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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 
ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА
УЛОГА ЖЕНА У ГЛОБАЛНОМ 

БИЗНИСУ
Сажетак: Вре ме у ко ме жи ви мо, ма ко ли ко де ло ва ло са вре ме но и 
ли бе рал но, ипак на ме ће пи та ње: да ли у 21. ве ку за и ста по сто ји 
кул тур на по ли ти ка јед на ко сти по ло ва или пол на дис кри ми на ци ја 
и да ље пре о вла да ва, ка ко у по је ди ним кул ту ра ма та ко и у по сло
ва њу? Же не у по слов ном све ту спо ри је на пре ду ју, ма ње су пла ће не 
од ко ле га му шка ра ца, по треб но им је ви ше вре ме на и на по ра да 
би до се гле же ље не по зи ци је. У би зни су, по себ но гло бал ном, же
не на ви со кој по зи ци ји су рет кост. Пред ра су да је да же не ни су 
„ско ва не“ за ли дер ство, да су пре ви ше емо тив не, да им не до ста
је сна га... Да ли је за и ста та ко? За што ви ше же на не до сти же 
вр хун ске ме на џер ске по зи ци је? Циљ овог ра да је да од го во ри на 
прет ход на пи та ња, да ука же на по ло жај же на у гло бал ном би зни
су, на при ли ке, иза зо ве и пре пре ке са ко ји ма се же не су о ча ва ју у по
слу, на њи хо ву спо соб ност да ба лан си ра ју из ме ђу по сла и по ро ди це 
и, ко нач но, да дâ смер ни це ка ко кул тур ном по ли ти ком укла ња ти 
ба ри је ре на пу ту на прет ка же на.

Кључнеречи: кул тур на по ли ти ка, же не, би знис, ме наџмент

Увод1

Чињеницаједаженечиневишеодполовинесветскепопу
лације,многеодњихсуизузетнообразоване,интелигент
не,способне,сналажљиве,јаке,паопетупословномсвету

1 Овај рад је деоширих ауторових истраживања у оквиру реализације
истраживачких циљева пројеката ев. број: 179032 и III47004 које
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постижуслабијапризнања,тежеиспоријенапредују,мање
суплаћенеодколегамушкарацазаобављањеистихпослова
ипотребноимјемноговишевремена,напораиодрицањада
бидосеглежељенепозиције.Њимајесвакакотеже.Саједне
странеодњихсеочекуједабудуузорнемајке,супруге,да
вештобалансирајуизмеђупослаипородице,асадруге,оне
желесамоостварењекрозкаријеруипосаокојиволеижеле
дараде.Требалиимтодатизаправоилине?Поразноали
истинито,унекимкултурамаовопитањејеидаљереалност.

Же не у гло бал ном би зни су

Уидеалномсвету,полнебисмеодабудеосновапремако
јој ће се мерити способност особе да добро уради посао.
Ипак,иуXXIвеку,женесесуочавајусапревишеизазовау
интернационалномбизнисуиупословнимаренама.Многе
културедискриминишупозицијуженеупословномокруже
њу.Збогтаквихоколности,чакиакосууспешнеуодређеној
професији,женечестобивајуограниченезастарелиморга
низационимкултурамаинормама,каоиставовимаиполи
тикомуоквирупоткултуреглобалногменаџмента.Упркос
чињеницидасеизаконодавствобавипроблематикомједна
костиполоваиформалнопружаједнакемогућностизасве,
женскименаџери суидаљереткост.Наравно, увекможе
мо говоритиоизузецимакаошто јеКарлиФлорин (Carly
Fiorina)којасепрославиланаместуизвршногдиректорау
ХјулитПакарду (HewlettPackard),илиоЕнМулчеј (Anne
Mulcahy) у Зирокс (Xerox) корпорацији, али акоузмемоу
обзирудеоженаусветскојпопулацији,овипримерисуза
немарљивомали.

Велика светска ревизорска и консултантска кућа Делојт
Туш (DeloitteTouche), упркоснапорима које је улагала да
задржиталентованеженестручњаке,приметилаједажене
чешћеодлазе.Многисусматралидаженеточинедабисе
посветилепородици,алисуистраживањаспроведенадеве
десетих година показала да су заправожене одлазиле на
конштобиспозналедаихнеочекујеобећавајућакаријера
уДелојтполитицифирме,укојојнаруководећимпозици
јамадоминирајумушкарци.Делојтов јазизмеђуполова је
садаскоронестао,абројженскихпартнераидиректораје
највећиуВе ли ких че ти ри.2Овекултуролошкепромененису
биле једноставне,алисупомогледаДелојтрастебржеод
својихконкурената.

