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Bendroji informacijaBendroji informacijaBendroji informacijaBendroji informacija    

 

Apklausa Jaunimo nuostatos – visuomenės be lyčių stereotipų pamatas atlikta įgyvendinant LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą Nr. MVLGP1-09 

Tyrimą atliko: Tauragės moters užimtumo informacijos centras. 

Apžvalgą parengė dr. Margarita Jankauskaitė 

 

Pagrindinis apklausos tikslas – įvertinti jaunų žmonių nuostatas lyčių stereotipų ir smurto lyties pagrindu 

atžvilgiu. Joje dalyvavo Tauragės (4 gimnazijos), Šilalės (1 gimnazija), Jurbarko (1 gimnazija) paskutinių 

gimnazijų mokiniai ir Tauragės profesinio rengimo centro studentai. Viso 401 respondentas. 

Moterys sudarė 65,3, vyrai – 34,7 proc. apklaustųjų. 

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių: 16-20 metų amžiaus – 2.2 proc., vyresni nei 20 metų amžiaus - 

97,8 proc.  

Apklausa vyko užpildant klausimyną google platformoje 2020 balandžio 15- balandžio29  dienomis. 

Respondentams buvo pateikti teiginiai, vertindami kuriuos jie galėjo pasirinkti atsakymus: visiškai sutinku, 

iš dalies sutinku, iš dalies nesutinku, visiškai nesutinku, nežinau, sunku pasakyti. 

 

Pagrindinės apklausos įžvalgos bus pristatytos konferencijoje , kuri numatoma vykdyti nuotoliniu būdu 

rugsėjo pab.  

 

  



Lyčių stereotipaiLyčių stereotipaiLyčių stereotipaiLyčių stereotipai    

Lyčių stereotipai – tai išankstinės nuostatos, remiantis kuriomis moterims ir vyrams 
priskiriami vaidmenys ir savybės, kurias sąlygoja ir riboja žmogaus lytis. Jos gali slopinti 
įgimtus mergaičių ir berniukų, moterų ir vyrų talentus, gebėjimus, riboti išsilavinimo, 
profesines ir gyvenimo galimybes1. Apmaudu, tačiau išankstinių, žiniasklaidoje, mokykliniuose 
vadovėliuose, reklamose reprodukuojamų nuostatų vis dar apstu Lietuvos visuomenėje2, tad 
apklausa mėginta išsiaiškinti, kokią įtaką šis kontekstas daro respondentų nuomonei apie 
mergaičių ir berniukų socializacijos ypatumus, gebėjimus, emocinę raišką, galimybes daryti 
karjerą, plėtoti tarpusavio santykius ir prisiimti vaidmenis šeimoje. 

Žaislai ir pomėgiai 
Siekiant išsiaiškinti, ar lyčių stereotipai daro įtaką respondentų nuostatoms apie mergaitėms / 
berniukams tinkamus žaislus ir pomėgius, buvo prašoma pareikšti savo nuomonę apie 
teiginiums: 

Mašinėlės yra tinkami žaislai mergaitėms 

Lėlės yra tinkami žaislai berniukams 

Normalu, jei mergina nori lankyti futbolą, krepšinį, kovos menus 

Normalu, jei vaikinas nori lankyti baleto studiją, kulinarijos kursus, savanoriauti senelių 
namuose 

Apklausa parodė, kad didžioji dauguma respondentų neturi lyčių požiūriu stereotipinių 
nuostatų žaislų ar pomėgių atžvilgiu. Teiginiui, kad Mašinėlės yra tinkami žaislai mergaitėms 
pritarė 87,3 proc. (pav.1), Lėlės yra tinkami žaislai berniukams – 69,6 proc. (pav.2), Normalu, jei 
mergina nori lankyti futbolą, krepšinį, kovos menus - 97,8 proc. (pav.3), Normalu, jei vaikinas 
nori lankyti baleto studiją, kulinarijos kursus, savanoriauti senelių namuose - 94 proc. (pav.4) 
respondentų. 

                                                           
1 EIGE: https://eige.europa.eu/lt/thesaurus/terms/1222 
2Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdomi nepriklausomi tyrimai: 
https://www.lygybe.lt/lt/tyrimailygybessrityje 



 
Pav.1. 

 
Pav.2. 

 

Pav.3. 



 
Pav.4 

Atkreiptinas dėmesys, kad nepaisant bendros tendencijos vengti išankstinių nuostatų apie 
skirtingoms lytims „derančius“ žaislus ar pomėgius, stereotipinių nuostatų berniukų ir vaikinų 
atžvilgiu yra daugiau nei mergaičių ir merginų. Kad mašinėlės yra tinkamas žaislai mergaitėms 
visiškai sutiko 64,6 proc. apklaustųjų, tuo tarpu kad lėlės tinkamas žaislai berniukams – 42,4 
proc., tai yra trečdalius (22,2 proc. punktais) mažiau. 

Tas pat pasakytina ir apie pomėgių pasirinkimą. Merginų sprendimui lankyti futbolą, krepšinį, 
kovos menus visiškai pritartų 91,3 proc. apklaustųjų, tačiau palaikančiųjų vaikinų norą lankyti 
baleto studiją, kulinarijos kursus ar savanoriausi senelių manuose buvo 11,3 proc. punktais 
mažiau. 

Išvaizda 

Kūno vaizdinys yra svarbus aspektas, darantis įtaką jaunų žmonių savivertei. Todėl apklausa 
siekta išsiaiškinti, kaip viešoje erdvėje dominuojančios nuostatos veikia jaunų žmonių požiūrį į 
merginų ir vaikinų išvaizdai ir seksualiniai elgsenai keliamus reikalavimus. Tuo tikslu prašyta 
įvertinti teiginius: 

Merginoms yra svarbiau rūpintis savo išvaizda nei vaikinams 

Svarbu, kad vaikinas būtų raumeningas 

Merginos turi atrodyti seksualiai 

Jaučiu, kad iš manęs tikimasi, jog atrodysiu ir elgsiuosi seksualiai 

Atsakymai rodo, kad išvaizdos klausimais sunku užčiuopti aiškias tendencijas. Nuostatai, kad 
Merginoms yra svarbiau rūpintis savo išvaizda nei vaikinams pritarė 42,4 proc., nepritarė 52,3 
proc., 5,2 proc. neturėjo aiškesnės nuomonės (pav.5). Nuostatai, kad Vaikinui svarbu būti 
raumeningu pritarė 30,6 proc., 62,8 proc., aiškios nuomonės neturėjo 6,7 proc. (pav.6) 



 
Pav.5. 

 

Pav.6. 

Remiantis pateiktais atsakymais galima daryti prielaidą, kad žiniasklaidoje (ypač pramoginėje) 
ir reklamose atkakliai eskaluojamas seksualaus ir išvaizdaus kūno kultas respondentus veikia 
skirtingai: vieni šias nuostatas internalizuoja stipriau, kiti susiformuoja kritiškesnę nuomonę. 
Nepaisant to, vertinant lyčių požiūriu, pastebimi skirtumai. Moterų išvaizdai taikomoms 
kultūrinės normoms lyginant su vyrais pritariama ženkliai stipriau.  

