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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų ir mokslo
(2007/2206(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 20 d. Tarybos rezoliuciją dėl moterų ir mokslo1, 

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 26 d. Tarybos rezoliuciją dėl mokslo, visuomenės ir 
moterų mokslinės veiklos2, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos rezoliuciją dėl lygių galimybių ir moterų 
ir vyrų dalyvavimo žinių visuomenėje siekiant augimo ir naujovių3, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 18 d. Tarybos išvadas dėl žmogiškųjų išteklių
stiprinimo mokslo ir technologijų srityje Europos mokslinių tyrimų erdvėje (8194/05), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) 4 (VP7), 

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/73/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo 
ir darbo sąlygų atžvilgiu5, 

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą Mokslo ir visuomenės veiklos planą 
(COM(2001)0714), 

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 11 d. Komisijos darbo dokumentą „Moterys ir mokslas: 
meistriškumas ir novatoriškumas – lyčių lygybė moksle“(SEC(2005)0370), 

– atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 4 d. Komisijos Žaliąją knygą „Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje. Naujos perspektyvos“ (COM(2007)0161) ir Komisijos darbo dokumentą 
(SEC(2007)0412), šios žaliosios knygos priedą, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. vasario 3 d. Komisijos komunikatą „Moterys ir mokslas –
moterų mobilizavimas siekiant praturtinti Europos mokslinius tyrimus“6, 

                                               
1 OL C 201, 1999 7 16, p. 1.
2 OL C 199, 2001 7 14, p. 1.
3 OL C 317, 2003 12 30, p. 6.
4 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
5 OL L 269, 2002 10 5, p. 15.
6 OL C 309, 2000 10 27, p. 57.
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– atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl profesinio, šeiminio ir asmeninio 
gyvenimo suderinimo1, 

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės gairių 
(2006–2010 m.)2, 

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje (2007 m.)3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ataskaitą ir Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0000/2008), 

A. kadangi moksliniai tyrimai yra Europos Sąjungos ekonominiam vystymuisi svarbus 
sektorius, o siekiant įgyvendinti Lisabonos strategiją Europai papildomai reikia dar 
700 000 mokslininkų, 

B. kadangi moterų mokslininkių ES yra mažuma ir jos sudaro 35 proc. visų mokslininkų, 
dirbančių vyriausybiniame ir aukštojo mokslo sektoriuose, ir tik 18 proc. visų 
mokslininkų, dirbančių privačiame sektoriuje, 

C. kadangi net ir ES vis dar nėra pakankamai duomenų apie mokslininkų kvalifikaciją, 
mokslo sritį ir amžių atsižvelgiant į lytį, 

D. kadangi moterys mokslininkės, palyginti su mokslininkais vyrais, patiria daugiau 
sunkumų derindamos profesinį ir šeimos gyvenimą, 

E. kadangi vis dar labai trūksta vadovaujamas pozicijas mokslo srityje užimančių moterų,

F. kadangi daugelyje šalių mokslo tarybose nėra lygaus moterų ir vyrų dalyvavimo, 
G. kadangi vieni prioritetinių Moterų ir vyrų lygybės gairėse (2006–2010 m.) pateikiamų 

veiksmų yra lygaus moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus skatinimas, įskaitant 
tikslą pasiekti, kad viešajame mokslinių tyrimų sektoriuje 25 proc. vadovaujamų pareigų
užimtų moterys, 

H. kadangi Europos mokslinių tyrimų taryboje nepasiekta lyčių pusiausvyra: iš 22 Mokslo 
tarybos narių tik 5 yra moterys, 

I. kadangi, nors daugiau nei 50 proc. visų ES studentų ir 43 proc. visų ES turinčių daktaro 
laipsnį asmenų yra moterys, jos užima tik 15 proc. aukštesniųjų akademinių postų, taigi jų 
įtaka priimant mokslui svarbius sprendimus yra gerokai mažesnė,4

J. kadangi pagal dabartinę Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą teikiant projektų 
pasiūlymus lyčių lygybės veiksmų planai yra neprivalomi, 