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РепубликеСрбијеупериоду20112014.године.

2 Велика четворка су четири највеће ревизорске компаније које
захваљујућиобимупословањачинесвојеврстанолигопол.
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Какосусенационалнекорпорацијеполаганотрансформи
салеуглобалнекорпорације,компанијесумораледасепри
лагодесвевећимразликаманарадномместукадајеречо
националностима, етницитету, језицима и повећању броја
женастручњака.

Дабистручњацирадилисаштобољимпотенцијалом,по
требнисуимподршка,обукаитренинг.Услучајуженаиза
зовисујошвећи.Женесеморајучестобавитинесвесним,
негативнимкорпорацијскимкултуролошкимпраксамаине
видљивимпорукама које доносе успех само онимпоједи
нимчлановима(најчешћемушкарциибелци),којиседобро
уклапајуудоминантнуорганизационукултуру.

Мејерсон(MeyersonD.E.)иФлечер(FletcherJ.К.)наводеда
суженејошувекодговорнеза„мекше“аспектепосла,док
корпорацијска култура и даље високо вреднује чврстину,
агресивностиодлучностсвестереотипеповезанесаму
шкарцима.3Овденијеречотомедасумушкарцикривиза
свеово,нитидаонипрофитирају,јеркорпорацијскомкулту
ромпретежноуправљајумушкарци.Многеорганизацијесе
боредаповећајуразноврсностраднеснагеиједнакостмеђу
половима,такодасесвимљудимаомогућиуспех.

Кључзаконкретнепроменеуорганизацијамајеулидерству,
којемораиматиинтересовањезарегрутацијуизадржавање
разноврсне радне снаге, док промовише и квалификоване
жене.Нажалост,статистикапоказуједакомпанијенеиспу
њавајуциљкадјеречоједнакостиполованарадномместу.
МејерсониФлечерпишудајереткоствидетиженунанај
вишимпозицијама.Увремењиховихистраживањаженесу
чинилесамооко10%вишихменаџерауоквируФорчун500
компанија(Fortune500Companies),амањеод4%кадајереч
онајвишимпозицијама,попутпозицијепредседника,заме
ника председника или директора производње, те мање од
3%главнихкорпорацијскихрадника.4Поразнесуистати
стикезажененационалнихмањина.Иакообојенеженечине
23%раднеснагеуСАДу,заузимајусамо14%положајакада
јеречопословимаменаџера.Афроамеричкеженечинесамо
6%женскихположајанапословимаменаџера.5

С друге стране, 2003. године, мушкараца је и даље било
двоструковишенапозицијамавишегруководећегособља
увеликимамеричкимфирмама,уодносуна1995.годину

3 Meyerson D.E. and Fletcher Ј.К.,A Modest Manifesto for Shattering the 
Glass Ceiling,HarvardBusinessReviewonManagingDiversity,Harvard
BusinessSchoolPress,2001,pр.6793.

4 Исто,стр.68.
5 Исто,стр.93.
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само15.7%.Уевропскимкомпанијама,овецифресувише.
УпрвихФТСЕ100корпорација,6женезаузимајусвега11%
позицијаизвршнихдиректора,8%уФТСЕ250фирмиима
њеод4%умањимкомпанијама.

Такође, истраживање које је спровело Каталист (Catalyst)
потврђуједајенедостатакискустваулинијскомменаџмен
туглавнапрепреказанапредовањеженанаизвршнепози
цијеидауоквируФорчун500компанија,80%вишихлиниј
скихменаџерасумушкарци.7

Ипак,истраживањеЛиндеБебкок(LindaBabcock)саКарне
гиМелон(CarnegieMellon)универзитетапоказалоједасе
самеженечестопостављајуунезавиданположајкадајереч
одолажењудонајвишихменаџерскихпозиција.Истражи
вањеобјављеноукњизиЖе не не пи та јујеуказалонараз
ликуизмеђуполовакадајеречопреговорима.8Чакикада
добијуврхунскепозиције,женеимајуразличитставпрема
преговорима, нпр. у вези са понудом за износплате, 57%
мушкарацајеуспелодаобезбедивишукомпензацију,уод
носунасамо7%жена.