Kas penktas (17,7 proc.) apklaustasis visiškai sutiko, kad merginoms yra svarbiau rūpintis savo 
išvaizda nei vaikinams. Tuo tarpu visiškai pritariančiųjų, kad vaikinui svarbu būti raumeningu 
buvo 12,5 proc. punktais arba tirs kartus mažiau (5.2 proc.). Tai rodo, kad nepaisant santykinai 
didelės dalies nepritariančiųjų stereotipams, siejamiems su vaikinų ir merginų išvaizda, 
moterims taikomi išvaizdos puoselėjimo imperatyvai yra kur kas labiau įsišakniję, nei vyrų 
kūnui taikomi reikalavimai. 



Antra vertus, požiūriui, kad Merginos turi atrodyti seksualiai apklausoje pritarė kas trečias 
(32,1 proc.) (pav.7), visiškai sutiko kas dešimtas (10,7 proc.) respondentas. O tai yra 10 proc. 
punktų mažiau nei pritarusiųjų ar visiškai sutikusiųjų su teiginiu, kad Merginai yra svarbiau 
rūpintis savo išvaizda nei vaikinui (atitinkamai 42,4 ir 17,7 proc.) (pav.5). Todėl darytina 
prielaida, kad daliai respondentų „rūpinimasis savo išvaizda“ merginų kontekste siejamas ne 
tik su seksualumo raiška, bet ir „tvarkingumo“ imperatyvu, kurio labiau tikimasi iš moterų nei 
vyrų. 

 
Pav.7 

Reikalavimą atrodyti ir elgtis seksualiai teigė patyrę trečdalis respondentų. Su teiginiui 
Jaučiuosi, kad iš manęs tikimasi, jog atrodysiu ir elgsiuosi seksualiai visiškai ir iš dalies sutiko 
taip pat kas trečias (31,6 proc.) respondentų (pav.8). Tai skatina daryti prielaidą, kad esama 
sąsajų tarp nuostatos, jog Merginos turi atrodyti seksualiai ir pojūčio, kad iš manęs tikimasi, 
jog atrodysiu ir elgsiuosi seksualiai. 

 
Pav.8 

 



Gebėjimai 

Apklausos rodo3, kad visuomenėje vis dar apstu šališko požiūrio į moteris, jų gebėjimus ir 
kompetencijas. Tad siekiant išsiaiškinti respondentų nuostatas, buvo prašoma įvertinti 
teiginius: 

Merginos tokios pat protingos kaip vaikinai 

Vaikinai yra geresni lyderiai nei merginos 

Vaikinus mokytojos (-ai) labiau skatina rinktis tiksliuosius, o merginas – socialinius 
mokslus 

Su teiginiui Merginos tokios pat protingos kaip vaikinai visiškai sutiko visiškai sutiko trys 
ketvirtadaliai (73,8 proc.) respondentų (pav.9). Tačiau vienas ketvirtadalis šiuo klausimu turėjo 
daugiau ar mažiau abejonių arba iš viso nesutiko su teiginiu. 

 
Pav.9 

 

Teiraujantis apie lyderystę (vaikinai yra geresni lyderiai nei merginos), su teiginiu visiškai 
nesutiko mažesnė pusė apklaustųjų (48,1 proc.), o visiškai arba iš dalies sutiko kas penktas 
(19,9 proc.). Gana didelė dalis respondentų (13,7 proc.) neturėjo tvirtos nuomonės arba nesutiko 
tik iš dalies (18,2 proc.). Tai rodo, kad požiūris, jog vyrai yra geresni lyderiai nei moterys vis dar 
gajus, nors beveik pusė respondentų tokiai nuomonei kategoriškai nepritaria (pav. 10) 

                                                           
3 2020 Human Development Perspectives Tackling Social Norms. A game changer for gender inequalities. 2019 
UNDP 



 
Pav.10 

Palyginus šiuos atsakymus su nuomone išsakyta apie mergaitėms ir berniukams tinkamus 
žaislus ir pomėgius (pav. 1-4) matyti, kad požiūris į pastaruosius lyčių požiūriu yra mažiau 
stereotipiškas, nei merginų ir vaikinų gebėjimų vertinimas. Susidaro įspūdis, kad savybės, 
kurios vienaip ar kitaip siejasi su galios išraiška (duotuoju atveju, buvimas lyderiu (-e)) vis dar 
labiau tapatinamos su vyrais. 

Kyla klausimas, kiek prie tokio vertinimo neprisideda mokytojų nuostatos, elgesys, bendravimo 
su studentais pobūdis? Respondentų nuomonė apie teiginį Vaikinus mokytojos (-ai) labiau 
skatina rinktis tiksliuosius, o merginas – socialinius mokslus gana stipriai išsiskyrė. Iš dalies 
arba visiškai teiginiui pritarė kas trečias respondentas (28,9 proc.). Visiškai nesutiko arba 
nesutiko - 48,7 proc., o 22,4 proc. respondentų neturėjo tvirtos nuomonės. Taigi, galima daryti 
išvadą, kad tik kas antras apklausoje dalyvavęs studentas pedagogų elgesyje nepastebėjo 
šališkumo. Kita, didesnioji pusė (51,3 proc.) dėstytojų bendravime įžvelgia lyčių stereotipų 
(pav. 11). 

 
Pav. 11 



Emocijų raiška 

Vienas iš labiausiai paplitusių lyčių stereotipų yra emocijų ir proto priešprieša, kai 
jausmingumas siejamas su moterų prigimtimi, o racionalumas – su vyrų. Siekiant išsiaiškinti, 
kiek šios nuostatos būdingos apklausoje dalyvavusiems Tauragės kolegijų studentams, jų 
vertinimui buvo pateikti teiginiai:  

Priimdamos sprendimus, moterys dažniau vadovaujasi emocijomis nei loginiu 
mąstymu. 

Vaikinams verkti – normalu. 

Vaikinai turi būti švelnūs ir jautrūs. 

Merginos turi būti švelnios ir jautrios. 

Atsakymai atskleidė, kad lyčių stereotipai emocinės raiškos požiūriu vis dar gajūs respondentų 
įsitikinimuose, nors tuo pačiu pastebimi ir tam tikri pokyčiai. 

Teiginiui Priimdamos sprendimus, moterys dažniau vadovaujasi emocijomis nei loginiu 
mąstymu  pritarė kas antras apklaustasis (48,4 proc.). Su teiginiu visiškai nesutiko tik kas 
penktas respondentas (20,2 proc.), kas dešimtas (11,7 proc.) abejojo, kas penktas nesutiko iš 
dalies. Todėl galima daryti išvadą, jog keturi penktadaliai apklausoje dalyvavusiųjų kalbant apie 
moterų gebėjimą priimti pasvertus, argumentuotus sprendimus vadovaujasi labiau ar mažiau 
kategoriškomis nuostatomis ir abejoja moterų racionalumu. Jos siejamos su emocijų sfera ir 
(sunkiai kontroliuojamų) jausmų raiška, priešingai nei vyrai (pav. 12) 

 
Pav.12 

Antra vertus, su teiginiu Vaikinams verkti – normalu visiškai sutiko 70,1 proc. apklaustųjų, 18 
proc. sutiko iš dalies, o nepritarė 11,9 proc. (iš dalies nesutiko 4,2 proc., visiškai nesutiko – 4 
proc., nežinojo, ką atsakyti – 3,7 proc.). Toks atsakymų pasiskirstymas leidžia daryti prielaidą, 
kad emocinio skausmo (verkimo) raiška laikoma priimtina ir vyrams, nors vis dar nėra pilnai 
normalizuota (pav.13). 