                                               
1 OL C 102 E, 2004 4 28, p. 492.
2 OL C 301 E, 2007 12 13, p 56.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0423.
4 Europos Komisija, Moterys ir mokslas: naujausi statistiniai faktai ir rodikliai – 2006 m. duomenys apie moteris, 
p. 55. 
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K. kadangi tyrimai rodo, kad esamos vertinimo ir įdarbinimo sistemos lyčių požiūriu nėra 
neutralios, 

1. atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad Europos švietimo sistemoje ir toliau gyvuoja 
lyčių stereotipai, ypač mokslinių tyrimų srityse, pvz., gamtos mokslų; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad bendra kultūra ir sąvokų „moksliniai tyrimai“, „geri moksliniai 
tyrimai“, „kompetencija“ ir „naujovės“ kultūrinis suvokimas gali apsunkinti moterų 
mokslinę karjerą; 

3. atkreipia dėmesį į išliekantį moterų dalies įvairiais mokslinės profesinės veiklos lygiais
nesubalansuotumą ir mano, kad siekiant įvesti veiksmingas priemones padėčiai pagerinti 
gali prireikti alternatyvų dabar vyraujančiam „protų nutekėjimo“ („leaking pipeline“) 
modeliui; alternatyva laiko „stumk–trauk veiksnių“(„push and pull factors“) modelį, nes 
jame atsižvelgiama į įvairių veiksnių, pvz., darbo aplinkos, vaidmenų modelių, 
konkurencijos, judumo reikalavimų ir šeimos atsakomybės, tarpusavio sąveiką; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad tradiciniu požiūriu vertinant „kompetenciją“ ir „rezultatus“ 
pagal mokslinių publikacijų skaičių linkstama nepakankamai atsižvelgti į įgūdžius, kurie 
laikomi daugiau būdingi moterims, pvz., bendravimo įgūdžius; 

5. apgailestauja, kad moterų mokslinės profesinės veiklos pertraukimas dėl šeiminių 
aplinkybių turi neigiamą poveikį jų karjeros galimybėms, nes dauguma kolegų vyrų tokių 
pertraukų nedaro, taigi gali pasiekti santykiškai aukštesnes pozicijas būdami jaunesnio 
amžiaus ir įgyti pranašumą toliau darant karjerą; todėl reikalauja, kad amžius 
neatsižvelgiant į šeiminę padėtį nebūtų pateikiamas kaip kriterijus vertinant kompetenciją; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad judumas yra labai svarbus siekiant ir užsitikrinant sėkmingą 
mokslinę karjerą, ir pažymi, kad tai gali būti sunku suderinti su šeimos gyvenimu; 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad nors dabartiniams įdarbinimo būdams būdinga tendencija 
išlaikyti status quo, kai pirmenybė teikiama vyrų mokslininkų darbui, atviresnė ir 
skaidresnė įdarbinimo tvarka padidintų tikimybę, kad būtų lygiai pripažintos ir įvertintos 
savybės, labiau būdingos moterims mokslininkėms; 

8. džiaugiasi Europos moterų mokslininkių platformos veikla siekiant gerinti moterų 
dalyvavimą moksle ir didinti moterų mokslininkių, užimančių už sprendimų priėmimą 
atsakingus postus, skaičių; 

9. ragina Komisiją imtis veiksmų, kad būtų didinamas mokslo bendruomenės ir politikos 
krypčių formuotojų informuotumas lygių galimybių mokslo ir mokslinių tyrimų srityse 
klausimais; 
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10. ragina Komisiją ir valstybes nares siekti skaidresnių įdarbinimo procedūrų ir įsipareigoti 
užtikrinti lyčių pusiausvyrą vertinimo grupėse bei atrankos komitetuose, kad jie būtų 
sudaromi iš ne mažiau nei 40 proc. moterų ir ne mažiau nei 40 proc. vyrų; 

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad įgyvendinant VP7 būtų kreipiamas dėmesys į moterų ir 
mokslo klausimą užtikrinant sprendimą priimančių asmenų mokymus (siekiant, kad jie 
geriau suprastų lyčių problemą), rengiant konsultacinių valdybų ir vertinimo grupių
posėdžius, rengiant kvietimus teikti projektus ir pasiūlymus bei vadovaujant deryboms dėl 
sutarčių; 

