko amžiø: mažiukas vienoj, didesnis kitoj, kitas - treèioj, ir tie broliai, seserys apskritai
nežinojo, kad jie turi vieni kitus. Tai žinai, að labai
džiaugiausi ta savo idëja ir dabar labai džiaugiuosi,
kad man ðovë á galvà tokia mintis.” (Gerda 50 m.)

Moterø karjeros tyrinëtojai jau seniai
pastebëjo, kad vyrø ir moterø darbo ir karjeros
sampratos skiriasi, o tai taip pat turi átakos ir
jø darbinei elgsenai. Jeigu vyrams darbas yra
jø karjeros dalis, moterims darbas yra
reikðmingas èia ir dabar, todël apie karjerà
moterys galvoja mažiau. Priežastys, kodël
moterys yra mažiau linkusios sàmoningai
planuoti karjerà, yra aiðkinamos ávairiai. Viena
ið pagrindiniø priežasèiø, kaip teigia Scase ir
Goffee, yra ta, kad moterø karjerà daug
dažniau nutraukia netikëti ávykiai, tokie kaip
nëðtumas, motinystës atostogos, gyvenamosios
vietos keitimas dël vyro karjeros ir pan.5 Verta
pažymëti ir tai, kad tik viena ið tyrime
dalyvavusiø moterø aiðkiai pasisakë, kad
viename savo karjeros etape atsisakë karjeros
dël to, kad norëjo geriau pasirûpinti vaikais.
Kita vertus, tai jokiu bûdu nereiðkia, kad
moterims ðeimos reikalai netrukdë daryti
karjerà.

Žr. Scase ir Goffee (White B., Cox C. and Corper C. (1992) Women’s Career Development: A Study of High Flyers, Oxford:
Blackwell, ch. 5 “Career Development” p. 106.).
6
Tipizacija rodo, kad ðios karjeros sampratos nebûtinai yra fiksuotos ir nekintamos. Ðie struktûriniai elementai atspindi idealius
tipus, bet ne realiai egzistuojanèius modelius, kurie yra priskiriami tam tikriems individams. Taip pat reikia pažymëti, kad ði tipizacija
taip pat gali bûti pritaikoma ir vyrams, taèiau dël patogumo yra apraðoma ir pritaikoma moterims.
5
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yra lanksti, yra linkusios keisti pareigas,
darbovietæ. Ðiø moterø „Sodros” knygelëse
tikriausiai yra žymiai daugiau áraðø apie
darbovietës keitimà. Kita vertus, lankstumas
nëra tapatinamas tik su darbovietës keitimu.
Kadangi lanksèios karjeros moterø požiûris á
karjerà nuolat keièiasi, tokios moterys daug
dažniau keièia ne tik darbovietæ, bet ir
profesijà, jos daug lengviau priima sprendimus
keisti pareigas (tikriausiai labiausiai
paaukðtinimus). Ði samprata labai glaudžiai
siejasi su populiariai suprantamu “karjerizmu”,
taèiau ði lankstumo konotacija yra greièiau
lankstumo (prisitaikymo) kaip neigiamo bruožo
pasekmë. Taèiau lankstumas gali bûti
suprantamas ne tik neigiamai, bet ir teigiamai.
Linearinë (nuosekli) karjera. Vienas ið
pagrindiniø linearinës karjeros bruožø yra
planavimas, kurio tikslas yra ne trumpalaikiai,
bet ilgalaikiai pasiekimai. Ði karjeros samprata
yra labai panaði á nuolatinæ karjeros sampratà,
taèiau nors linearinës karjeros samprata yra
gana stabili, t.y. patys pagrindiniai ðios karjeros
sampratos aspektai yra pastovûs, taèiau taktika
yra kintanti ir gali bûti keièiama keièiantis
aplinkybëms. Ðià karjeros sampratà turinèios
moterys dažniausiai pasiekia áspûdingø karjeros
aukðtumø, nes savo užsibrëžto tikslo jos siekia
kryptingai ir nuosekliai. Taèiau priemonës,
kurias pasitelkiant siekiama ðio tikslo, gali bûti
pasirenkamos atsižvelgiant á situaci jà
(pavyzdžiui, galima keisti darbovietæ, bet
nekeisti profesijos/pareigybës, arba atvirkðèiai).
Spiralinë karjera. Šis karjeros sampratos
modelis taip pat vadinamas integraciniu, nes èia
yra integruojami ávairûs karjeros modeliai. Ði
karjeros samprata yra artimesnë toms
moterims, kuriø aspiracijos karjeros atžvilgiu
nëra pakankamai aiðkiai fiksuotos, jos labai
priklauso nuo tam tikro moters gyvenimo ciklo.
Karjeros samprata yra modeliuojama remiantis
asmenine patirtimi, pasiekimais ir ávairiomis
nesëkmëmis. Moterys, besivadovaujanèios
spiralinës karjeros modeliu, kažkuriame savo
karjeros etape dažnai apskritai atsisako
karjeros, taèiau, pasikeitus aplinkybëms, siekia
užsibrëžto tikslo. Ðios karjeros sampratà
vaizdžiai implikuoja Auros pasakojimas. Ðios