 
Pav.13 

Šiuos rezultatus įdomu palyginti su teiginio Vaikinai turi būti švelnūs ir jautrūs vertinimu. Su 
juo visiškai sutiko 21,7 proc. respondentų (pav. 14). O tai yra beveik tris su puse karto mažesnis 
pritarimas nei nuostatai, kad vaikinams verkti normalu. Nuomonei, kad vaikinai turi būti 
švelnūs ir jautrūs yra beveik tris kartus didesnis procentas pritariančiųjų tik iš dalies (48,6 
proc. lyginant su 18 proc.), ar neturinčių aiškios nuomonės (10,5 proc. lyginant su 3,7 proc.). Tai 
leidžia daryti prielaidas, kad vyro (vaikino) ašaroms suteikiama kita prasmė nei moterų. 
Didesnė dalis respondentų jų veikiausiai nesieja su jautrumu, švelnumu, užuojauta ar empatija. 
Panašu, kad iš vyrų net ir tuomet kai „leidžiama“ verkia tikimasi, kad jie tą darys neviešindami 
savo jautrumo. 

 
Pav. 14 

Respondentų atsakymai atskleidžia, kad švelnumas ir jautrumas vis dar labiau laikomi 
moteriškumo nei vyriškumo raiška, nors švelnumo ir jautrumo vertinimas nėra visai 
vienareikšmiškas. Teiginiui, kad Vaikinai turi būti švelnūs ir jautrūs pritarė 70,3 proc., arba 9,5 
proc. punktais mažiau (pav. 14) nei pritarusiųjų teiginiui Merginos turi būti švelnios ir jautrios 
(pav. 15). Tačiau visiškai pritarusiųjų teiginiui kalbant apie merginas buvo 12,7 proc. punktais 



daugiau nei kalbant apie vaikinus (atitinkamai 34,4 proc. ir 21,7 proc.). Tai rodo, jog švelnumo ir 
jautrumo nuostatos yra dažniau ir stipriau siejamos su merginomis nei vaikinais. Nepaisant to, 
didžioji dauguma respondentu sutinka su nuomone, kad ir merginos, ir vaikinai turi pasižymėti 
šiomis savybėmis (atitinkamai 79,8 proc. ir 70,3 proc.). 

Apibendrinant teiginių apie emocinę raišką įvertinimus galima daryti išvadas, kad stereotipinis 
požiūris į vyrą kaip emociškai santūrų, o moterį ekspresyvią, po truputi kinta, nors moterys vis 
dar labiau išlieka tapatinamos su jausmingumu, jautrumu, švelnumu.  

 
Pav. 15 

 

Romantiniai santykiai 

Romantiniai santykiai yra svarbi jaunų žmonių gyvenimo dalis. Plėtojant juos mezgami 
socialiniai santykiai ir išreiškiamas lytinis tapatumas. Todėl mėginant išsiaiškinti, kaip lyčių 
stereotipai reiškiasi šioje gyvenimo srityje, buvo prašoma įvertinti teiginius, susijusius su 
iniciatyvos rodymu, santykių laisve ir ekonominiais romantinių santykių aspektais: 

Normalu, kai mergina pakviečia vaikiną į pasimatymą 

Pasimatymo metu už viską turi mokėti vaikinas 

Normalu susitikinėti su keliais vaikinais/merginomis vienu metu 

Vertinant atsakymus galima daryti išvadą, kad nuostata, jog vyrai turi rodyti iniciatyvą 
pradėdami romantinius santykius yra gerokai pasikeitusi. Pusė (48,6 proc.) apklaustųjų visiškai 
sutiko su teiginius, jog Normalu, kai mergina pakviečia vaikiną į pasimatymą , iš dalies sutiko 
28,4 proc. (viso 77 proc.). Toks elgesys nepriimtinu pasirodė kas dešimtam respondentui. 
Remiantis tuo galima daryti išvadą, kad absoliučios daugumos nuomone, moterys nebėra 
ribojamos pasyvaus, laukiančio subjekto vaidmeniu, bet priešingai, yra matomos kaip aktyvios 
romantinių santykių dalyvės ir iniciatorės (pav. 16). 



 
Pav.16 

Antra vertus, ne visų su romantiniais santykiais susijusių lyčių stereotipų atsikratoma vienodai 
sparčiai. Pateikus teiginį Pasimatymo metu už viską turi mokėti vaikinas su juo visiškai arba iš 
dalies sutiko kas trečias (29,7 proc.) apklaustasis (pav. 17). Matome, kad lyginant su 
pasimatymų iniciavimą matavusiu teiginiu finansiniais pasimatymų klausimais buvo beveik tris 
kartus (19,7 proc. punktais) daugiau tradicinį požiūrį palaikiusių respondentų. Tai rodo, kad 
finansinę galią, kuri romantinių santykių kontekste atsiskleidžia kaip lūkestis, kad bus 
sumokėta už vaišes, su vyrais vis dar sieja dalis net ir tų respondentų, kurie pripažino moters 
teisę inicijuoti pasimatymą. Panašu, kad praktikos, kai vyras apmoka pramogas, vaišes yra 
gana stipriai romantizuojamos, nepastebint, kad tokios praktikos, vieną vertus, pabrėžia 
moterų priklausomybę, bet tuo pačiu priverčia vyrus jausti ekonominį spaudimą. Vis dėl to du 
trečdaliai (63,3 proc.) respondentų tokiam teiginiui nepritarė, kas leidžia daryti prielaidą, jog 
lyčių atžvilgiu stereotipinės nuostatos kinta ir šiuo klausimu.  

 
Pav.17 

Šiuolaikinė kultūra yra stipriai seksualizuota. Tai ypač pastebima reklamose, pramoginėje 
spaudoje. Jauni žmonės patiria didelį spaudimą turėti romantinius santykius, kurie pasitelkiami 



kaip asmens sėkmės, vertės (o galbūt ir savivertės) indikatorius. Todėl apklausų dalyvių 
teirautasi nuomonės apie teiginį Normalu susitikinėti su keliais vaikinais / merginomis vienu 
metu. Su juo visiškai nesutiko du trečdaliai (71,3 proc.) apklaustųjų. Dar 12 proc. nesutiko iš 
dalies. Tad aiškios nuomonės neturėjusiųjų, visiškai ar iš dalies sutikusiųjų dalis sudarė 16,7 
proc. , tai yra, kas šeštas respondentas. Tai leidžia daryti išvada, kad didžioji dalis apklausoje 
dalyvavusiųjų jaunuolių romantiniuose santykiuose pirmenybę teikia monogaminiam ryšiui 
(pav. 18). 