12. pabrėžia infrastruktūros, prisidedančios prie ilgalaikės darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros, vaidmenį ir jos svarbą geriau užtikrinant mokslinę karjerą; 

13. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti padėtį integruojant šeimos aspektą, t. y. 
numatant lanksčias darbo valandas, gerinant vaikų priežiūros įstaigų veiklą, padengiant 
papildomas persikėlimo su šeima į užsienį išlaidas ir numatant teisę į tarpvalstybinį 
socialinį draudimą; ragina gerinti vaiko priežiūros atostogų sąlygas; 

14. ragina Komisiją ir valstybes nares keisti kompetencijos ir „gerų mokslinių tyrimų“ 
apibrėžimus, siekiant atsižvelgti ir įveikti moterų ir vyrų mokslininkų karjerų skirtumus; 
pabrėžia, kad moterys mokslininkės praturtina mokslo pasaulį kitokiu požiūriu ir tuo, kad 
pasirenka kitokias mokslinių tyrimų temas; 

15. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis konstruktyvios veiklos siekiant skatinti moteris 
mokslininkes ir toliau plėtoti paramos ir konsultavimo programas bei rengti tikslinio
skatinimo politikos kryptis; atkreipia dėmesį į tai, kad labai gerų rezultatų duoda paprastos 
priemonės, pvz., žodinis moterų padrąsinimas pateikti paraišką; 

16. ragina Komisiją ir valstybes nares steigti moterims skirtus mokslinių tyrimų fondus, kad 
būtų išvengta per mažo moterų mokslininkių finansavimo;

17. pabrėžia, kad svarbu skatinti mergaites tapti mokslininkėmis, ir siūlo Komisijai ir 
valstybėms narėms propaguoti moterų mokslininkių specialybę ir parengti bei priimti kitas
priemones, kurios padėtų įgyvendinti šį uždavinį; 

18. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau stiprinti moterų mokslininkių tarpusavio ryšius 
nacionaliniu, regioniniu ir ES lygmeniu, t. y. įgyvendinti priemonę, laikomą svarbiausia 
prielaida, padėsiančia įtikinti daugiau moterų tapti mokslininkėmis ir skatinsiančia jau 
dirbančias mokslininkes dalyvauti politinėse diskusijose ir kelti savo kvalifikaciją; 

19. mano, kad į pasiūlymą įtraukti lyčių veiksmų planai, kurie taip pat nagrinėjami priimant 
Europos veiklos programas, yra esminė Europos Sąjungos ir (arba) Komisijos lyčių 
aspekto strategijos ir politikos dėl lyčių lygybės dalis; dėl to mano, kad jie ir toliau turėtų 
būti neatsiejama Europos mokslinių tyrimų finansavimo srities dalis;
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20. ragina Komisiją atlikti su lyčių aspektu susijusių priemonių, įtrauktų į VP7, vidutinio 
laikotarpio įvertinimą; 

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešime siekiama atkreipti dėmesį į socialinio, kultūrinio ir kitokio pobūdžio kliūtis, dėl 
kurių mokslo srityje dirba per mažai moterų. Jame bus trumpai apibūdinta dabartinė padėtis, 
tačiau pagrindinį dėmesį pranešėja skirs galimiems sprendimams ir gerajai patirčiai, kurie
galėtų padėti išspręsti susidariusias problemas. Pranešimas susijęs su dabartine padėtimi 
Europoje, kur mokslo srityje dirba per mažai moterų.

Remiantis statistika, daugiau moterų nei vyrų siekia aukštojo mokslo, tačiau kai reikia 
pasirinkti mokslininko kelią, moterys tampa mažuma. Aplinkybė, kad ypač daug moterų 
siekia aukštojo mokslo, nepakeitė moterų ir vyrų, pasirinkusių tam tikras mokslo sritis arba 
profesijas, santykinės dalies, t. y. išliko lyčių horizontalioji atskirtis bei moterų ir vyrų 
užmokesčio skirtumai.