moters patirtis rodo, kad motinystës atostogos
tam tikra prasme gali bûti netgi efektingas
karjeros ramstis: “Kadangi iðtekëjau, iðëjau á
dekretà ið to skyriaus, tai tada sugalvojau, kad
reikëtø turbût dar gilinti žinias, ir stojau á
universitetà, pasirinkau teisës specialybæ. Ir
tada trejus metus mokiausi, auginau vaikà. Tai
buvo vis dëlto turbût lengvesnis periodas, nes
nereikëjo kartu dirbti ir mokintis, dar ir mama
padëjo augint vaikà, ir dël to sekësi neblogai
suderinti du tokius darbus, nes vaiko auginimas
irgi yra darbas.”
Moterø gyvenimo istorijø analizë leidžia
daryti iðvadà, kad moterø karjeros kelio
pradžioje dominuoja nuolatinës arba lanksèios
karjeros sampratos modeliai, kuriuos vëliau
pakeièia linearinës arba spiralinës karjeros
modeliai. Dvylikos moterø pirmosios darbo
patirtys rodo, kad darbinë veikla karjeros
pradžioje buvo gana pastovi, t.y. dominuoja
nuolatinës karjeros modelis. Reikia pabrëžti,
kad nuolatinës karjeros taktikà savo karjeros
pradžioje dažniausiai pasirenka medikës ir
žurnalistës. Tai tikriausiai galima paaiðkinti tuo,
kad abiems ðioms profesijoms reikalingas tam
tikras paðaukimas ir iðankstinis žinojimas apie
tai, kokiø savybiø reikalauja ðios specialybës.
Galima pastebëti, kad beveik visos žurnalistës
savo gyvenimo istori jose prisimena, kad
neprofesionalia žurnalistika užsiiminëjo jau
mokyklos laikais (pvz., raðë raðinius á vietinius
laikraðèius). Rima, kuri nuo penktos klasës
norëjo bûti žurnaliste, baigusi studi jas
universitete dirbo rajono laikraštyje, gilioje
provincijoje, “nuo eilinës korespondentës iki
atsakingojo sekretoriaus pavaduotojos”. Taèiau
vëliau jos karjeros samprata keièiasi á linearinæ,
atsiranda suvokimas, kad norint kažkà pasiekti,
reikia turëti ilgalaikius tikslus, kurie buvo
siejami su gyvenimu ne provinci joje, bet
viename ið didžiøjø miestø. Vaiva, kaip ir jos
tëvai, pasirinko gydytojo darbà ir visà laikà
dirbo klinikose, paraðë disertacijà ir savo
karjerà paskyrë ne tik gydomajam darbui, bet
ir ðvietëjiðkai, humanitarinei veiklai (ákûrë tos
ligos, kuria pati sirgo, nevyriausybinæ
organizacijà). Jos karjeros kelias ir samprata
taip pat nukreiptas á ilgalaikius tikslus, ir tai
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Aldona siekë bûti aktore, taèiau, neástojusi á
konservatorijà, draugiø pakalbinta ástojo á
bibliotekininkystës studijas universitete, o jas
baigusi keletà metø dirbo bibliotekoje. Taèiau
netrukus susiformavo ir ilgalaikiai jos karjeros
tikslai – noras dirbti meno srityje ir atsiduoti
teatrui. Ið kitø dviejø moterø karjerø istorijø
galima spræsti, kad karjeros lankstumas karjeros
pradžioje yra labai naudingas. Joana 11 metø
dirbo valstybinëje vaistø gamybos ámonëje,
taèiau tuo paèiu metu, Sàjûdžio laikais,
ásitraukë á “Caritas” veiklà, kurioje ágavo
reikiamos patirties. Taigi savo pirmojo darbo
patirtá ir kvalifikacijà panaudojusi individualaus
verslo kûrimui, Joana ðiuo metu yra privaèios
vaistinës direktorë ir savininkë. Jos karjeros
aspiracijos pasikeitë; pagrindinis tikslas dabar
yra ne profesinës kvalifikacijos këlimas, bet
verslo plëtra. Birutë planavo tapti medicinos
darbuotoja, baigë medicinos mokyklà, taèiau
jos planai - ástoti á Medicinos institutà pasikeitë, nes reikëjo rûpintis, kad nežlugtø
ðeimos verslas. Po sëkmingos komercinës
veiklos Birutë susipažásta su verslininkais ir
politikais, o tai paskatina jà užsiimti politine
veikla ir tapti politinio pasitikëjimo valstybës
tarnautoja.

