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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sievietēm un zinātni
(2007/2206(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 20. maija rezolūciju par sievietēm un zinātni1,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 26. jūnija rezolūciju par zinātni, sabiedrību un sievietēm 
zinātnē2,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 27. novembra rezolūciju par sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu pieeju un līdzdalību zināšanu sabiedrībā, lai veicinātu izaugsmi un 
jauninājumus3,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 18. aprīļa secinājumu par cilvēkresursu stiprināšanu 
zinātnes un tehnoloģiju Eiropas Pētniecības telpā (8194/05),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu Nr. 
1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju 
attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013. g.)4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra 
Direktīvu 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa 
īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba 
iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem5,

– ņemot vērā Komisijas Zinātnes un sabiedrības rīcības plānu (COM(2001)0714),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2005. gada 11. marta darba dokumentu „Sievietes un 
zinātne: izcilība un jauninājumi — dzimumu līdztiesība zinātnes jomā” (SEC(2005)0370),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 4. aprīļa Zaļo grāmatu „Eiropas Pētniecības telpa: 
jaunas perspektīvas” (COM(2007)0161) un Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SEC(2007)0412), kas pievienots iepriekšminētajai Zaļajai grāmatai,

– ņemot vērā 2000. gada 3. februāra rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Sievietes un 
zinātne — sieviešu mobilizēšanas Eiropas pētniecības bagātināšanai”6,

– ņemot vērā 2004. gada 9. marta rezolūciju par profesionālās, ģimenes un privātās dzīves 

                                               
1 OV C 201, 16.7.1999., 1. lpp.
2  OV C 199, 14.7.2001., 1. lpp.
3 OV C 317, 30.12.2003., 6. lpp.
4 OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
5 OV L 269, 5.10.2002., 15. lpp.
6 OV C 309, 27.10.2000., 57. lpp.



PE400.495v01-00 4/10 PR\704257LV.doc

LV

apvienošanu1,

– ņemot vērā 2007. gada 13. marta rezolūciju par ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 
(2006.–2010. g.)2,

– ņemot vērā 2007. gada 27.  septembra rezolūcija par sieviešu un vīriešu līdztiesību 
Eiropas Savienībā — 2007. gads3,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā zinātne ir nozīmīga joma Eiropas Savienības ekonomiskajai attīstībai un, lai īstenotu 
Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai, Eiropā darbā jāpieņem vēl 700 000 
pētnieku;

B. tā kā Eiropas Savienībā sievietes pētnieces ir mazākumā, ņemot vērā, ka valsts un 
augstākās izglītības nozarē apmēram 35 % strādājošo pētnieku ir sievietes, bet privātajā 
sektorā — tikai apmēram 18 %;

C. tā kā ES dalībvalstīs nav daudz pa dzimumiem sadalītu datu saistībā ar pētniekiem 
atkarībā no to kvalifikācijas, zinātnes jomas un vecuma;

D. tā kā sievietēm pētniecēm salīdzinājumā ar vīriešiem pētniekiem ir grūtāk apvienot darba 
un ģimenes dzīvi;

E. tā kā sieviešu trūkumus vadošos amatos zinātnes jomā vēl joprojām ir ievērojams;
F. tā kā vairumā valstu sievietes un vīrieši nav līdzvērtīgi pārstāvēti zinātniskajās padomēs;

G. tā kā viena no ES darbību prioritātēm Dzimumu līdztiesības ceļvedī ir nodrošināt sieviešu
līdzvērtīgu pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesā, tostarp panākt, ka 25 % valsts 
zinātnes jomas vadošos amatus ieņem sievietes;

H. tā kā Eiropas Pētniecības padomē nav izdevies panākt dzimumu līdzsvaru, ņemot vērā, ka 
no 22 Pētniecības padomes locekļiem tikai 5 ir sievietes;

I. tā kā, neskatoties uz to, ka 50 % studentu Eiropas Savienībā ir sievietes un ka 43 % no 
visiem doktora grādiem ES iegūst sievietes, sievietes ieņemt tikai apmēram 15 % no 
visiem akadēmiskajiem amatiem, un tādējādi viņu ietekme lēmumu pieņemšanas amatos ir 
ievērojami mazāka,4

J. tā kā pašreizējā7. pētniecības pamatprogramma nepieprasa, lai projektu priekšlikumos 
obligātā kārtā būtu iekļauti rīcības plāni dzimumu līdztiesībai;