Резултатједасуженезаобављањеистогпосламањеплаће
неодмушкараца.Збогтога,ЛиндаБебкокзакључује:

да се жене осећају непријатно у случају 
„цењкања“,

миследасупреговоринеприкладни,

миследанисуупозицијидатражевишеновца,

или

се боје да то може нарушити њихов однос са 
послодавцем.

Посматраноизорганизацијскеперспективе,компанијекоје
користеиимајусверазноврснијураднуснагуимаћеипред
ностикадајеречоконкуренцији.Иакојебројинтернаци
оналних, пословних жена порастао током година, ако по
сматрамосвакуземљупонаособтајрастсеневиди.Такође,
кадајеречозадацимакојиукључујупрекоокеанскапутова
ња,жененапозицијамаменаџерасуочавајусесадодатним
препрекамазанапредовање,ачестојеслучајдасунајвеће
препреке њиховом успеху и прихватању управо у оквиру
корпорације,аневанње.

6 БерзанскииндексЛондонскеберзе.
7 Catalysт, Census of Women Corporate Officers and Top Earners of the 

Fortune 500,2002.
8 BabcockL.andLascheverS.,Women Don’t Ask,BantamBooks,2007.
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Тре нут ни по ло жај же на ме на џе ра на  
гло бал ном ни воу

Иако жене данас чине више од 50% светске популације,
ипак,ниуједнојземљинечинениблизуполовинекорпо
ративнихменаџера.9УЕвропиженечине43%раднеснаге,
алисуидаљеулошемположајукада јеречотопменаџ
менту.10

Безобзираштосунаглобалномнивоуженезначајнопове
ћалесвојеприсуствоусвимгранамаиндустрије,напредак
текпредстоји.

Поједине земљеизузетноводебригуо једнакостиполова,
пасудопринелеповећаномприсуствуженанависокимпо
зицијама.НапримеруСАДусууправозахваљујућикул
турној политици једнакости полова, послодавции те како
почелиженамаомогућаватинапредовања.

Токомосамдесетихгодинапрошлогвека,францускоправо
суђедонелојезаконкојијеначиниосиндикатепортпароли
маженскогнапретка.ЖенеуЕвропитакођесупрофитирале
захваљујућимерамасоцијалнеполитикеизаконимакојису
ускладусапородицом.УИсточнојЕвропипостављенесу
квоте када је речобројуженаулокалномменаџменту.У
Немачкојженесусвеприсутнијеуполитици.Ипак,упркос
скорашњемнапреткуувећинидржава,напредовањеженау
глобалномбизнисуконстантноје,алиспоро.

СтатистикаКаталиста,њујоршкенепрофитнегрупекојара
диуциљунапредовањажена,говориобројуженанапози
цијидиректорауоквируФорчун500компанија.11

Упериодуод1993.до1996.године,бројкомпанијасабар
једномженомууправномодборусеповећаоса345на417.
Међутим,нареднихпетгодинадошлоједоуспоравањаовог
раста,паје2000.годинеевидентираноусамо434компани
је.Сматраседауколикостопапроменаостанеконстантнау
оквируФорчун500листе,до2027.годинеженећезаузима
ти25%положајаууправнимодборима.Верујућипретход
ном,женеполаконапредују–једнапоједнакомпанијаипо
једнапозицијаунутарње...

9 AdlerN.andIzraeliD.,WhereintheWorldAretheWomenExecutives?,Тhe 
Business Quarterly,London1994.

10http://www.AdvancingWomen2003.org,20.52012.
11Catalyst,op.cit.
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Гло бал не пре пре ке ко је успо ра ва ју на пре до ва ње 
же на у би зни су

Истакнутесунекеоднајчешћихситуацијасакојимасежене
убизнисуконстантносуочавају,какобисештопрецизније
указалонапрепрекекојеженеморајудапревазиђунапуту
каменаџерскомврху.