 

Pav.18 

Lyčių vaidmenys šeimoje 

Didelę įtaką lyčių (ne)lygybei visuomenėje turi neatlygintino darbo, kuris atliekamas namuose 
rūpinantis vaikais, buitini, pasidalinimas tarp vyrų ir moterų. Todėl siekiant išsiaiškinti 
respondentų požiūrį į lyčių vaidmenis šeimoje apklausoje buvo prašyta įvertinti teiginius: 

Moterims svarbiau būti gera sutuoktine ir mama nei siekti karjeros 

Vyrams svarbiau būti geru sutuoktiniu ir tėvu nei siekti karjeros 

Šeimoje vyras turi skirti tiek pat laiko namų ruošos darbams (namų tvarkymui, rūbų 
skalbimui, maisto gamybai), kiek ir moteris 

Vaiko maitinimas, sauskelnių keitimas ir kiti vaiko priežiūros darbai yra mamos 
atsakomybė, o išlaikyti ir aprūpinti šeimą finansiškai – tėvo pareiga 

Visi tėčiai turėtų išeiti vaiko priežiūros atostogų 

Šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama 

Ir mamos, ir tėvai turi skirti tiek pat laiko bendravimui su vaikais, žaidimams, išvykoms 
ir pan. 

Atsakymai atskleidė, kad požiūris į moterų ir vyrų vaidmenis šeimoje keičiasi, bet ne visose 
srityse ir nevienodai sparčiai.  



Su teiginiu Ir mamos, ir tėvai turi skirti tiek pat laiko bendravimui su vaikais, žaidimams, 
išvykoms ir pan. visiškai sutiko 85,5 proc. respondentų, iš dalies pritarė 8,2 proc. dalyvavusiųjų 
apklausoje, taigi pritarusiųjų buvo 93,7 proc. (pav. 19) Šie duomeny rodo, kad apklaustųjų 
nuomone motinos ir tėvo vaidmuo palaikant glaudų ryšį su vaikais yra vienodai svarbus. Taigi 
santykio su vaikais atžvilgiu matome stipriai pasikeitusią stereotipinę nuostatą, kai vaikų 
priežiūros atsakomybė buvo deleguojama moterims. 

 
Pav. 19 

Tačiau pritariančiųjų teiginiui, kad Visi tėčiai turėtų išeiti vaiko priežiūros atostogų gerokai 
mažiau. Su juo visiškai arba iš dalies sutiko 65,3 proc. (pav. 20) arba 28,4 proc. punktais 
mažiau respondentų nei pritarusiųjų nuomonei, kad ir mamos ir tėvai turi skirti tiek pat laiko 
bendravimui su vaikais. Panašu, kad buvimas vaiko priežiūros atostogose daliai respondentų 
labiau siejasi su buitine rutina nei emocinio ryšio su vaiku mezgimu, kuriam buvo pritarę 
paklausti apie bendravimą su vaiku (pav. 19). O buities rutina vis dar labiau priskiriama 
moterims nei vyrams. 

 
Pav. 20 



Svarstant apie namų ruošos pareigų pasidalinimą, respondentų nuomonės išsiskyrė. Su 
teiginiu Šeimoje vyras turi skirti tiek pat laiko namų ruošos darbams (namų tvarkymui, rūbų 
skalbimui, maisto gamybai), kiek ir moteris visiškai sutiko 47,4 proc., o iš dalies sutiko 30,2 
proc. (viso 77,6 proc.) respondentų (pav. 21). Vis dėl to 17,2 proc. apklaustųjų su tokia nuostata 
nesutiko, 5,2 proc. neturėjo aiškios nuomonės. Todėl galima teigti, kad kas penktas 
apklaustasis laik4si stereotipinio požiūrio, kad namų ruoša nėra vyrų atsakomybė. Atsakymai 
rodo, kad bendravimas su vaikais ir namų ruoša (abi veiklos tradiciškai siejamos su moterų 
pareigomis) respondentų vertinamos skirtingai: stereotipų apie vyrų dalyvavimą vaikų 
socializacijoje atsisakoma greičiau (nepritarusių 6,2 proc.) nei klausimuose, susijusiuose su 
buities rutina (nepritarusiųjų 17,2 proc.). 

 

Pav. 21 

Tačiau su teiginiu Vaiko maitinimas, sauskelnių keitimas ir kiti vaiko priežiūros darbai yra 
mamos atsakomybė, o išlaikyti ir aprūpinti šeimą finansiškai – tėvo pareiga visiškai arba iš 
dalies sutiko kas trečias respondentas (32,7 proc.). Jam nepritarė 61,1 proc. apklaustųjų 
(pav. 22). Taigi beveik du trečdaliai respondentų nepritaria stereotipiniam lyčių vaidmenų 
pasidalijimui, kai moterys siejamos su neapmokamu, o vyrai apmokamu darbu, tačiau trečdalis 
palaiko tradicinį požiūrį. 



 
Pav. 22 

Požiūris į šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą atskleidžia ne tik požiūrį į socialinius vyrų 
bei moterų vaidmenis, bet ir nuostatas apie viešos bei privačios sferų vertę. Įdomu, kad 
teiginyje supriešpriešinus karjeros ir sutuoktinio / tėvystės pareigas, tiek moterų, tiek vyrų 
atžvilgiu, respondentų nuomonė sutapo pirmenybę atiduodant karjerai. Su teiginiu Moterims 
svarbiau būti gera sutuoktine ir mama nei siekti karjeros visiškai ar iš dalies nesutiko 66,8 
proc. respondentų (pav. 23), o su teiginiu Vyrams svarbiau būti geru sutuoktiniu ir tėvu nei 
siekti karjeros – 69,1 proc. (pav. 24) Atitinkamai pritarusiųjų šiems teiginiams buvo 20,4 ir 18,2 
proc. Šiuos atsakymus lyčių požiūriu galima interpretuoti dvejopai: vieną vertus, matome 
kintantį požiūrį į moterų prioritetus: jie nebėra tapatinami tiktai su sutuoktinės ir motinos 
vaidmeniu. Bet tuo pačiu galima daryti prielaidą, kad tradiciškai moteriška laikyta vaikų 
priežiūros ir emocinių santykių puoselėjimo (rūpinimosi kitu) sfera respondentų yra 
nuvertinama, nelaikoma sarbia: taigi moterų ir vyrų lygybės idėja įsitvirtina „moteriškųjų“ 
(rūpinimosi) vertybių sąskaita, pirmenybę teikiant „vyriškosioms“ (finansinė gerovė ir karjera). 

 
Pav. 23 



 

Pav. 24 

Antra vertus panašu, kad laikai, kuomet tėvas buvo laikomas neginčijamu autoritetu taip pat 
atsitraukia į praeitį. Su teiginiu, kad šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama 
visiškai ar iš dalies sutiko 11,7 proc., aiškios nuomonės neturėjo 13,5 proc., o du trečdaliai (74,8 
proc.) tokios nuomonės nepalaikė (pav. 25). 

 
Pav. 25 

Apibendrinant galima teigti, kad bendravimas su vaikais vertinamas kaip abiejų – vyrų ir 
moterų – pareiga. Šeima (sutuoktinės pareigos, motinystė) nebelaikoma vieninteliu ar 
pagrindiniu moterų vaidmeniu, tačiau buitinė rutina vis tiek labiau siejama su moterimis nei 
vyrais. 
 

