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Turinys: 

Lyčių aspektas apima visų struktūrinių fondų politikos programos laikotarpio ir įgyvendinimo 
dimensiją. Tyrime bendrais bruožais pateikiama, kokia apimtimi struktūrinių fondų 2000–2006 m. 
planuose, ypač Regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų programose, atsižvelgiama į lyčių aspektą. 
Pabrėžiamos politikos sritys (ir etapai), kuriose pažanga jau įgyvendinta, ir politikos sritys (ir etapai), 
kuriose pažanga yra lėta. Pagrindinės tyrimo išvados rodo, kad geresni rezultatai pasiekiami politikos 
proceso pradžioje, o ne įgyvendinimo etapų pabaigoje. Apskritai susidaro įspūdis, kad buvo imtasi 
daug veiksmų sudaryti būtinas sąlygas sėkmingam lyčių aspekto skatinimui 2007–2006 m. laikotarpiu, 
tačiau dar daugiau reikia padaryti, kad bendrojo pobūdžio tikslai virstų praktiniais ir efektyviais 
veiksmais.   
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Lyčių aspektas naudojant struktūrines lėšas 

Vykdomoji santrauka 

Lyčių aspektas yra politikos metodas, kuriuo siekiama lyčių perspektyvą įtraukti į kiekvieną 
politikos kryptį ir politikos proceso etapą: nuo kūrimo iki įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo. 
Šis metodas grindžiamas pripažinimu, kad moterys ir vyrai nėra apdovanoti vienodais ištekliais, 
poreikiais ir privilegijomis ir kad daugelis struktūrų, sistemų ir politikos krypčių yra šališkos 
lyčių atžvilgiu, nes tik vyrų patirtis vertinama kaip norma.  

Vyrų ir moterų lygių galimybių ir lyčių aspekto principai, kaip apimantys politikos 
programos laikotarpio ir įgyvendinimo dimensijas, yra aiškiai nurodyti struktūrinių fondų 
reglamentuose. 
 
Lyčių aspekto skatinimas nėra tik formalus reikalavimas. Šis veiksmas svarbus, nes jis stipriai 
teigiamai sąveikauja su ekonomine plėtra ir lyčių lygybe. Sąveikos kryptis daugiausia priklauso 
nuo ekonominės plėtros ir taip veikia lyčių lygybę, nes dėl aukštesnio ekonomikos lygio 
dažniausiai didėja švietimo, demokratijos ir didesnės lyčių lygybės lygis. Tačiau taip pat 
egzistuoja teigiamas ryšys tarp lyčių lygybės ir ekonominės plėtros, kai ekonominė plėtra 
priklauso nuo aukštesnio lyčių lygybės lygio, pvz.: didesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje 
didina bendrąjį vidaus produktą, kadangi daugiau žmogiškųjų išteklių naudojama gamybos 
sistemoje. Dėl moterų daromos įtakos vaikų auginimui, moterų integravimas darbo rinkoje ir 
politikos kūrime taip pat prisideda prie gyvenimo kokybės ir plėtros ateityje didėjimo. 

Dėl to tiek lygybė, tiek veiksmingumas gali būti naudojami kaip argumentai lyčių aspekto 
principui palaikyti. Diskriminacija ir atskyrimas yra neveiksmingumo priežastis. 
Diskriminacijos naikinimo naudą (vietos) ekonomikai teikia geresnis išteklių panaudojimas, 
kuris gali padidinti (vietos) ekonomikos konkurencingumą. Kai asmenų ekonominis vaidmuo 
apibrėžiamas pagal lytį, o ne pagal nuopelnus arba gebėjimus, tuomet vienos (moterų) grupės 
gebėjimai yra išnaudojami nepakankamai veiksmingai. Sumažinti lyčių atskirtį visuomenėje ir 
ekonomikoje skirtos politikos kryptys gali taip pat prisidėti prie įvairiapusiškos darbo jėgos 
kūrimo ir darbo organizavimo modelių gerinimo. Jeigu bendras moterų ir vaikų interesas bus 
remiamas darbo ir laisvo laiko pusiausvyrą skatinančiomis politikos kryptimis, padidėjęs ir 
lygiavertis moterų dalyvavimas ekonomikoje taip pat gali gerinti šeimos sąlygas. 