Dėl ko lyčių atskirtis moksle turėtų kelti nerimą? Yra dvi pagrindinės priežastys. Pirma, kai 
kurios mokslo sritys vertinamos labiau nei kitos, o per mažas moterų skaičius šiose srityse 
(pvz., fizikoje) reiškia, kad moterų mokslininkių statusas žemesnis nei vyrų mokslininkų. 
Antra, svarbioms mokslo sritims gali pritrūkti darbuotojų. Jei gebėjimas atlikti ypač svarbų 
mokslinį darbą būtų atsietas nuo lyties aspekto, atsirastų galimybė į atitinkamas sritis įtraukti 
daugiau darbuotojų, tarp kurių būtų gerokai daugiau vien mokslinį darbą dirbančių moterų.

Moterys mokslininkės vis dar sudaro mažumą vyriausybiniame ir aukštojo mokslo 
sektoriuose; abiejuose sektoriuose ES moterys sudaro vidutiniškai 35 proc. darbuotojų. Vis 
dėlto visose šalyse tai smarkiai viršija moterų, dirbančių verslo įmonėse, vidurkį, kuris,
paskutiniais duomenimis, tesiekia 18 proc. (šis skaičius įvairiose šalyse labai skirtingas). 
Mažiausiai moterų mokslininkių verslo įmonėse dirba Vokietijoje (11,8 proc.), Austrijoje 
(10,4 proc.) ir Nyderlanduose (8,7 proc.), o Latvijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje moterų dalis
šioje srityje sudaro daugiau nei 40 proc. Moterų mokslininkių skaičius auga greičiau nei vyrų 
mokslininkų tik pusėje visų šalių, be to, keliose šalyse šis skaičius sumažėjo. 

Vyrų ir moterų pasiskirstymas įvairiose mokslo srityse skirtingas. Iš visų aukštojo mokslo 
sektoriuje dirbančių vyrų mokslininkų 54 proc. dirba gamtos mokslų ir inžinerijos srityse, tuo 
tarpu šiose srityse dirba tik 37 proc. visų moterų mokslininkių. Iš duomenų apie šį 
mokslininkų pasiskirstymą plačioje mokslo srityje galima daryti išvadą apie vyrų ir moterų 
apsisprendimą dėl specializacijos aukštojo mokslo metu. Paskutiniais metais buvo pateikta 
rezultatų tyrimų, kuriuose buvo lyginama lyčių horizontalioji atskirtis aukštojo mokslo 
sektoriuje įvairiose šalyse įvairiais istorijos laikotarpiais. Juose padaryta išvada, kad daugelyje 
šalių per paskutinį dvidešimtmetį moterų skaičius inžinerijos srityje padidėjo. Vis dėlto šis 
padidėjimas yra nežymus ir dažnai daug mažesnis nei kitų profesijų ir sričių atveju. Kitaip 
tariant, moterų daugėja tose mokslo srityse, kuriose jau dirba didelė dalis moterų.

Asmens apsisprendimui įtakos turi keletas atskirų veiksnių, susijusių su lyčių stereotipais. 
Lyčių stereotipai (nors ir supaprastintas reiškinio apibrėžimas) dažnai susiję su giliai 
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įsišaknijusiais įsitikinimais dėl būdingų vyrų ir moterų bruožų. Tai užtikrina įsitikimų dėl tam 
tikro lyčių vaidmens tęstinumą ir skatina profesinę lyčių atskirtį. Vieni mano, kad lyčių 
stereotipai susiformavo socializacijos procese, o kiti tvirtina, kad tai visą gyvenimą vykstantis 
lyčių vaidmens nustatymo ir keitimo procesas. Pagal lyčių stereotipus vyrams būdingi šie 
bruožai: domėjimasis techniniais dalykais, analitiniai gebėjimai, didelis meistriškumas, 
karjeros siekimas ir profesinės ambicijos, gebėjimas ginti savo nuomonę, dominavimas, 
egoizmas ir siekis padaryti įspūdį. Kita vertus, pagal lyčių stereotipus moterims būdingi šie 
bruožai: meilė vaikams, noras turėti šeimą, harmonijos branginimas, jausmingumas, 
emocingumas ir altruizmas. Taigi inžinerinei sričiai labiau tinkami vyrų nei moterų 
stereotipai. Atsižvelgiant į tai, inžinerinės srities profesijos laikomos tipiškomis vyriškomis 
profesijomis, todėl moterys jas renkasi nenoriai.