  



SSSSmurtasmurtasmurtasmurtas    lyties pagrindulyties pagrindulyties pagrindulyties pagrindu    

Smurtas artimoje aplinkoje yra viena skaudžiausių lyčių stereotipų pasekmių. Todėl apklausa 
mėginta išsiaiškinti respondentų nuostatas tarpasmeninių santykių formavimo klausimais, 
požiūrį į elgesį, kuris siejamas su įvairiomis smurto lyties pagrindu formomis arba sudaro 
prielaidas jam pasireikšti. Taip pat mėginta sužinoti, kiek plačiai apklaustų kolegijos studentų 
tarpe yra paplitusios aukų kaltinimo ir smurtinių veiksmų pateisinimo tendencijos. 

Siekiant išsiaiškinti, kokie yra respondentų lūkesčiai, kalbant apie tarpusavio santykius, 
įvertinimui buvo pateiktas teiginys: 

Kuriant tarpusavio santykius svarbu vienas kitą išklausyti ir palaikyti. 

Devyni iš dešimties (89,8 proc. ) apklaustųjų visiškai sutiko su juo (pav.26), Tai skatina daryti 
prielaidą, jog turimos nuostatos formuoja puikų smurto lyties pagrindu prevencijos pagrindą. 
Tačiau kitų teiginių įvertinimo analizė parodė, kad elgesys, kuriantys prielaidas smurtui dėl 
lyties, arba pripažįstamas kaip smurtinis veiksmas, respondentų vertinamas prieštaringai, 
palikdamas daug atvirų klausimų apie apklausoje dalyvavusių kolegijos studentų nuostatas. 

 
Pav. 26 

 

Seksualinis priekabiavimas 

Seksualinis priekabiavimas yra viena iš smurto lyties pagrindu formų, kuri dažnai būna 
pateisinama, natūralizuojama ir nepastebima. Siekiant įvertinti ar respondentai geba atpažinti 
seksualinio priekabiavimo veiksmus vaikų / paauglių / jaunuolių elgsenoje, apklausoje buvo 
pateiktas teiginys: 

Berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan., – yra tiesiog 
dėmesio rodymas 



Su juo visiškai ar iš dalies sutiko 44,9 proc. respondentų. Dar 11,2 proc. neturėjo aiškios 
nuomonės (pav. 27). Todėl galima teigti, kad didesnė pusė (56,1 proc.) apklaustųjų pateikto 
elgesio pavyzdyje, kuris laikomas tiesioginiu seksualiniu priekabiavimu, nematė nieko 
smerktino. Mergaitės tampymo už kasų ar sijono kilnojamo nepateisino 43,9proc., tačiau tik 
kas ketvirtas respondentas (25,4 proc.) išreiškė kategorišką nepritarimą. 

Pav. 27 

 

Žodinė agresija 

Asmens koneveikimas laikomas viena iš galios demonstravimo strategijų, naudodamas kurią 
smurtautojas, siekia primesti aukai savo valią. Siekiant išsiaiškinti respondentų nuomonę apie 
žodinę agresiją apklausoje buvo prašoma įvertinti teiginius, kurie siejosi su žeminančia 
retorika ir tiesiogine psichologine prievarta (šaukimu): 

Normalu kai draugų būryje vaikinas vis pabrėžia, kokia nevykusi jo mergina, kaip ji 
nieko nesupranta, neturi humoro jausmo ir pan. 

Normalu kai draugų būryje mergina vis pašiepia vaikiną, koks jis neryžtingas, neturi 
humoro jausmo ir pan. 

Normalu, kai pokalbio metu vaikinas pertraukinėja kitus pašnekovus (-es) 

Normalu, kai pokalbio metu mergina pertraukinėja kitus pašnekovus (-es) 

Normalu šaukti ant savo merginos, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip 
norėtum 

Normalu šaukti ant savo vaikino, jei supykai, jauti pavydą arba jis elgiasi ne taip, kaip 
norėtum 

Blogiau, kai keikiasi mergina, nei keikiasi vaikinas 



Pateikti atsakymai atskleidė tiek moterų ir vyrų žodinės agresijos vertinimo prieštaringumus, 
tiek ir požiūrio į pačias agresijos formas skirtumus. Devyni iš dešimties visiškai nesutiko su 
nuomone, kad Normalu kai draugų būryje vaikinas vis pabrėžia, kokia nevykusi jo mergina, 
kaip ji nieko nesupranta, neturi humoro jausmo ir pan. Tokiai nuostatai visiškai ar iš dalies 
pritarusiųjų buvo 3,2 proc., nuomonės neturėjo 3,2 proc., o visiškai ar iš dalies nesutikusiųjų – 
93,5 proc. (pav. 28) 

 
Pav. 28 

Panaši situacija atsiskleidė vertinant merginų elgesį. Visiškai ar iš dalies su teiginiu Normalu 
kai draugų būryje mergina vis pašiepia vaikiną, koks jis neryžtingas, neturi humoro jausmo ir 
pan. nesutiko 92,2 proc. respondentų, visiškai ar iš dalies sutiko 2,7 proc., o nuomonės neturėjo 
5 proc. apklaustųjų (pav. 29) Taigi galima drąsiai teigti, kad partnerės (-io) žeminimas nėra 
laikomas deramu elgesiu ir šis reikalavimas taikomas tiek merginoms, tiek vaikinams. 



 
Pav. 29 

Vertinant tiek „švelnesnes“ žodinės agresijos formas: situacijas, kai pertraukinėjamas 
pašnekovas (-ė), tiek akivaizdesnes žodinės agresijos apraiškas (pvz., šaukimą), respondentai 
neišreiškė skirtingo požiūrio į moterims ir vyrams taikomas elgesio normas. Didžioji dauguma 
apklaustųjų nepritarė nuomonei, kad pokalbio metu normalu pertraukinėti pašnekovus, 
nesvarbu, kas tai darytų vaikinas ar mergina. Tokiam vaikino elgesiui nepritarė 84,8 proc. (pav. 
30), o merginos – 83,3 proc. (pav. 31) apklaustųjų (su tokiu elgesiu visiškai nesutiko atitinkamai 
64,6 ir 64,1 proc.).  

 
Pav. 30 



 
Pav. 31 

Nagrinėjant atsakymus, susijusius su šaukimu, lyčių požiūriu matome tokią pačią tendenciją: 
beveik identiškas procentas apklaustųjų visiškai arba iš dalies nepritaria nuomonei, kad 
normalu šaukti ant merginos (pav. 32) ar normalu šaukti ant vaikino (pav. 33), jeigu supykai, 
jauti pavydą arba elgiasi ne taip, kaip norėtum (atitinkamai 78,5 ir 75,9 proc.). Su teiginiais 
visiškai arba iš dalies  sutiko atitinkamai 14,7 ir 18 proc. 