Šiuo tyrimu stengiamasi bendrais bruožais apibrėžti, kokia apimtimi į lyčių aspekto dimensiją 
atsižvelgta struktūrinių fondų 2000–2006 m. programos laikotarpiu, ypač Regioninės plėtros ir 
Sanglaudos fondų programose, siekiant pabrėžti politikos kryptis, kuriose pažanga jau 
įgyvendinta, ir nustatyti politikos kryptis, kuriose pažanga lėta. Pagal šią perspektyvą rengiamos 
pamokos, kaip sustiprinti lyčių dimensiją naujajame politikos programos 2007–2013 m. 
laikotarpyje. 

Remiantis 122 operacinių programų (OP) 1 ir 2 tikslų regionams devyniose valstybėse narėse 
(Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje) persvarstymo lyčių atžvilgiu metodu ir prieinamais antriniais šaltiniais, 
pvz., valstybių narių ir visos ES vertinimo, stebėjimo ir planavimo dokumentais, kurie suteikė 
galimybes išplėsti analizę ir ją pritaikyti kitoms Europos šalims, yra atlikta analizė.  
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Pagrindinės tyrimo išvados rodo, kad geresni rezultatai pasiekiami politikos proceso 
pradžioje (kontekstinė analizė, visos strategijos apibrėžimas), o ne įgyvendinimo etapų 
pabaigoje (įskaitant atitinkamą kompetenciją, atstovaujančias organizacijas, stebėjimą, 
vertinimą ir t. t.). Apskritai susidaro įspūdis, kad buvo imtasi daug veiksmų sudaryti būtinas 
sąlygas sėkmingam lyčių aspekto vystymuisi 2000–2006 m. laikotarpiu, ypač pripažįstant lyčių 
aspekto strategijos teisėtumą. Tačiau darbo vaisių dar nesimato. Dar daugiau reikia nuveikti, kad 
bendrojo pobūdžio ir specialūs tikslai pavirstų praktiniais ir veiksmingais veiksmais.  

Taip pat pagrindinės išvados rodo, kad, Europos Sąjungoje (ES) planuojant struktūrinių fondų 
programas, valstybėse narėse nustatyti skirtingi lyčių opumo lygiai ir (lyčių) politikos veiksmai 
apibrėžiami pagal skirtingus metodus. Skandinavų ir anglosaksų šalys yra dažniau linkusios 
skatinti lyčių lygybę politikos kūrime, o žemyninės ir Pietų Europos šalys daugiausia vis dar 
pasikliauja specialiomis lyčių priemonėmis, nors jos ir skelbiasi naudojančios dvejopą metodą. 
Kai kurie nauji metodai, priemonės ir metodologijos buvo sukurtos politikos procese, tačiau jų 
panaudojimą ir skleidimą riboja (vietos) politikos kūrėjų ir administracijos supratimo apie lyčių 
lygybės svarbą socialinei ir ekonominei plėtrai stoka. 

Pagal specialias skirtingus struktūrinių fondų programos 2000–2006 m. laikotarpio etapus 
nurodančias išvadas pateikiama ši situacija:  

• Lyčių aspektas struktūrinių fondų programos laikotarpio kontekstiniu vertinimu. 
Regioninėse operacinėse programose (ROP) kontekstinėje analizėje ypač atsižvelgia į lyčių 
dimensiją, atitinkamai iškeliant specialius lyčių klausimus ir naudojant rodiklius, ypač 
pabrėžiant darbo rinkos struktūrą ir dinamiką. Daug mažiau politikos kūrėjai yra atitinkamai 
motyvuoti įtraukti svarbias lyčių dimensijas į klausimus, kurie nėra „tiesiogiai“ susiję su 
moterimis, pvz.: transporto infrastruktūra ir paslaugos nėra susijusios su vaikų priežiūros 
arba vyresniųjų priežiūros paslaugų teikimu, o kaip tik šias sritys ypač globoja Europos 
regioninis plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas. 

• Lyčių aspektas apibrėžiant ir kuriant strategiją. Visose OP numatytas oficialus 
įsipareigojimas lyčių aspekto principui, tačiau tik retais atvejais galima įžvelgti specialią 
aspekto strategiją. Lyčių aspektas dažnai kildinamas iš lygių galimybių bendrų tikslų, dar 
kartą iškeliant palankiausius pagrindus susidoroti su lyčių diskriminacija ir kliūtimis darbo 
rinkoje (ir iš dalies bendrijos kūrimo procese). 