K. tā kā pētījumi liecina par to, ka pašreizējās novērtēšanas un darbā pieņemšanas sistēmas 
nav dzimumneitrālas;

                                               
1 OV C 102 E, 6.7.2006., 492. lpp.
2 OV C 301 E, 13.12.2007., 56. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0423.
4 Eiropas Komisija, „Sievietes un zinātne — jaunākie statistikas dati un rādītāji, 2006. gada rādītāji saistībā ar 
sievietēm”, 55. lpp.
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1. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka Eiropas izglītības sistēmās vēl joprojām veicina ar 
dzimumiem saistīto stereotipu saglabāšanos, jo īpaši pētniecības jomā, piemēram, saistībā 
ar dabaszinātnēm;

2. atzīmē, ka kultūra un jēdzienu „pētniecība”, „labas pētniecība”, „izcilība” un 
„jauninājumi” kulturālā izpratne var radīt šķēršļus sieviešu karjerai zinātnē;

3. atzīmē, ka sieviešu pārstāvība dažādos zinātniskās karjeras līmeņos ir nelīdzsvarota, un 
uzskata, ka, lai pieņemtu efektīvus pasākumus situācijas izlabošanai, ir jārod alternatīvas 
pašreiz plaši pieņemtajam „tekošā cauruļvada” modelim; uzskata, ka alternatīvs variants 
varētu būt „atgrūžošo un pievelkošo” faktoru modelis, jo tajā tiek ņemti vērā dažādi 
faktori, piemēram, darba vide, lomu modeļi, konkurence, mobilitātes prasības un ģimenes 
pienākumi;

4. atzīmē, ka vispārpieņemtā pieeja izcilības un sasniegumu novērtēšanai, kad vērā tiek 
ņemts publikāciju skaists, liedz pietiekami novērtēt prasmes, kuras bieži tiek uzskatītas 
par vairāk sievietēm piemītošām, piemēram, komunikācijas prasme;

5. pauž nožēlu par to, ka darba pārtraukumi, kurus izmanto sievietes ģimenes apstākļu dēļ, 
negatīvi ietekmē viņu karjeras iespējas, jo vairums vīriešu dzimuma kolēģu šādus 
pārtraukumus neizmanto, kas ļauj viņiem ieņemt līdzvērtīgu amatu agrākā vecumā un gūt 
priekšrocības turpmākajā karjeras attīstībā; tāpēc aicina vecumu neizmantot par kritēriju 
izcilības noteikšanai, neņemot vērā ģimenes stāvokli;

6. atzīmē, ka mobilitāte ir nozīmīgs veids, kā attīstīt un nodrošināt karjeras izaugsmi 
pētniecības jomā, un norāde, ka karjeras izaugsmi var būt grūti apvienot ar ģimenes dzīvi;

7. atzīmē, ka, tā kā pašreizējais darbā pieņemšanas process saglabā pašreizējo situāciju, kad 
priekšroka tiek dota vīriešiem pētniekiem, atklātākas un pārredzamākas darbā 
pieņemšanas procedūras palielinātu iespēju, ka īpašības, kas vairāk piemīt sievietēm 
pētniecēm, tiktu vienādā mērā atzītas un novērtētas;

8. atzinīgi vērtē pasākumus, ko īstenoja saistībā ar Eiropas platformas sievietēm pētniecēm, 
kuras mērķis bija veicināt sieviešu dalību pētniecībā un palielināt sieviešu skaitu lēmumu 
pieņemšanas amatos;

9. aicina Komisiju īstenot pasākumus, lai zinātniskajās aprindās un par politikas veidošanu 
atbildīgās iestādēs palielinātu informētību par iespēju vienlīdzību zinātnē un pētniecībā;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest pārredzamākus darbā pieņemšanas procesus un 
garantēt dzimumu līdzsvaru novērtēšanas grupās un atlases komitejās, nodrošinot, ka to 
sastāvā ir vismaz 40 % sieviešu un vismaz 40 % vīriešu;