Lyčių stereotipai ne tik daro didelę įtaką vyrams ir moterims renkantis mokslo sritį, bet taip
pat gali turėti įtakos su priėmimu į darbą ir mokslinių tyrimų finansavimu susijusių sprendimų 
priėmimui. Į darbą, atitinkantį stereotipinius vyriško darbo kriterijus, dažniau priimami vyrai, 
o į darbą, atitinkantį stereotipinius moteriško darbo kriterijus, – moterys.

Kai kuriems asmenims įtakos turi ir šie veiksniai: šeiminė padėtis bei įtraukties ir atskirties 
mechanizmai, veikiantys bendraamžių grupes. Jei mergaitė vaikystėje domisi kompiuteriais ir 
techniniais žaislais, ji gali būti atstumta savo draugių. Šiuo atveju svarbia socialine priemone 
gali tapti šeimos parama ir padrąsinimas. Taigi labai dažnai studenčių, pasirinkusių inžinerinę 
arba kitas mokslo sritis, bent vienas iš tėvų dirba toje pačioje srityje. Tai taip pat rodo, koks 
svarbus gali būti moterų, dirbančių arba besimokančių vyrams „skirtose“ srityse, pavyzdys.

Nepaisant didėjančių moterų galimybių siekti aukštojo mokslo ir augančios moterų, turinčių
inžinerinį ir kitą techninių mokslo sričių išsilavinimą, procentinės dalies, daugelyje šalių lyčių 
horizontalioji atskirtis sumažėjo stebėtinai nedaug. Plačiai aprašytos kliūtys („stiklo lubos“ 
arba „klampios grindys“), trukdančios moterims siekti vadovaujamų pareigų net ir veiklos 
sektoriuose, kuriuose daugumą sudaro moterys. Didesnis nei kitur moterų vadovių stygius 
juntamas mokslo ir technologijų srityse. Universitetuose aukščiausias pareigas, pvz., 
profesorių ir jas atitinkančias pareigas, einančių moterų skaičius tesiekė 15 proc. (2003 m.). 
Be to, nuo 1999 m. ši dalis padidėjo tik dviem procentais. Labai skiriasi ir skirtingų šalių 
duomenys apie moterų dalį mokslo tarybose. Šiaurės šalyse ji siekia maždaug 50 proc., tačiau 
daugelyje kitų šalių lygybė dar nepasiekta, o keliose valstybėse narėse ši dalis yra mažiau nei 
10 proc.

Tarptautinėse diskusijose dėl nelygios lyčių padėties mokslinių tyrimų institucijų 
hierarchinėje struktūroje siūloma mintis kurti kryptingą struktūrą, kuri padėtų kilti karjeros 
laiptais nuo studijų doktorantūroje iki profesoriaus. Dauguma mokslininkų pradeda studijas 
doktorantūroje, po to tampa doktorantais, mokslininkais arba profesoriaus asistentais, vėliau
paaukštinami iki profesorių adjunktų, o kai kurie iš jų tampa ir profesoriais (žr. 3.1 paveikslą). 
Jei aukštėjant pakopai moterų skaičius mažėja, vadinasi, vyksta „protų nutekėjimas“, t. y. 
mokslininkės nebesiekia karjeros, kadangi nėra paaukštinamos.

Karjeros metu didėjant mokslininkų kvalifikacijai jiems dažniau pasiūlomos aukštesnės 
pareigos. Kuo didesnis darbo stažas, tuo didesnė aukštesnių pareigų tikimybė. Vis dėlto 
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atrodo, kad moterys paaukštinamos lėčiau negu vyrai, t. y. matomos aiškios su lytimi 
susijusios tendencijos.

