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Pratarmė
Šis žurnalo numeris skirtas lyčių studijoms ir lyčių problematikai. Visi čia
pateikiami straipsniai, išskyrus knygos recenziją, parašyti, įgyvendinant
projektą „Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in
EU-Neighbouring Countries with Different Traditions“ (nr. 561785-EPP-12015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, 2015-2018). Šį projektą finansuoja Europos
Komisija.
Pirmajame – Sadiko Rddado straipsnyje „Maroko feministai ir feministės: tarp aktyvizmo ir Muslima teologijos“ permąstomas Maroko feminizmas. Analizuojant Maroko musulmonių feminisčių Asmos Lamrabet ir
Khadijos al-Battar darbus, aptariamas kritinis Muslima teologių požiūris į
hermeneutinę Šventųjų Raštų tradiciją, kurioje dominuoja vyrai.
Straipsnyje „Lyčių lygybė Maroko švietimo institucijose: realybė ar iliuzija?“ Souad Slaoui ir Karima Belghiti nagrinėja, kaip lyčių nelygybės reprodukavimas švietimo institucijose formuoja marokiečių studentų tapatybes,
kokią įtaką joms daro lyčių stereotipai, atpažįstami vadovėliuose, žinynuose,
žiniasklaidoje, ir lyčių vaidmenys šeimoje bei visuomenėje.
Hayat Naciri gilinasi į smurto šeimoje reiškinį. Ši mokslininkė straipsnyje „Smurtas lyties pagrindu Maroke: smurto artimoje aplinkoje atvejis“
analizuoja smurtą kaip daugialypį reiškinį, pabrėždama jo socialinius, kultūrinius, teisinius bei ekonominius aspektus ir reikšmes.
Saidos Hdii ir Mustaphos Fagroudo straipsnyje „Lyties poveikis universiteto studentų pasiekimams: Nacionalinės žemės ūkio mokyklos Maroke,
Mekneso mieste, atvejis“ aptariama, kiek merginų studijuoja Nacionalinėje
žemdirbystės mokykloje, ir nagrinėjama, kaip lyčių skirtumai veikia akademinius pasiekimus. Tyrimo rezultatai rodo, kad į šią aukštąją mokyklą
įstoja žymiai daugiau merginų nei vaikinų. Be to, išanalizavus statistinius
duomenis, galima teigti, jog merginų akademiniai pasiekimai skirtingose
srityse yra aukštesni nei vaikinų.
Inès El Aissi, Hendos Gharbi ir Siwar Youssef straipsnyje „Santykio
tarp verslo orientacijos ir veiklos rezultatų analizė lyties aspektu: tunisiečių
verslininkių atvejis“ siekiama išsiaiškinti, kokį vaidmenį vaidina lyčių skirtumai, analizuojant santykį tarp verslo orientacijos ir pasiekimų.
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Straipsnyje „Lyčių disbalansas Maroko televizijos žinių laidose“ Meriem Ouahidi, remdamasi dviejų savaičių stebėjimo rezultatais, analizuoja,
kaip pasiskirstę vyrai ir moterys Maroko visuomeniniame kanale „2M“ žiūrimiausiu laiku. Šios akademikės analizė rodo, kad darbuotojai vyrai ne tik
vyrauja žinių laidose, bet ir apskritai yra siejami su žinių turiniu.
Paskutiniame šio numerio straipsnyje „Lyčių normų galia ir iššūkiai
Tunise: apie lesbiečių kūnus“, parašytame prancūzų kalba, Monia Lachheb
gilinasi į jaunų tunisiečių moterų, laikančių save lesbietėmis, patirtį. Naudojantis pusiau struktūruotais interviu su jaunomis moterimis, kurios pripažįsta savo marginalią seksualinę orientaciją, atskleidžiama, kad jų išvaizda
ir drabužiai tampa rimta problema, derantis dėl lyčių normų. Priėmusios
nenormatyvią lyties tapatybę, šios moterys patiria skirtingų tipų prievartą –
nuo įžeidinėjimų iki fizinės prievartos – viešojoje erdvėje. Neatsižvelgdamos
į tai, jos siekia keisti požiūrį į kanoninio moteriškumo modelį ir netgi įtvirtinti kitokio tipo moters sampratą.
Šis žurnalo numeris užbaigiamas recenzija apie Evos Blomberg, Yulios Gradskovos, Ylvos Waldemarson ir Alinos Žvinklienės knygą „Gender
Equality on a Grand Tour: Politics and Institutions – the Nordic Council,
Sweden, Lithuania and Russia“ (Leiden–Boston: Brill, 2017).
Artūras Tereškinas
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