11. aicina Komisiju nodrošināt, ka 7. pamatprogrammā uzmanība tiek veltīta jautājumam par 
sievietēm un zinātni, un piedāvāt personām, kas ieņem lēmumu pieņemšanas amatus, 
konsultatīvo padomju un novērtēšanas grupu locekļiem, kā arī tiem, kas sagatavo projektu 
un priekšlikumus konkursus un risina sarunas par līgumiem, apmācību, lai ar tās palīdzību 
vairotu informētību par dzimumu līdztiesība jautājumiem;
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12. uzsver, cik liela loma ilgtspējīga darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanā piemīt 
infrastruktūrai un cik nozīmīga ir zinātnisko karjeru drošības palielināšana;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot situāciju un ņemt vērā ģimenes dzīvi, paredzot 
elastīga darba laika iespēju, uzlabojot bērnu aprūpes iestādes, sedzot papildu izdevumus, 
ja darbinieks pārvācas uz ārvalsti kopā ar ģimeni, kā arī nodrošinot pārrobežu sociālās 
drošības garantijas; aicina uzlabot nosacījumus saistībā ar bērna kopšanas atvaļinājumu;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis mainīt izcilības un laba pētnieka definīciju, lai tādējādi 
ņemtu vērā un pārvarētu atšķirības starp vīriešu un sieviešu karjerām zinātnes jomā;
uzsver, ka sievietes pētnieces, piedāvājot citādu redzējumu un izvēloties savādākus 
pētniecības tematus, sniedz ieguldījumu zinātniskajā pasaulē;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot praktiskus pasākumus, lai stimulētu sievietes 
pētnieces, un turpmāk attīstīt atbalsta un pamācības shēmas, kā arī īpašu veicinošu 
politiku; atzīmē, ka vienkārši pasākumi, piemēram, teikums, ar kuru sievietes tiek īpaši 
aicinātas pieteikties amatam, ir snieguši ļoti pozitīvus rezultātus;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis ar sievietēm domātu izpētes fondu palīdzību cīnīties pret 
to, ka sievietes pētniecības nozarē nav pietiekami finansētas;

17. uzsver, cik nozīmīgi ir stimulēt meitenes uzsākt karjeru zinātnes jomā, un iesaka 
Komisijai un dalībvalstīm to darīt, popularizējot sievietes pētnieces, kuras var būt 
paraugu, kā arī pieņemot un īstenojot citus pasākumus šā mērķa panākšanai;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk stiprināt sadarbību starp sievietēm pētniecēm 
dalībvalstu, reģionālā un ES līmenī, jo tiek uzskatīts, ka tas ir nozīmīgs instruments, lai 
sievietes vairāk iesaistītu zinātnē un mudinātu sievietes zinātnieces piedalīties politiskās 
debatēs un veicināt savu profesionālo izaugsmi;

19. uzskata, ka dzimumu līdztiesības rīcības plānu izstrāde Eiropas pamatprogrammu 
ieteikšanas un novērtēšanas stadijā ir nozīmīgs elements vispārējā stratēģijā dzimumu 
līdztiesība nodrošināšani un Eiropas Savienības/Komisijas dzimumu līdztiesības politikā;
tāpēc uzskata, ka šiem rīcības plāniem arī turpmāk vajadzētu būt priekšnoteikuma daļai no 
Eiropas pētniecības finansējuma saņemšanai;

20. aicina Komisiju veikt termiņa vidusposma novērtējumu saistībā ar dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanu 7. pamatprogrammā;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, kā arī dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem;
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PASKAIDROJUMS

Ziņojumā ir mēģināts noteikt sociālos, kultūras un cita veida šķēršļus, kas kavē sieviešu 
pārstāvību zinātnē. Tajā tiek īsumā iepazīstināts ar pašreizējo situāciju, bet galvenais uzsvars 
ziņojumā ir norāde uz iespējamiem risinājumiem un labākajām praksēm situācijas 
atrisināšanai. Ziņojuma pamatā ir pašreizējā Eiropas situācija, kurā sievietes ir ārkārtīgi 
nepietiekami pārstāvētas zinātnes jomā.

Statistika rāda, ka vairāk sieviešu nekā vīriešu pievēršas augstākās izglītības iegūšanai, tomēr 
vīrieši joprojām ievērojami vairāk par sievietēm izvēlas pētniecības karjeru. Milzīgais tādu 
sieviešu skaita pieaugums, kuras iegūst augstāko izglītību, nav nedz radījis atbilstīgas 
izmaiņas sieviešu skaita attiecībā pret vīriešu skaitu noteiktās profesiju apguves jomās (tas ir, 
izmaiņas horizontālajā dzimumu segregācijā), nedz novērsis darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem.