rodo, kad jos karjera iš nuolatinës greitai
orientuojama á linearinæ. Meilutës karjeros
istorija rodo nuolatinës karjeros transformacijà
á spiralinæ. Baigusi architektûros studijas ji ilgà
laikà dirba architekte, taèiau atsisako karjeros
ðioje srityje dël to, kad galëtø daugiau laiko
skirti ðeimai ir vaikams. Taèiau savyje jautusi
polinká á ekologijà, kurià taip pat galima
suderinti su architektûra, Meilutë pradeda
dirbti valstybës tarnyboje aplinkosaugos srityje.
Nors jos darbo profilio keitimo kaina yra gana
aukðta (patiria nuolatiniø stresø “skoná”), savo
karjeros ateities perspektyvoje ji ážvelgia
teigiamø momentø, nes jos darbo vaisiai yra
matomi, dirbdama mylimà darbà ji prisideda
prie gimtojo miesto aplinkos apsaugos. Ingos
darbo istorija rodo, kaip moters karjeros
samprata ið nuolatinës transformuojasi á
lanksèià:
“I: Gal galite prisiminti laikotarpá, kai pradëjote
dirbti?; koks buvo Jûsø pirmasis darbas?
Inga: Mano pirmasis darbas ir, sakyèiau, vienintelis, 15 metø darbo maisto pramonëje. Aš dirbau Kauno
mësos kombinate, dirbau gydytoja, o po to - vyriausia
gydytoja. Tuo laikotarpiu aš metus laiko mokiau
studentus; kaip sakiau, yra tekæ laimëti ir konkursà;
tuo metu, kai að dësèiau studentams, pagal Apple
programà að iðvažiavau á Gento universitetà ir
pradëjau dirbti toká moksliná darbelá. Po metø nutrûko
stipendija, að grážau namo, aplinkybës namuose
pasikeitë, ir aš jau nebegrážau atgal á Gentà. Neaiðku,
kaip bûtø susiklostæ viskas toliau, jei að bûèiau grážus.
I: O buvo koks nors ávykis ar impulsas, kuris lëmë,
kad pereitumëte á ðità darbà?
Inga: Taip, tas impulsas labai banalus, nes mësos
kombinatas ëjo gražiu bankroto keliu, ir að tiesiog
iðëjau nemokamø atostogø, nes tokia buvo situacija;
ir per tà laikà tiesiog sužinojau, kad yra skelbiamas
konkursas, ir apskrityje buvo kuriamas toks skyrius.
Na, ir be abejo, keletas pažástamø paakino, kad að
dalyvauèiau; ir taip að atëjau, sakyèiau, keliø
atsitiktinumø dëka.” (Ištrauka iš interviu su Inga.)