 
Pav. 32



 
Pav. 33 

Atsižvelgus į atsakymus, galima būtų teigti, kad vertindami bendravimo kultūros normas 
respondentai nedaro skirtumų lyčių požiūriu: absoliuti dauguma jų tiek iš merginų, tiek iš 
vaikinų tikisi pagarbaus santykio su pašnekovu. Tačiau žodinės agresijos lygiui stiprėjant, kai 
kalbama jau ne apie pertraukinėjimą pokalbio metu, o žeminimą ar net psichologinę prievartą, 
pritarimas tokiam elgesiui didėja, nors ryškių skirtumų, siejamų su moterų ar vyrų elgesiu 
nepastebima. Tai leidžia daryti prielaidą, kad dalis respondentų šaukimo ant partnerio (-ės) 
nelaiko žeminimu. Visiškai nepritarusiųjų nuomonei, kad Normalu kai draugų būryje vaikinas / 
mergina vis pabrėžia, kokia nevykusi jo mergina, kaip ji nieko nesupranta, neturi humoro 
jausmo ir pan. buvo 30.2- 29,1 proc. punktu daugiau nei teiginiui Normalu šaukti ant vaikino / 
merginos, jeigu supykai, jauti pavydą arba elgiasi ne taip, kaip norėtum. Panašu, kad nemaža 
dalis respondentų normalizuoja žodinę agresiją ir nevertina jos kaip smurto kito asmens 
atžvilgiu, nepriklausomai nuo agresoriaus ir nukentėjusiojo asmens lyties. 

Vis dėl to, nepaisant bendrų, lyčių požiūriu neutralių žodinės agresijos vertinimo tendencijų, 
požiūris į vieną iš jų atskleidžia skirtingus, su vyrais ir moterimis siejamus lūkesčius ir parodo, 
kad agresyvumas vis dar labiau toleruojamas vyrų nei moterų elgesyje. Su teiginiu Blogiau, kai 
keikiasi mergina, nei keikiasi vaikinas visiškai arba iš dalie sutiko 44,7 proc. respondentų. 
Visiškai nesutiko 36,2 proc., iš dalies nesutiko 10,7 proc., 8,5 proc. neturėjo nuomonės (pav. 34). 
O tai yra ženkliai didesnis procentas nei pritarusiųjų ankstesniems teiginiams. 



 
Pav. 34 

 

Fizinė agresija 

Stereotipiškai fizinė agresija laikoma vyro elgesiui būdinga savybe. Vakarų kultūroje, kuri šiaip 
mėgina kontroliuoti nesankcionuotos agresijos protrūkius, vyrų agresijai pasireikšti 
sudaromos specialios nišos: sporto šakos, filmų personažai, reklamose kuriamas įvaizdis. 
Antra vertus vis dažniau kalbama apie tai, kad tokią vyriškumo sampratą svarbu keisti ir 
atverti galimybes rūpestingojo vyriškumo raiškai. Agresyvus moterų elgesys kultūriškai nėra 
priimtinas. Jis dažnai smerkiamas ir stigmatizuojamas. 

Siekiant išsiaiškinti apklausos dalyvių nuomonę, prašyta įvertinti teiginius: 

Normalu, jei vaikinai tarpusavyje susimuša 

Normalu, jei merginos tarpusavyje susimuša 

Normalu trenkti savo vaikinui, jei supykai, jauti pavydą arba jis elgiasi ne taip, kaip 
norėtum 

Normalu trenkti savo merginai, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip 
norėtum 

Atsakymai į juos parodė, kad nepaisant kintančio požiūrio didelė dalis respondentų laikosi 
tradicinės nuostatos, jog vyrų fizinė agresija yra labiau priimtina nei moterų. Teiginiui Normalu, 
jei vaikinai tarpusavyje susimuša (pav. 35) pritarė kas trečias (32,9 proc.) respondentas. 
Visiškai su teiginiu sutiko 13,2 proc. Tuo tarpu merginų atžvilgiu tokį elgesį palaikė kas penktas 
apklaustasis, o visiškai su teiginiu sutiko beveik dvigubai mažiau nei vaikinų atveju – 7,5 proc. 
apklaustųjų (pav. 36). Nuostatai Normalu, jei vaikinai tarpusavyje susimuša visiškai nepritarė 
39,7 proc., o Normalu, jei merginos tarpusavyje susimuša –  14,2 proc. punktais daugiau arba 
53,9 proc.  



Antra vertus, svarbu pastebėti, kad didesnė dalis respondentų muštines laiko nederamu 
elgesiu tiek merginoms, tiek vaikinams. 

 

Pav. 35 

 

Pav. 36 

Respondentų vertinimams kalbant apie veiksmus, siejamus su fizine agresija, įtakos galimai 
turi įsivaizduojamas galios santykis, tapatinamas su veiksmu. Žodžiai „susimušti“ ir „trenkti“ 
turi skirtingų konotacijų. Sangrąžinė veiksmažodžio „susimušti“ forma suponuoja galios 
požiūriu lygiavertį santykį. Tuo tarpu veiksmažodis „trenkti“ nurodo į veiksmo vienpusiškumą ir 
aiškų agresoriaus bei aukos vaidmenų pasiskirstymą. 

Apklausa parodė, kad smurtiniai veiksmai yra labiau pateisinami tuomet, kai manoma, kad tai 
buvo galios požiūriu lygiavertė sąveiką. Su nuostata, jog Normalu trenkti savo vaikinui, jei 
supykai, jauti pavydą arba jis elgiasi ne taip, kaip norėtum visiškai nesutiko 67,3 ir visiškai 
pritarė 11 proc. respondentų (pav. 38). Vertinant situaciją su mergina – Normalu trenkti savo 



merginai, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip norėtum – visiškai nepritarusiųjų 
buvo 88,3 ir visiškai pritarusiųjų 1,5 proc. (pav. 37). Šiuos skaičius palyginę su visišku sutikimu 
ar nesutikimu vertinant „susimušimą“ matysime didelį atotrūkį: merginų atžvilgiu smurtas 
esant galios disbalansui („trenkti“) toleruojamas penkis kartų mažiau nei situacijose, kai 
smurtas vyksta tarp lygiaverčių pusių („susimušti“), atitinkamai 1,5 ir 7,5 proc.  

   
Pav. 37 

Vaikinų atžvilgiu pastebimos panašios, nors ne tokios ryškios, kaip merginų atveju, 
tendencijos. Palyginus atsakymus „visiškai sutinku“ vertinant dvi skirtingas situacijas taip pat 
matyti atotrūkis: smurtą esant galios disbalansui („trenkti“) pateisino 3,5, o kai smurtauja 
vyksta tarp tariamai lygiaverčių pusių („susimušti“) 13,2 proc. respondentų: atotrūkis sudaro 
keturis kartus. 

 
Pav. 38 

Vis dėl to tenka pripažinti, kad ir vaikinų tarpusavio smurtas, ir smurtas jų atžvilgiu 
toleruojamas labiau, nei merginų atveju. Nuostatai, kad normalu trenkti vaikinui visiškai 
nepritarė 67,3 , о normalu trenkti merginai – 88,3 proc. apklaustųjų, taigi 21 proc. punktais 



daugiau. Tai rodo, kad kolegijų studentų nuostatose vis dar gaji sąsaja tarp agresijos ir 
vyriškumo normų, tikėjimo, kad vyrams būdinga smurtinė prigimtis (pav. 48). 