Kāpēc mums būtu jāuztraucas par dzimumu segregāciju zinātnē? Tam ir divi galvenie iemesli. 
Pirmkārt, dažām zinātnes jomām ir augstāks statuss nekā citām; sieviešu nepietiekama 
pārstāvība augstākā statusa jomās (piemēram, fizikā) nozīmē, ka kopumā zinātniecēm 
sievietēm ir zemāks statuss nekā zinātniekiem vīriešiem. Otrkārt, var pietrūkt zinātniskā 
personāla jomās ar specifiskām prasībām. Ja spējas veikt ļoti nogurdinošu zinātnisko darbu 
nav saistītas ar dzimumu, tad šo jomu kopums būtu daudz plašāks, jo sievietes pilnībā 
piedalītos zinātnē.

Sievietes pētnieces joprojām ir minoritāte valdības un augstākās izglītības nozarēs, kurās ES 
vidēji strādā 35 % sieviešu. Tomēr visās valstīs šajās nozarēs ir augstāka sieviešu pētnieču 
attiecība nekā uzņēmējdarbības nozarē, kurā saskaņā ar jaunāko informāciju ES vidēji strādā 
18 % sieviešu, bet valstu starpā šī attiecība krasi atšķiras. Valstis, kurās uzņēmējdarbības 
pētniecībā strādā vismazākais skaits sieviešu, ir Vācija (11,8 %), Austrija (10,4 %) un 
Nīderlande (8,7 %), turpretim Latvijā, Bulgārijā un Rumānijā šis rādītājs ir virs 40 %. 
Situācija uzlabojas ļoti lēni. Sieviešu pētnieču skaita pieauguma rādītājs ir augstāks par 
vīriešu rādītāju tikai mazāk nekā pusē valstu, un dažās valstīs sieviešu pētnieču procentuālā 
attiecība ir samazinājusies.

Pētnieku sadalījums galvenajās zinātnes jomās atšķiras vīriešu un sieviešu starpā. Augstākās 
izglītības nozarē 54 % vīriešu pētnieku strādā dabaszinātnēs un inženierzinātnēs 
salīdzinājumā ar 37 % sieviešu pētnieču. Šis pētnieku sadalījums dažādās zinātnes jomās, 
protams, atspoguļo izglītības izvēli, ko vīrieši un sievietes izdarījuši, uzsākot augstāko 
izglītību. Pēdējos gados ir sagatavoti dažādi pētījumi, kuros salīdzinātas valstis un vēstures 
periodi, ņemot vērā horizontālo dzimumu segregāciju augstākajā izglītībā. Tajos norādīts, ka 
pēdējos divdesmit gados vairumā valstu ir pieaudzis inženierzinātnēs nodarbināto sieviešu 
skaits. Tomēr šis pieaugums ir diezgan mazs un bieži zemāks nekā alternatīvās profesijās un 
pētniecības jomās. Citiem vārdiem sakot: sieviešu skaita pieaugums ir novērojams pārsvarā 
pētniecības jomās, kurās jau ir augsta sieviešu procentuālā attiecība.

Virkne atsevišķu faktoru, kas nosaka individuālas izvēles, attiecas uz dzimumu stereotipiem. 
Dzimumu stereotipus padara vienkāršus bieži vien dziļi iesakņojusies uztvere attiecībā uz 
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vīriešu un sieviešu īpašībām. Tie atbalsta īpašu dzimumu lomu un profesionālās dzimumu 
segregācijas nepārtrauktību. Dažās pieejās tiek pieņemts, ka dzimumu stereotipi veidojas 
socializācijas procesā, turpretim citās tiek ierosināta dzimumu lomu rašanās un atjaunošanās 
visas dzīves laikā. Tipiskas vīrieša īpašības — saskaņā ar dzimumu stereotipiem — cita starpā 
ir interese par tehniskiem jautājumiem, analītiskas spējas, amatniecības prasmes, 
koncentrēšanās uz karjeru un profesionālas ambīcijas, spēja sevi aizstāvēt, dominēšana, 
savtīgums un vēlme „veidot iespaidu”. Turpretī tipiski stereotipi par sieviešu īpašībām ir 
uzskati, ka sievietēm patīk bērni, viņas interesē ģimene, vērtību līdzsvars, ka viņas izrāda 
empātiju, ir emocionālas un altruistiskas. Acīmredzot inženierzinātnes drīzāk tiek saistītas ar 
vīriešu nekā ar sieviešu stereotipiem — tādējādi inženierzinātņu profesijas parasti tiek 
uzskatītas par vīrišķīgām un tās pārsvarā nav sieviešu pirmā izvēle.