Sëkmingos karjeros strategijos
Moterø karjeros plëtojimo klausimas yra
labai aktualus ne tik teorinëje feministinëje
literatûroje. Vakaruose yra raðomi vadovëliai
moterims, memuarai, kuriamos strategijos,
kurios turëtø padëti moterims ásidarbinti, siekti
paaukðtinimo, didesnës sprendimø priëmimo
galios ir t.t. Lietuvoje dominuoja vakarietiðka
verstinë publicistika, kuri ne visada tinka
lietuviðkajam kontekstui. Todël ðio poskyrio
tikslas yra moterø lûpomis sumodeliuoti
strategijas, kurios padëtø moterims jø karjeros
kelyje. Aiðku, iðankstinis perspëjimas tikriausiai
bûtø toks. Ðiame skyriuje pateikiamos moterø
strategi jos yra iðbandytos, taèiau jos yra
konstruojamos implicitiðkai, ðias strategijas
galime tik suvokti, nes moterys konkreèiai jø
neperteikë. Taèiau prieð pradedant kalbëti apie
tai, kas yra sëkminga karjera ir kokios yra

Kitø (10) moterø darbinës veiklos istorijos
rodo, kad karjeros kelio pradžioje moters
karjeros samprata yra lanksti. Moterys
dažniausiai dirba pagal specialybæ, taèiau siekia
perkvalifikavimo, nevengia ir atsitiktiniø darbø,
kurie arba suteikia daugiau finansiniø galiø arba
tiesiog darbinës patirties, kuri yra vëliau
naudinga kituose karjeros etapuose. Pavyzdžiui,
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ámanomos sëkmingos karjeros strategijos, bûtø
naudinga trumpai aptarti, kokios yra pagrindinës kliûtys, su kuriomis moterys susiduria
siekdamos karjeros.
Ðiame kontekste reikia pastebëti, kad
interviu metu nebuvo pateikiamas tiesioginis
klausimas, leidžiantis atskleisti moterø
nuomonæ apie dažniausiai pasitaikanèius
sunkumus karjeros kelyje. Taèiau interviu
medžiaga rodo, kad moterims ðios problemos
yra aktualios, todël jos paèios apie tai pradeda
kalbëti. Vienas ið dažniausiai sutinkamø barjerø,
susijusiø su moters socialiniu mobilumu, kuris
siejamas su pozicine karjera, buvo
diskriminacinio pobûdžio faktai. Nors daugelis
moterø teigë, kad jos paèios dël to nenukentëjo,
darbinëje aplinkoje moterys pastebi jø lyties
atžvilgiu vykdomà diskriminacijà:

Kita vertus, moters apsisprendimà dël
karjeros taip pat labai dažnai átakoja ir situacija
ðeimoje. Aura apie tai kalba tokiais žodžiais:
“Kadangi ðeima man patarë kol kas viskà palikti
senoj vietoj, nes vis tiek tai, kas nauja, reikalauja
darbo ir fizinio, ir moralinio ánaðo, tai šeima
sako, - kol vaikas mažas, kol kas ten ir bûk,
visur dabar yra sunku. <...> Tai, manau, kad
yra normalu, ir reikia kol kas laukt.”
Tæsiant ðià temà reikia prisiminti jau
anksèiau minëtos architektës istorijà. Meilutë
pabrëžë, kad pagrindinë jos iðëjimo ið darbo
priežastis buvo jos ir jos vadovø (lytis
nenurodoma) skirtingi požiûriai á profesinius
dalykus: “Man didesnis slogutis bûdavo, kai
projektavime esi užguitas, kai kažkokie virð
tavæs esantys projektø ir pan. vadovai
neteisingai paskirsto kažkokius dalykus, ir
nieko tu padaryt negali. Na, tai bûdavo tais
laikais, nieko padaryt negali, teisybës rast
negali... . Niekur garsiai nepasakysi, kad tai yra
neteisinga.” (Meilutë 55 m.). Ði istorijos detalë
atskleidžia ir dar vienà labai reikðmingà faktà.
„Karjeros moterims” vienas ið svarbiausiø
momentø yra tobulëjimas ir jø profesiniø
gebëjimø ávertinimas, todël, nerasdamos
galimybiø plëtoti savo gebëjimus, moterys
dažniausiai pasitraukia. Pavyzdžiui, Neringa po
konfliktø su savo virðininku, kurio požiûris á
„karjeros moteris” buvo neigiamas, susirado
kità darbà. Gerda teigë, kad “jei moteris –gabi,
jà visada pastebës, o jei vyras – kvailas, jis
niekada karjeros nepadarys.”
Ðie lyèiø santykiai darbo sferoje nurodo, kad
lyties faktorius tebëra reikðmingas moterø
karjeros genezëje. Kai kurios moterys teigë, kad
labiau palankesnë moteriai yra ta darbo aplinka,
kur vadovauja moteris, nes moteris moterá
visada geriau supranta. Ypaè paplitusá stereotipà
apie vyrus kaip geresnius vadovus bandë griauti
dvi moterys - Roma ir Joana:

“Net ir nežinau, kiek procentiškai yra vadovaujanèiø
vyrø ir moterø, bet žinau, kad, kai mes baigëm
farmacijà, vyrams ið tikrøjø buvo pasiûlyti direktoriø,
vaistiniø vedëjø postai; tada buvo dar paskyrimai, ir
geriausios vietos vis dëlto buvo pasiûlytos vyrams.”
(Joana 41 m.)
“<...> Jokiø vadovaujanèiø postø neužëmë moteris,
tas buvo nesàmoningai daroma; redaktorius
neparodë, kad jis kažkaip niekina [moteris], bet
netiesiogiai tai buvo leidžiama suprasti. Moterims
buvo mokami mažesni pinigai, nors aš negaliu pasakyti,
kad tai, pavyzdžiui, buvo susijæ su manimi (Neringa
24 m.).

Neretai moteris atsisako karjeros dël per
didelio darbo krûvio. Auros patirtis rodo, kad
dël ðios priežasties teko atsisakyti darbo: “Teko
atsisakyti vien dël to, kad iš darbo niekada ið
tikrøjø neišeinu pasibaigus darbo laikui; jisai,
kaip sakyt, nesibaigia ta valanda, to darbo turi
padaryti tiek, kiek jo turi, ir dar namo parsineši,
ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, ir vaikai tà
jauèia.” Kita moteris vëlgi apmàsto savo
galimybæ keisti darbo profilá, nes nejauèia savo
darbo rezultatø:

“<...> Man sekësi pakliûti á gerà akademinæ terpæ. Ir
tai akademinei terpei vadovavo moteris. Pedagogikos
ir estetinio lavinimo katedroje - doc. Ðiauèiulienë, o
Neorganinës chemijos katedroje - prof. Zelionkaitë.
Ta artimoji mikro terpë man buvo palanki. Kaip
moteriai. Nebuvo kažkokiø tai kontroversijø.” (Roma
52 m.)

“Ðiaip tai, aiðku, man nusibodo truputëlá tas darbas,
kadangi jisai vis tiek siejasi su tø paèiø problemø
sprendimu, kuriø galbût negali iðspræsti èia, paèiame
skyriuje; tai turi tiktai teikti kažkokius pasiûlymus
aukðtesnëms institucijoms. Ir galbût toksai tas ratas,
kai paskui tos problemos grážta atgal.” (Aura 37 m.)
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Valës patirtis taip pat labai panaði:

“Mûsø vedëja provizorë <...>, jinai pati turëjo tris
vaikus; kolektyvui buvo bûdinga tokia nuostata, kad
moterims reikia padëti; šia prasme buvo žiûrima gan
blaiviai, kaip ir að stengiuosi dabar žiûrëti, kadangi
farmacijos specialistai ið esmës yra moterys, að
nežinau, kiek procentø, bijau suklysti, taèiau pas mus
šimtaprocentiškai buvo moterys.” (Joana 41 m.)

“<...> Aš supratau, kad buvimas Kanadoje tuos du
mënesius, kai að iðvažiavau á Kanadà, labai daug kà
pakeitë mano gyvenime. Að supratau labai daug naujø
dalykø. Að supratau, kad ið tikrøjø nesu, sakykime,
jau tokia visiškai kvaila ir atsilikusi, <...> nesuprantu
to, kà jie ten dësto, ir kà reikia dëstyti, ir kà reiktø
keisti. Na, žodžiu, tie 1992 m. mano gyvenime, kai að
ten du mënesius pabuvau, jie pakeitë labai daug kà.
Tai galbût leido man save ávertinti. Žinoma, kai að
gavau tà ávertinimà, toká apdovanojimà ið Kanados
universiteto. Tas irgi buvo labai malonu. Jie nedalina
ten kiekvienam. Ir, grážus èia, að grážau kitokia. Tai
buvo toks kokybinis ðuolis.” (Valë 50 m.)