• Lyčių aspektas specialiuose tiksluose ir priemonių modeliuose. Specialių intervencijų 
modelis programos laikotarpiu dar aiškiau rodo du skirtingus „lyčių klausimui“ spręsti 
taikomus metodus ES šalyse. Viena vertus, taikomas lyčių aspekto principui skirtas 
metodas (anglosaksų ir Šiaurės šalyse) ir, kita vertus, dvejopas metodas, kuris apima lyčių 
aspektą ir teigiamus veiksmus (žemyninėse ir Pietų šalyse). 

Turint omenyje lyčių aspektu grindžiamas intervencijų sritis, įmonės ir naujovės, strateginio 
vystymosi galimybės, tvarios bendrijos, kaimo srities vystymasis yra vienintelės sritys, 
kuriose struktūrinių fondų programose buvo atkreipta daugiausia politikos kūrėjų dėmesio. 
Kalbant apie teigiamus veiksmus, intervencijų sritys išimtinai skirtos mokymo ir darbo 
rinkos politikos kryptims. 
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• Lyčių aspektas ir išteklių paskirstymas. Struktūrinių fondų išteklių paskirstymo 
vertinimas yra sudėtingas klausimas aspekto perspektyvos atžvilgiu, kadangi sudėtinga 
skirti biudžetą tik aspektui (o teigiamiems veiksmams, tikėtina, bus paskirta). Kaip bendra 
finansinių išteklių lyčių aspektui programose skirtą sumą įvertinanti sistema, specialių 
įrankių kūrimas, pvz.: lyčių finansavimas, kurie taip pat turi būti naudojami struktūrinių 
fondų programos laikotarpiu, turi plačiai paplisti ir būti remiamas. 

• Lyčių aspektas ir (numatyta) tvarka projektų atrankai. OP pateikti lyčių atrankos 
kriterijai rodo, kad vykdymo lygiu struktūriniai fondai yra mažiau orientuoti į lyčių 
principą. Iš tikrųjų visose OP numatyti lyčių kriterijai projektų atrankai (pvz.: sąsajos 
kriterijus, papildomi vertinimai, sąsajos su bendromis temomis, aiškus moters objektas ir 
t. t.), tačiau jų turinys vykdymo lygiu dažniausiai yra silpnas ir tiksliai neapibrėžtas, todėl 
būtina nustatyti aiškesnius ir tikslesnius kriterijus. 

• Lyčių aspektas ir programos stebėjimas bei vertinimas. Turint omenyje bendrą 
vertinimą, viena vertus, OP rodomos geros pastangos kuriant su specialių priemonių 
stebėjimu ir vertinimu susijusius lyčių rodiklius, nors dažnai pastangos ribojamos 
svarstomais pagal lytis klasifikuojamais duomenimis. Kita vertus, programos išsamus 
vertinimas lyčių aspekto atžvilgiu (kartu su susijusiomis metodologijomis ir įrankiais) nėra 
atitinkamai aptariamas. Šiuo atžvilgiu pagrindinį klausimą kelią atskirų lyčių duomenų ir 
lyčių opių klausimų stebėjimo sistemų prieinamumas. 

• Lyčių aspektas ir valdymo organizacijos. Valdymo organizacijos pradėjo bendrai 
atsižvelgti į būtinybę įtraukti institucijas, kurios skirtingu lygmeniu atsakingos už lygias 
galimybes, taip pat ir lyčių ekspertus. Šių subjektų dalyvavimas vis dar yra tik formalus ir 
dažnai apsiriboja konsultavimo vaidmeniu.  

Pirmiau minėti laimėjimai rodo, kad 2000–2006 m. programos laikotarpiu buvo pasiekta 
reikšmingų pagerinimų, tačiau taip pat rodo, kad politikos krypčių aspektų įtraukimas į 
struktūrinių fondų programą turi būti tobulinamas ir stiprinamas 2007–2013 m. perspektyvos 
laikotarpiu. 

Pagrindinę riziką kelia tai, kad visi veiksniai ir klausimai, kurie kažkokiu būdu susiję su lyčių 
aspektu, bus aptariami kaip formalumas, kurio būtina laikytis, o ne kaip svarbus įrankis 
sustiprinti ir pagerinti Europos ir jų piliečių (tiek vyrų, tiek moterų) padėtį.  

Taip pat susirūpinimą (kurį patvirtina keletas nuorodų į lyčių lygybę ERPF reglamentuose) kelia 
tai, kad aptariant lyčių perspektyvą bus pateikiamos nuorodos į su žmonėmis ir žmogiškuoju 
kapitalu (pvz.: veiksmai, kuriuos finansuoja Europos socialinis fondas) susijusius veiksmus, o 
ne į visus veiksmus, kuriuos ketinama remti struktūrinių fondų lėšomis. Pastarieji veiksmai gali 
iš tikrųjų sumenkinti lyčių aspekto sąvokos stiprumą visose politikos kryptyse ir visose jų 
politikos etapuose, prisidėti prie lyčių aspekto izoliavimo ir dėl to nesudaryti galimybių lyčių 
aspektui daryti reikšmingą poveikį lyčių lygybės atžvilgiu. 