Dzimumu stereotipi ir svarīgi ne tikai gadījumos, kad vīrieši un sievietes izdara izvēli 
attiecībā uz izglītības jomu, tie var arī ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar 
darba piešķiršanu vai pētniecības finansēšanu. Darbā pieņemšanas kritēriji, kuros pastāv 
vīriešu dzimuma stereotipi, dod priekšroku vīriešu pieņemšanai darbā, turpretim darbā 
pieņemšanas kritēriji, kuros pastāv sieviešu dzimuma stereotipi, dod priekšroku sieviešu 
pieņemšanai darbā.

Ģimenes stāvoklim, kā arī iekļaušanas un izstumšanas mehānismiem līdzīga statusa personu 
grupās arī ir svarīga loma starptautiskā līmenī. Ja jauna meitene bērnībā spēlējas ar datoriem 
un tehniskām rotaļlietām, viņas draudzenes viņu varētu uzskatīt par atkritēju. Šajā situācijā 
ģimenes atbalsts un stimuls izrādās svarīgs sociālais resurss. Tādējādi sievietēm studentēm, 
kas apgūst inženierzinātnes un citas zinātnes jomas, bieži vismaz viens no vecākiem strādā 
vienā no šīm disciplīnām. Tas arī norāda uz to, ka ir svarīgi, lai sievietes lomas modelis 
darbotos profesijā vai studiju nozarē, kas koncentrēta uz vīrieti.

Par spīti tam, ka augstākā izglītība sievietēm ir arvien pieejamāka un inženierzinātņu un citu 
tehnisko zinātņu jomu absolventu starpā ir arvien lielāks sieviešu īpatsvars, vairumā valstu 
horizontālā dzimumu segregācija ir mazinājusies pārsteidzoši nedaudz. „Stikla griestu” vai 
„lipīgās grīdas” pastāvēšana attiecībā uz sievietēm, kas cenšas iegūt augsta līmeņa amatus, ir 
izsmeļoši dokumentēta un ietekmē visas profesionālās jomas, pat tās, kurās dominē sievietes. 
Salīdzinājumā ar citām jomām sieviešu trūkums vadošos amatos vairāk izpaužas profesijās, 
kas saistītas ar zinātni un tehnoloģiju. Augstākajos amatos akadēmiskajā nozarē sievietes 
ieņem 15 % (2003. gadā) no štata profesoru amatiem un līdzvērtīgiem amatiem, kas ir par 
diviem procentu punktiem vairāk nekā 1999. gadā. Dati par sieviešu īpatsvaru zinātniskajās 
padomēs krasi atšķiras valstu starpā. Ziemeļvalstīs šis rādītājs ir gandrīz 50 %, bet vairumā 
valstu paritāte nav sasniegta, un dažās jaunajās dalībvalstīs rādītājs ir zem 10 %.

Starptautiskā tendence, pārrunājot dzimumu atšķirības un hierarhiju pētniecības iestādēs, 
norāda uz „cauruļvada” struktūru no doktorantūras studenta līdz profesoram. Vairums 
pētnieku sāk savu karjeru kā doktorantūras studenti, turpina kā pēcdoktorantūras studenti, 
pētnieki vai profesoru asistenti un pēc tam tiek paaugstināti par asociētajiem profesoriem, no 
kuriem daži beigās kļūst par štata profesoriem, kā parādīts 3.1. tabulā. Ja sieviešu īpatsvars 
atšķiras dažādos līmeņos, tiek pieņemts, ka cauruļvadā ir „sūce”, tas ir, sievietes pētnieces 
pamet cauruļvadu, jo viņas netiek paaugstinātas.

Zinātniekiem virzoties pa profesionālās karjeras kāpnēm, pieaug iespēja, ka viņus varētu 
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iecelt augstākās kategorijās. Jo ilgāks laiks pagājis, jo lielāka iespēja tapt paaugstinātam. 
Tomēr šķiet, ka sievietes tiek paaugstinātas lēnāk nekā vīrieši: dzimumu savstarpējās 
atšķirības ir statistiski nozīmīgas.