Kalbant apie sëkmingos karjeros sampratà
reikia pabrëžti keletà momentø. Ðis moterø
karjeros tyrimas leidžia daryti iðvadà, kad sëkmë
moterø karjeroje yra suprantama trejopai. Visø
pirma sëkminga karjera yra suprantama kaip
tokia, kuri atitinka moters pašaukimà – “karjerà daro ne tie, kurie atëjo atsëdëti darbo valandas, bet atëjo ið paðaukimo”. Pasitenkinimas
karjera visø pirma suvokiamas kaip pasitenkinimas darbu ir kasdienine darbine veikla. Ðis
sëkmingos karjeros aspektas glaudžiai susijæs
su profesionalumo siekimu. Beveik visos tyrime
dalyvavusios moterys teigë, kad labiausiai
karjerà lemia žmogaus profesinës (asmeninës)
savybës. Taigi pasitenkinimas, kurá galima
pasiekti, tikriausiai gali bûti pasiekiamas
pasitelkiant strategijà, kurià siûlo Eleonora:
“žiûrëk á viskà mëlynomis akimis”. Tai nusako
uolø mokymàsi ir nuolatiná savæs tobulinimà.
Kaip jau buvo minëta, daugelis moterø kalbëjo
apie nuolatiná savæs tobulinimà, saviðvietà ir
siekimà profesinës kvalifikacijos aukðtumø. Ið
interviu analizës matyti, kad mokymasis ir
mokslas (ypaè stažuotës užsienyje) buvo kokybinis moterø ðuolis á virðø ir vienas ið staigios
karjeros ramsèiø. Tai galima pamatyti ið
Raimondos patirties:

Visa interviu medžiaga leidžia daryti iðvadà,
kad moterys nëra linkusios “gudrauti”. Tokios
strategijos, kai imamasi apgaulës, korupcijos
arba pasinaudojimo pažástamais žmonëmis,
buvo retas atvejis. Nors ir šiuos karjeros
metodus yra sunku nustatyti interviu metodu,
taèiau keletas moterø prisipažino, kad ypaè savo
karjeros pradžioje ásidarbinti padëjo pažástami
arba giminës. Ðtai kokia buvo Rimos
ásidarbinimo viename ið átakingiausiø laikraðèiø
istorija: “Paprasèiausiai paskambinau vadovui
ir pasakiau, kad noriu pas juos dirbti. Sakë, „gerai, ateik”. Að já pažinojau, mes mokëmës
paraleliai, kolûkyje net virëjø kurse buvau,
cepelinus jam virdavau, mes buvom pažástami,
að pusæ redakcijos pažinojau.” Kita vertus,
“gudravimai” padeda ne tik dël to, bet ir
siekiant užsibrëžtø tikslø, kurie gali bûti
naudingi karjeros plëtrai: “<...> dirbdama
pagal paskyrimà að <...> ëjau pas ðvietimo
skyriaus vedëjà, praðiau, kad man leistø stoti,
nes bûtinai reikëjo pateikti sutikimà, kad mane
atleidžia nuo sesijos; na, bet vis tiek að pasiekiau
savo, að ástojau á neakivaizdines žurnalistikos
studijas ir po to tiesiogiai jau dirbau žurnalistiná
darbà …” (Beata 40 m.).
Antroji strategija (anot vienos informantës,
“iðsikovok sau erdvytæ, kur niekas tau nelips ant
galvos”) yra susijusi su autonomija. Ði strategija
siûlo moterims siekti nepriklausomybës ir
didesnës átakos ne pasitelkiant tiesioginæ
konfrontaci jà su galios struktûromis
(biurokratija, vyrais, valdžia) organizacijose,
bet ypatingo užsispyrimo ir pastangø dëka. Tai