Šiš požiūris atspindi bendrąsias nuostatas visuomenėje, remiantis kuriomis pateisinamas ir 
natūralizuojamas tiek vykdomas, tiek patiriamas fizinis vyrų smurtas, paverčiantis juos 
sistemos įkaitais. 

Kito asmens kontrolė 

Prievartinė asmens kontrolė yra viena iš psichologinio smurto apraiškų. Jis visuomenėje gali 
būti palaikomas ir stereotipų, siejamų su lytimi. Tradiciškai vyro kontrolė moteriai visais 
gyvenimo aspektais yra labiau pateisinama nei moters kontrolė vyrui. Todėl apklausoje siekta 
išsiaiškinti respondentų nuomonę šiuo klausimu prašant įvertinti teiginius: 

Normalu tikrinti savo merginos telefoną jos neatsiklausus 

Normalu tikrinti savo vaikino telefoną jo neatsiklausus 

Normalu savo vaikinui aiškinti, nurodinėti, ką jis turi veikti savo laisvalaikiu 

Normalu savo merginai aiškinti, nurodinėti, ką ji turi veikti savo laisvalaikiu 

Jei pavydžiu savo merginos / vaikino, reiškia ji / jis man labai rūpi 

Atsakymų analizė atskleidė du svarbius aspektus, kurie rodo teigiamas tendencijas 
respondentų nuostatose, kurios yra susiję su asmens teise į privatų gyvenimą, autonomija ir 
lyties sąlygotu asmens vertinimu. Didžiajai daugumai jų buvo nepriimtinas kišimasis į asmens 
privačią erdvę ir jo(s) veiksmų kontroliavimas: nesvarbu, būtų kalbama apie telefono tikrinimą 
neatsiklausus savininko(-ės), ar apie nurodinėjimą, ką mergina / vaikinas turi veikti savo 
laisvalaikiu.  

Su teiginiais Normalu tikrinti savo merginos telefoną jos neatsiklausus (pav. 39) ir Normalu 
tikrinti savo vaikino telefoną jo neatsiklausus (pav. 40) visiškai nesutiko du trečdaliai 
(atitinkamai 65,8 ir 64,8 proc.) apklaustųjų. Su teiginiais visiškai ir iš dalies sutiko kas dešimtas 
(atitinkamai 12,7 ir 12,4 proc.) respondentas. 



 
Pav. 39 

 
Pav. 40 

Teiginiai Normalu savo vaikinui aiškinti, ką turi veikti savo laisvalaikiu (pav. 41) ir Normalu savo 
merginai aiškinti, ką turi veikti savo laisvalaikiu (pav. 42) buvo įvertinti dar kategoriškiau. Su 
jais visiškai nesutiko trys ketvirtadaliai (atitinkamai 75,3 ir 75,8 proc.) apklaustųjų. Visiškai 
arba iš dalies sutiko kas vienuoliktas (atitinkamai 8,7 ir 8,7 proc.) respondentas. 



 
Pav. 41 

 
Pav. 42 

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad su asmens teisę į privatumą ir autonomija susiję teiginiai 
buvo bene vieninteliai apklausoje, kurių vertindami buvo nešališki lyties atžvilgiu: vyrams ir 
moterims buvo taikomi vienodi principai, atskaitos kriterijai. 

Antra vertus, apklausa parodė, kad tam tikros elgesio formos vis dar stipriai romantizuojamos 
ir nesiejamos su asmens privatumo, autonomijos suvaržymu. Pavydas, kuris smurtą artimoje 
aplinkoje nagrinėjančioje literatūroje yra vertinamas kaip vienas iš ryškiausių smurto rizikos 
rodiklių, jaunuolių aplinkoje yra siejamas su rūpinimosi kitu išraiška.  

Beveik du trečdaliai (62,8 proc.) respondentų pritarė teiginiui Jeigu pavydžiu savo merginos / 
vaikino, reiškia ji / jis man labai rūpi. Kas dešimtas (11,5 proc.) neturėjo aiškios nuomonės. Iš 
dalies su teiginiu nesutiko 16,2 proc., o visiškai nesutiko tik 9,5 proc. apklausos dalyvių (pav. 
43). 



 
Pav. 43 

 

Tad apibendrinant galima teigti, kad pagarba asmens privatumui ir autonomijai suprantama 
selektyviai: vieni veiksmai (telefono tikrinimas be savininko sutikimo ar nurodinėjimas, ką 
žmogus turėtų daryti laisvalaikiu) yra daugumos laikomi nepriimtinais kontrolės veiksmais, 
tačiau pavydas, klaidingai tapatinamas su rūpinimusi, tokiu nelaikomas. 

Aukų kaltinimas 

Aukų kaltinimas yra vienas tų, Lietuvos visuomenėje plačiai paplitusių reiškinių, kurie trukdo 
veiksmingai kovoti su smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu problemomis. Jis 
dažniausiai pasireiškia atsakomybės dėl nepageidaujamos situacijos permetimu 
nukentėjusiam asmeniui ir smurtautojo veiksmų pateisinimu. Siekiant išsiaiškinti respondentų 
nuomonę šiuo klausimu, buvo prašoma įvertinti teiginius: 

Jei mergina žemina savo vaikiną ar nepagarbiai su juo elgiasi, vadinasi jis tokio elgesio 
nusipelnė 

Jei vaikinas, su kuriuo mergina bendrauja, ją žemina ar rodo nepagarbą, vadinasi jai 
toks elgesys patinka 

Kartais merginos pačios kaltos, jei vaikinai prieš jas smurtauja 

Kartais merginos pačios išprovokuoja priekabiavimą savo išvaizda ir (arba) elgesiu 

Vyrai iš prigimties yra linkę elgtis agresyviai 

Su teiginiais Jei vaikinas, su kuriuo mergina bendrauja, ją žemina ar rodo nepagarbą, vadinasi 
jai toks elgesys patinka (pav. 44) ir Jei vaikinas, su kuriuo mergina bendrauja, ją žemina ar 
rodo nepagarbą, vadinasi jai toks elgesys patinka (pav. 45) visiškai ir iš dalie nesutiko daugiau 
nei trys ketvirtadaliai respondentų (atitinkamai 78,3 ir 83,3 proc.). Vis dėl to, gana nemaža dalis 
apklaustųjų (apytikriai ketvirtadalis) visiškai ar iš dalies pritarė šiems teiginiams arba neturėjo 



nuomonės, kas leidžia daryti prielaidą, jog respondentų nuostatose vis dar apstu vietos 
smurtinio elgesio pateisinimui. 

 

Pav. 44 

 

Pav. 45 
 

Aukų kaltinimo tendencija tampa dar ryškesnė, paprašius įvertinti merginų elgesį. Teiginiui 
Kartais merginos pačios kaltos, jei vaikinai prieš jas smurtauja visiškai arba iš dalies pritarė 
23,9 proc. respondentų. 9 proc. neturėjo aiškios nuomonės šiuo klausimu (pav. 46). Tai leidžia 
daryti prielaidą, jog trečdalis apklaustųjų yra linkę kaltę dėl vaikinų smurto prieš merginoms 
suversti pastarosios.  