Turi būti siekiama sukurti vystymosi procesą, kuriame būtų sudarytos galimybės panaikinti 
neutralumą lyčių atžvilgiu, apibrėžiant intervencijas, nustatant sistemai skirtą strategiją, o ne 
vien tik asmenims. Tikriausiai, kaip ir horizontali lygių galimybių integracija, vis dar jaučiamas 
poreikis taikyti specialias priemones, remiančias moteris, kad būtų įveiktos tam tikros nelygybės 
sąlygos, tinkamai įgyvendinančios intervencijas, skirtas asmenims, kurie nukreiptų savo 
pastangas infrastruktūrai, siekiant tvirtų ir veiksmingų rezultatų. 
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Tam įgyvendinti būtina užimti specialią politinę poziciją, taip pat ir gilinti supratimą apie lyčių 
lygybės svarbą socialinei ir ekonominei plėtrai politinėje ir administravimo kultūroje ir gerinti 
pajėgumus, kad konkrečiai būtų galima spręsti šiuos klausimus ir įtraukti vietos dalyvius. 
Galima būtų pradėti nuo to, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti ryšiui tarp lyčių aspekto ir 
socialinės bei ekonominės plėtros siekiant įveikti strategijų modelį, kuriame moterys yra tik 
„pasyvios“ intervencijų naudos gavėjos. 

Tikslui pasiekti yra du pagrindiniai aspektai. 

Pirma, būtina išspręsti tam tikrus lyčių aspektą 2000–2006 m. programos laikotarpiu 
apibūdinančius sunkumus, pvz.: vis dar įsitvirtinusią painiavą dėl tikrosios lyčių aspekto 
reikšmės, pernelyg dažnai ją suprantant kaip paprasčiausią teigiamų veiksmų skatinimą, 
atitinkamų veiksmingam lyčių aspekto įgyvendinimui skirtų priemonių ir skiriamų išteklių 
(žmogiškųjų ir finansinių) stoką ir lyčių aspekto praktinio įgyvendinimo sunkumus vykdymo 
lygmeniu vystymosi politikoje, kuri nėra tiesiogiai susijusi su asmenimis. 

Antra, remiantis 2000–2006 m. programos laikotarpiu išmoktomis pamokomis ir pateiktais 
pasiūlymais dėl tolesnio lyčių aspekto rėmimo, kaip prioritetai nurodomos šios dimensijos: 

• lygių galimybių valdymo kūrimas. Jeigu lygių galimybių tikslai taps sudėtine plėtros ir 
vystymosi politikos dalimi, būtinas veiksmingas „lygybės valdymas“; 

• valdymo ir įgyvendinimo įgūdžių gerinimas. Atitinkama tvarka dėl lyčių aspekto 
perspektyvos įtvirtinimo kaip atrankos kriterijaus; įgyvendinimo metodai ir rodiklių sistemos; 
techninės pagalbos komandos, skirtos remti lyčių aspektą vykdant projekto intervencijas; 
kompetencija dėl lygių galimybių programų ir projektų valdyme turi būti stiprinama, nes 
atsakingi asmenys atsako už visų programų rezultatų kokybę ir padarinius. 

• stebėjimo ir vertinimo įrankių gerinimas. Siekiant ir toliau tobulinti įrankius ir rodiklius, 
kurie buvo įgyvendinti 2000–2006 m., svarbiausias prioritetas yra gairių, kriterijų, metodų ir 
techninių priemonių apibrėžimas ir skleidimas Europos ir šalies bei vietos lygmeniu; 

• kaip pagrindinio įrankio institucinio mokymosi bendradarbiaujant ir taikant gerosios 
patirties mainus skatinimas siekiant sėkmingai skatinti institucinį mokymąsi visose 
valstybėse narėse, aiškiai nurodant projektus, kurių programos ir įgyvendinimas grindžiamas 
lyčių aspektu. 

• komunikacijos strategijų gerinimas, kad didėtų pagrindinių dalyvių supratimas ir būtų 
pabrėžti lyčių klausimai ir programos laimėjimai, įskaitant moterų socialinį ir ekonominį 
vaidmen 
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