“Raimonda: Aš ilgà laikà dirbau ne vadovaujanèias
pareigas, bet po to <…> tas mano mokymasis; buvo
tokia Kauno automatizacijos priemoniø gamykla, tai
ðioje gamykloje að pradëjau augti. Nuo paprastos
ekonomistës <…> aš paskui užëmiau planavimo
biuro virðininkës pareigas - iki tos gamyklos uždarymo,
sakykime. Tai buvo ilgas 18 metø kelias.
I: Kas paskatino jûsø profesiná augimà: jûsø asmeninës savybës, jûsø iðsilavinimas, koks nors epizodas?
Raimonda: Galbût žinot <...> nesakyèiau, be abejo,
tai yra visà laikà žiniø siekimas. Ir kada tu kažkà žinai,
tu stengiesi daugiau sužinoti, tu netgi tobulëji tame
paèiame darbe, nes darbe tobulëjimui ribø nëra. Ir
kai tu domiesi, atlieki savo darbà, kažkaip esi pastebimas žmogus; ir tai man padëjo turbût gyvenime,
sakyèiau.” (iðtrauka ið interviu su Raimonda)
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Roma palygina su “musës zyzimu”, taèiau jis
yra taip pat efektingas:

efektyvesni tuomet, kai palaikomi geri santykiai
su kolegomis. Kalbëdama apie bendravimo
ágûdžius Valë patarë, kad jauniesiems
specialistams “reikia iðkæsti vyresniøjø kolegø
spaudimà, kol esi jaunas”. Rasa bandë átikinti,
kad reikia “turëti lankstumo ir mokëti prieiti
prie vadovø”. Kitos paðnekovës nurodë
iniciatyvumà, veiklumà, savarankiðkumà,
moralumà kaip esminius bruožus, kurie
reikalingi moteriai siekiant karjeros.

“R: <...> kai sakai moterišku balsu rimtà dalykà, jo
išklausoma vienaip, kai tà patá dalykà kartoja vyriðkas
balsas, jo išklausoma kitaip. Kai að atsistodavau kalbët,
matydavau, kad jie klauso KAIP að kalbu. Tai yra, tai
yra jø gyvenimo praskaidrinimas. Moteris atsistojo
kalbët, – oi, kaip malonu. Kà að kalbu ir kad tai, kà að
kalbu, yra racionalu, kad að esu aukðtojo mokslo
tyrinëtojas, o mes svarstom aukðtojo mokslo
reformavimo problemas, jie pradëjo girdëti tik po
gero pusmeèio. Ir neretai tai, kà að sakydavau, juos
nervindavo. Nes aš ne visada, ir toli gražu ne visada,
sutikdavau su bendra nuomone. Moteriai skirta
pritarti. O jeigu jinai nepritaria ir tai sako kaip
mokslininkas, tai yra dirglu.
I: Kaip pasireikðdavo tie jø nervai?
R: Momentine prasme niekaip. <...> Tai labai dažnai
tai bûdavo kaip ákyrios musës baidymas. Tu jos
neužmuði. Bet tu jà baidai. Tai toks, na, kaip pasakyt,
“ai, jinai vël kalba”. Ir bûdavo taip, - praeina kiek
laiko, jie užmirðta, kà að sakiau, bet jø mintyse tai
užsifiksavo. Jø minèiø žemëlapis jau tai priëmë, jie
perdirba tai kaip savo informacijà. Ir tada jie po kurio
laiko kalba tai, kà að sakiau, bet sako kaip savo. Að
džiaugdavausi, kad mano mintys prigijo. Bet jos
nelikdavo mano mintimis. Pvz., visi užmirðo, kad buvo
siûloma Lietuvoje dualinë aukðtojo mokslo sistema.
Ir tik mano, va ðito, musës zyzimo, dëka mes turime
binarinæ, daug ðiuolaikiðkesnæ, sistemà.” (Iðtrauka ið
interviu su Roma.)