 

Pav. 46 

 

Kalbant apie „lengvesnę“ smurto formą, priekabiavimą, kaltinimo mastai dar labiau išauga. Su 
teiginiu Kartais merginos pačios išprovokuoja priekabiavimą savo išvaizda ir (arba) elgesiu 
visiškai arba iš dalies sutiko didesnė pusė (55,8 proc.) respondentų (pav. 47). 

 
Pav. 47 

Gana didelė dalis respondentų buvo linkusi agresyvų vyrų elgesį natūralizuoti. Teiginiui Vyrai iš 
prigimties yra linkę elgtis agresyviai visiškai arba iš dalies pritarė beveik trečdalis (29,6 proc.) 
apklaustųjų (pav. 48).  



 

Pav. 48 

Taigi, atsakymai į teiginius, susijusius su aukų kaltinimu, rodo, kad nepaisant fakto, jog didesnė 
dalis respondentų nepalaiko aukų kaltinimo stereotipų, vis dar yra nemaža dalis jaunuolių, 
kurie natūralizuoja vyrų agresyvumą ir prievartą prieš merginas laiko jų pačių provokacijos 
pasekme, taip formuodami smurtą pateisinantį kontekstą. 

  



IšvadosIšvadosIšvadosIšvados    

Apklausa parodė, kad stereotipinės nuostatos moterų ir vyrų atžvilgiu kinta, tačiau ne visos ir 
ne vienoda apimtimi:  

pastebima bendra tendencija vengti išankstinių nuostatų apie skirtingoms lytims 
„derančius“ žaislus ar pomėgius, tačiau stereotipinių nuostatų berniukų ir vaikinų 
atžvilgiu yra daugiau nei mergaičių ir merginų; 

viešoje erdvėje aktyviai brukamas seksualaus ir išvaizdaus kūno kultas respondentus 
veikia skirtingai: vieni šias nuostatas perima, kiti turi kritiškesnę nuomonę. Nepaisant 
to, moterų išvaizdai taikomiems reikalavimams lyginant su vyrais pritariama labiau. 

galvojimas, kad merginos turi atrodyti seksualiniai paskatina pojūti, jog aplinkiniai tikisi, 

kad atrodysi seksualiai, o tai ,savo ruožtu, stiprina nuostatą, kaip turi atrodyti. Taip 
manė kas trečias respondentas  

Su galia susiję žmonių raiškos aspektai vis dar labiau siejami su vyrais: 

trys ketvirtadaliai respondentų pritarė nuomonei, kad kognityviniai moterų ir vyrų 
gebėjimai nesiskiria, tačiau abiejų lyčių lyderystės savybes pripažino tik kas antras 
apklaustasis; 

kas antras apklausos dalyvis pedagogų elgesyje įžvelgė šališkumą lyčių atžvilgiu; 

stereotipinis požiūris į vyrą kaip emociškai santūrų, o moterį ekspresyvią, kinta, nors 
moterys vis dar labiau tapatinamos su jausmingumu, jautrumu, švelnumu. Nepaisant to, 
du trečdaliai respondentu sutinka su nuomone, kad ir merginos, ir vaikinai turi 
pasižymėti šiomis savybėmis. 

Požiūris į reikalavimus skirtingoms lytims romantiniuose santykiuose kinta, bet ne visais 
aspektais vienodai:  

keturi penktadaliai respondentų nesutiko su nuomone, kad iniciatyva romantiniuose 
santykiuose turi priklausyti vyrams. Moterims neprimetamas pasyvaus, laukiančio 

subjekto vaidmuo, priešingai, jos laikomos aktyviomis romantinių santykių dalyvėmis ir 
iniciatorėmis; 

tačiau finansinę galią, romantinių santykių kontekste atsiskleidžiančią kaip lūkestis, kad 
bus sumokėta už vaišes, vyrams priskiria dalis net ir tų respondentų, kurie pripažįsta 
moters teisę inicijuoti pasimatymą. 

Požiūris į moterų ir vyrų vaidmenis šeimoje atskleidė prieštaravimus: 

bendravimas su vaikais vertinamas kaip abiejų – vyrų ir moterų – pareiga, bet 
stereotipų dėl vyrų dalyvavimo vaikų socializacijoje atsisakoma greičiau nei 
klausimuose, susijusiuose su buities rutina; 

kinta požiūrį į moterų prioritetus: jie nebėra tapatinami tiktai su sutuoktinės ir motinos 

vaidmeniu. 



tačiau tradiciškai moteriška laikyta rūpinimosi kitu sfera respondentai nuvertina, 
nelaiko svarbia; 

moterų ir vyrų lygybės idėja įtvirtinama „moteriškųjų“ (rūpinimosi) vertybių sąskaita, 
pirmenybę teikiant „vyriškosioms“ (finansinė gerovė ir karjera). 

Teoriniame lygmenyje smurtas lyties pagrindu smerkiamas, tačiau praktikoje ne visuomet 

atpažįstamas: 

kas antras respondentas neatpažįsta seksualinio priekabiavimo požymių; 

absoliuti dauguma respondentų tiek iš merginų, tiek iš vaikinų tikisi pagarbaus santykio 
su pašnekovu, tačiau žodinės agresijos lygiui stiprėjant, pritarimas jai didėja, nors 
ryškių skirtumų, siejamų su moterų ar vyrų elgesiu nepastebėta; 

dalis respondentų normalizuoja žodinę agresiją ir nevertina jos kaip smurto kito 
asmens atžvilgiu, nepriklausomai nuo agresoriaus ir nukentėjusiojo asmens lyties; 

agresyvumas (pvz., keikimasis) vis dar labiau toleruojamas vyrų nei moterų elgesyje; 

smurtiniai veiksmai yra labiau pateisinami tuomet, kai manoma, kad tai buvo galios 

požiūriu lygiavertė sąveiką; 

vaikinų tarpusavio smurtas, ir smurtas jų atžvilgiu toleruojamas labiau, nei merginų 
atveju, nes gajus tikėjimas, kad vyrams būdinga smurtinė prigimtis 

Asmens teisė į privatumą ir autonomiją buvo vertinama nešališkai lyties požiūriu: vyrams ir 
moterims taikomi vienodi principai, atskaitos kriterijai, tačiau: 

esama elgesio formų, kurios stipriai romantizuojamos ir nesiejamos su asmens 
privatumo, autonomijos suvaržymu: du trečdaliai respondentų pavydą siejo su 

rūpinimosi kitu išraiška. 

Aukų kaltinimo tendencijos nedominuoja respondentų nuostatose, tačiau išlieka gana plačiai 
paplitusios: 

trečdalis apklaustųjų linkę kaltę dėl vaikinų smurto prieš merginas suversti 

pastarosios;  

priekabiavimo atveju merginas kaltino kas atras apklaustasis; 

nepaisant fakto, jog didesnė dalis respondentų nepalaiko aukų kaltinimo stereotipų, yra 
nemaža dalis, kurie natūralizuoja vyrų agresyvumą ir prievartą prieš merginas laiko jų 
pačių provokacijos pasekme, taip formuodami smurtą pateisinantį kontekstą. 