Faktas, kad moterys vėliau pradeda dirbti mokslinį darbą, nėra paaiškinimas mažu moterų, 
einančių aukštesniąsias CSIC pareigas, skaičiumi, kadangi per tokios pat trukmės mokslinę
karjerą moterims pareigos paaukštinamos lėčiau nei vyrams. Duomenys rodo, kad lėtesnį 
moterų pareigų paaukštinimo tempą kai kuriose srityse (medžiagų mokslai, biologija ir 
biomedicina, fizika) galima būtų paaiškinti skirtumais, susijusiais su produktyvumu. Tačiau 
šis paaiškinimas netinka kitoms sritims. Pateikiami šie skirtumų, susijusių su produktyvumu, 
ir lyčių nelygybės mokslo srityje argumentai: asmens savybių skirtumai, socialiniai veiksniai
ir galimybės naudotis ištekliais. 

Organizaciniai ir instituciniai lyčių atskirties veiksniai – tai nelygybės mechanizmai, 
veikiantys įmonių, mokslinių tyrimų įstaigų arba mokslinius tyrimus finansuojančių įstaigų 
lygmeniu. Svarbiausi šie instituciniai lyčių atskirtį skatinantys mechanizmai: įdarbinimo 
procesas, pareigų paaukštinimo praktika, sprendimų priėmimo ir įvertinimo procesai, pagal 
lyties požymį skirstomų darbo vietų kultūra.

Įdarbinimo procesas vis dar tiriamas nedažnai, kadangi yra ribotos galimybės susipažinti su 
atitinkamais institucijų duomenimis. Lyčių atskirtis įdarbinimo procese susijusi su šiomis jo 
pakopomis: būdas, naudojamas galimiems kandidatams informuoti ir privilioti, po to 
pokalbis, darbo pasiūlymo gavimas ir darbo pasiūlymo kokybė, t. y. pradinis atlyginimas ir 
priedai. Kiekvienoje šių pakopų gali pasitaikyti nevienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
apraiškų, o visam įdarbinimo procesui įtakos gali turėti lyčių stereotipai arba nusistatymas dėl 
pirmumo „teisės“. Paaukštinimo ir įvertinimo vaidmuo lyčių atskirčiai aprašytas dar mažiau,
nei įdarbinimo proceso vaidmuo. Kalbant apie sėkmingo finansavimo lygį galima pasakyti, 
kad šioje srityje nėra statistiniu požiūriu reikšmingo skirtumo. Vis dėlto vyrauja tendencija, 
kad vyrams tenkanti finansavimo dalis vis dar nežymiai viršija moterų finansavimą. Tik 
keleto šalių tam tikrose srityse šis skirtumas gana didelis. Kita vertus, kitas daug įtakos 
turintis veiksnys – ypač mažas moterų, siekiančių įsidarbinti, pvz., inžinerijos srityje, paraiškų 
skaičius. Dar pateiksime su lyčių stereotipais susijusios įdarbinimo kultūros pavyzdį: 
„Norintis įsidarbinti inžinieriumi turi atrodyti kaip inžinierius, kalbėti kaip inžinierius ir elgtis 
kaip inžinierius. Daugeliu atveju tai reiškia atrodyti, kalbėti ir elgtis kaip vyras“1. Dažnai tai 
vis dar tiesa. 

Atsižvelgiant į šiuos rezultatus reikia pateikti keletą rekomendacijų, kurios padėtų padidinti 
moterų, siekiančių karjeros mokslo ir technologijų srityse, skaičių:
– imtis aktyvesnių priemonių moterų mokslininkių karjeros galimybėms propaguoti; 
– užtikrinti, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į ES ir nacionalines programas; 
– sukurti daugiau galimybių moterims ir vyrams siekti mokslinės karjeros universitetuose ir 

neuniversitetinėse mokslinių tyrimų įstaigose; 
– įgyvendinti daugelį mokslo sričių apimančią darbuotojų lavinimo programą, skirtą 

mokslinių tyrimų centrams; 

                                               
1 J. G.Robinson ir J. S. McIlwee (1991 m.), „Vyrai, moterys ir inžinerijos kultūra“, žurnalas „The Sociological 
Quarterly“, 32: 406.
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– parengti visapusiškas programas, skirtas aukšto rango vadovaujantiems mokslo 
darbuotojams, pvz.: daugelį mokslo sričių apimantys arba tarpkultūriniai ryšiai, lyčių 
gebėjimai, mokslo srities vadybos įgūdžiai, mokymai ir kontrolė, vadovavimo gebėjimai ir 
kt. 
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