Baigiamosios pastabos
Kokybinio tyrimo iðvados neturëtø bûti
apibendrinanèios ar kažkà labai konkretaus
teigianèios. Greièiau atvirkðèiai, indukcinë
kokybinio metodo logika ir biografinë moterø
karjerø analizë pateikia daugiau klausimø nei
atsakymø. Taèiau, kita vertus, ðis tyrimo
metodas leidžia ásigilinti á individualø atvejá,
nustatyti tam tikrus idealius modelius, kurie
galbût pasitarnaus kuriant ir ágyvendinant
kiekybinius moterø karjeros tyrimus ateityje.
Vis dëlto norisi nusakyti keletà pagrindiniø
pastabø. Kokybinë moterø biografijø analizë
leidžia daryti iðvadà, kad moterø karjeros
samprata yra nuolat kintanti ir priklausoma nuo
gyvenimo situaci jos ir aplinkybiø. Ypaè
karjeros samprata keièiasi studijø metais ir
profesinës veiklos pradžioje. Atrodo, kad
moterims daug svarbesnë yra ne pozicinë, bet
profesinë karjera. Kaip rodo interviu duomenys,
moterims yra daug svarbiau save realizuoti,
dirbti mëgstamà darbà ir bûti nepriklausomoms, negu kæsti seksistiniø ir patriarchaliniø
pažiûrø vyrø-vadovø priespaudà vardan
aukðtesniø pareigø, didesnio atlyginimo ar
prestižinio darbo. Ðio tyrimo moterø gyvenimo
istorijø analizë rodo, kad moterø karjeros kelio
pradžioje dominuoja nuolatinës arba lanksèios
karjeros sampratos modeliai, kuriuos vëliau
pakeièia linearinës arba spiralinës karjeros
modeliai. Moterø karjeros strategijø analizë
pateikë vienà, taèiau labai reikðmingà staigmenà
– moterims vyriðki žaidimai ir vyriðki karjeros
siekimo modeliai nëra priimtini. Moterys,
siekdamos karjeros, naudojasi savo sukurtomis
moteriškomis taisyklëmis, moteriðkumas – tai

Treèioji strategi ja – “iðnaudok savo
moteriðkumà ir nepasiduok vyriðko žaidimo
taisyklëms”. Valë moteriðkumà ávardija kaip
savotiðkà ginklà: “Tai, kad aš esu moteris, man,
pavyzdžiui, kelis kartus tikrai padëjo. Að esu
tikra. Að galbût per daug emociðkai sprendžiu
kai kuriuos klausimus, o vyrai pasimeta prieð
toká, sakykime, nuoðirdumà, atvirumà,
emocionalumà. Ir tai yra savotiškas ginklas.”
Nors kai kurios moterys teigë, kad norint
pasiekti karjerà reikia iðmokti vyriðko žaidimo
taisykliø, vis dëlto dauguma pripažino, kad
moteriðkumas yra efektinga strategija, kurios
neverta atsisakyti.
Vardijant kitas moterø paminëtas savybes,
kurios reikalingos siekiant karjeros, reiktø
pabrëžti bendravimo ágûdžius. Didžioji
dauguma moterø pabrëžë, kad geri santykiai
su kolegomis, komandinis darbas, kurie yra
labai svarbûs profesinëje veikloje, yra
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ginklas kovoti su vyrø priespauda darbo rinkoje
ir kovoje dël paaukštinimo. Moteriškas karjeros
darymas yra tikriausiai vienas ið pagrindiniø
sëkmingos karjeros receptø visoms moterims.
Moterø karjeros tyrinëjimai ateityje galëtø
bûti nukreipti á moters darbinës veiklos analizæ
atsižvelgiant á, mano nuomone, tris svarbesnius
aspektus. Pirma, moters karjeros planavimà ir
sprendimø priëmimo strategijas kaip svarbius
profesinio rengimo komponentus. Antra, labai
svarbus aspektas nagrinëjant moterø karjerà,
yra pasitenkinimas savo profesine veikla ir jo
poveikis moters tolimesnës karjeros

sociologi ja

perspektyvoms. Šioje srityje sociologai galëtø
analizuoti darbo aplinkos, darbo organizacijø,
ir darbo kultûros poveiká moterø karjerai ir
karjerai apskritai. Treèia, ne mažiau reikðminga
tyrimø dalis turëtø bûti ir klausimas apie
moters karjeros integracijà á kitas gyvenimo
sferas. Pavyzdžiui, labai svarbia hipoteze galëtø
bûti klausimas: ar bûtent tos moterys, kurios
sëkmingai iðsprendžia lyties vaidmenø
konfliktus (susijusius visø pirma su ðeimos ir
darbo suderinamumu), yra pa jëgesnës
konkuruoti su vyrais karjeroje?
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