Sieviešu vēlāka ienākšana zinātnē pati par sevi nevar izskaidrot sieviešu zemo līdzdalību 
augstākajās CSIC kategorijās, jo pie vienāda zinātniskās karjeras ilguma sieviešu 
paaugstināšana amatā ir lēnāka nekā vīriešu gadījumā. Dati liecina, ka atšķirības 
produktivitātē var palīdzēt izskaidrot sieviešu lēnāku paaugstināšanu amatā atsevišķās jomās 
(materiālu zinātnē, bioloģijā/biomedicīnā, fizikā), bet tas neattiecas uz citām jomām. 
Atšķirīgas personīgās īpašības, sociālie faktori un piekļuve resursiem ir minēti kā argumenti, 
lai izskaidrotu atšķirības produktivitātē un dzimumu nevienlīdzību zinātnē.

Dzimumu segregācijas organizatoriskie un institucionālie faktori cita starpā ir nevienlīdzības
mehānismi, kas darbojas tādu iestāžu līmenī kā uzņēmumi, pētniecības institūti vai 
pētniecības finansēšanas institūti. Svarīgi institucionāli mehānismi, kas ietekmē dzimumu 
segregāciju, ir darbā pieņemšanas procesi, paaugstināšana amatā, lēmumu pieņemšanas un 
novērtēšanas procesi, kā arī dzimumdiferencētas darbavietas kultūras esība.

Pieņemšana darbā un nolīgšana joprojām ir maz pētīti procesi, kas galvenokārt saistīts ar to, 
ka ir grūti piekļūt attiecīgajiem iestāžu datiem. Dzimumu segregācija darbā pieņemšanas un 
nolīgšanas procesos izpaužas vairākos secīgos posmos: veids, kādā potenciālie kandidāti tiek 
informēti un piesaistīti amatam, pēc tam intervija, darba piedāvājuma saņemšana un saņemtā 
piedāvājuma kvalitāte, tas ir, piedāvātā sākotnējā alga un pabalsti. Katru no šiem posmiem var 
ietekmēt atšķirīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm, un nolīgšanas lēmumus var ietekmēt 
dzimumu stereotipi vai lēmumi par labu kādam dzimumam. Piekoptā paaugstināšanas amatā 
un novērtēšanas prakse, kas rada dzimumu segregāciju, ir vēl mazāk dokumentēta nekā darbā
pieņemšanas prakse. Attiecībā uz finansējuma veiksmīgas iegūšanas rādītājiem nav statistiski 
būtiskas atšķirības, tomēr parasti vīrieši saņem lielāku finansējumu nekā sievietes, un dažās 
valstīs atsevišķās jomās veidojas ievērojamas atšķirības. Tā vietā daudz ierobežojošāks 
faktors ir mazais tādu pieteikumu skaits, ko iesniegušas sievietes, piemēram, inženierzinātņu 
jomā. Visbeidzot, dzimumdiferencētas darbavietas kultūras piemērs: „Būt inženierim nozīmē 
izskatīties kā inženierim, runāt kā inženierim un izturēties kā inženierim. Vairumā darbavietu 
tas nozīmē izskatīties, runāt un izturēties kā vīrietim.”1 Un tas joprojām tā ir.

Ņemot vērā rezultātus, ir vajadzīgi vairāki ieteikumi, lai veicinātu sieviešu iesaistīšanos 
zinātnes un tehnoloģiju jomā visā viņu karjeras laikā, piemēram:
– pastiprināt pasākumus, lai veicinātu sieviešu zinātnisko karjeru;
– nodrošināt dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu ES un valstu programmās;
– attīstīt zinātniskās karjeras iespējas sievietēm pētniecēm un vīriešiem pētniekiem visās 

akadēmiskās un neakadēmiskās pētniecības jomās;
– ieviest starpdisciplināru cilvēkresursu attīstības programmu pētniecības centru 

vajadzībām;
– nodrošināt progresīvas programmas vadošajiem zinātniskajiem amatiem, piemēram: 

starpdisciplināru un starpkultūru komunikāciju, zināšanas dzimumu jautājumos, vadības 
iemaņas zinātnē un apmācībā/uzraudzībā, zināšanas darbaudzināšanas jautājumos utt.

                                               
1 Robinson, J.G. un J.S. McIlwee (1991), „Vīrieši, sievietes un inženierzinātņu kultūra”,
The Sociological Quarterly, 32: 406.
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