 Же не се нај че шће име ну ју на ма ње  
иза зов не по зи ци је 

Собзиромдапозицијетопменаџментазахтевајуширокои
разноврсноискуство,укомбинацијисамногимдругимспо
собностимаивештинама,каоиодговорносткада јеречо
профиту и губицима, много потенцијалних извршних ди
ректорасерегрутујеизодређенихобластикојесувидљиве
иодговорне,попутмаркетинга,финансијаипроизводње.12
Овепозицијесечестоназивају„линијским“ипрактичносу
припремазанапредаккатопменаџменту.Женесунајчешће
уонимобластимапословањакојејеусмеренонаљудскере
сурсе,комуникацију,ПРфункцијеилиодносесапотроша
чима.Прелазаксатаквихпозицијана„линијске“позиције
је редак у већини великих компанија, па сеженама исто
времено ускраћује имогућност напредовања имогућност
стицањаразноврсногискуства.13

Менаџмент,посебноуобластимаИТјаифинансијаидаље
севидикаомушкисектор.Овајстереотипможесеповезати
са глобалнимочекивањимаоулозиженекаомајкеипри
марногстаратељапородице.Уобичајенистереотипједаако
сеженафокусиранаподизањедеце,онаћепоследичномо
ратидаузмеболовање,аутимоколностиманикојенеможе
замислитикаоефикасногизвршногдиректора...

По сто је зна чај не раз ли ке у за ра да ма из ме ђу  
же на и му шка ра ца на истим по зи ци ја ма 

Упркосвеликомнапреткуиразнимзаконимакојисукреира
никакобисеспречиладискриминацијакадајеречозарада
ма,женеидаљезарађујумањеодсвојихмушкихколега,за
истипосао.УСАДунајвишеплаћенеженедиректоризара
ђују68центинасвакидоларкојизарадинајвишеплаћени
извршнидиректормушкарац.Укупнасредњавредностпла
тамушкарацаустудијиКаталистабилаје765,000$,докјеу

12GlantonE.,PayGapEndures atHighestLevels,APNews,10.новембар
1998,http://www.wоmenconnect.com

13GlassCeilingCommission–TheGlassCeilingFactFindingReport:Good 
Business: Making Full Use of the Nation’s Human Capital,1995,pр.15.
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случајуженабила518,696$.Великибројфактораутицаоје
наовуразлику,одстарости,прекопретходногискуства,па
сведопреговарачкихспособностивезанихзаплату.14Ипак,
основнадискриминацијајесвеприсутнијаијошувекнепо
стојирешење.

Ис кљу чи ве кор по ра тив не кул ту ре

Факторкојиидаљеутиченанапредовањеженаупослу,а
присутанјеширомсвета,чињеницаједасувећинупостоје
ћихраднихокружењакреиралимушкарци.

УЈапану,например,женесесуочавајусаизазовимаукоји
маменаџментулогезахтевајуирадизабаву,асамазабава
подразумеваконзумирањеалкохолаипосећивањеклубовау
каснесате.Женскеколегеданасимајупозивдасеприкључе
оваквим друштвеним активностима, иако је логично да је
женамасапородицомизузетнотешкареализацијаоваквих
дружењанасвакодневномнивоу.

Унеким јужноамеричким земљамапостоје јаке, неписане
нормеионеуказујунатоштајеадекватнодаженарадибез
обзиранањенупозицијуукаријери.Стога,жененавишим
положајимамогубитиискљученеизактивностипослепо
слаилисемогусамеизузетиизстрахадаћепорушитинеке
устаљенедруштвеневредности.

Жене које функционишу умушки оријентисаној корпора
тивнојкултури,подконстантнимсупритискомдасеприла
годеилидатрансформишусвојстилрада.

Огра ни чен при ступ ин фор ма ци ја ма, кон так ти
ма и огра ни че на мо гућ ност по ве зи ва ња на  

нај ви шем ни воу

Иако је термин Мре жа ста рих мо ма ка15 креиран давно,
овакваинституцијаједанаситекакоприсутнаинајчешће
обухватагрупудиректорабелаца,мушкараца,којиимају
неформални,алиексклузивниклуб,заснованнанивоутоп
менаџмента.Женеиобојениљудигенералнонисуукључе
ни.Комуникацијакојасеодвијауоквируовихексклузив
нихнеформалнихмрежаиндиректно јошвишеучвршћује

14GlantonЕ.,op.cit.
15Термин ‘Old Boys’ Network води порекло још из периода елитних

приватнихшколакојесумоглидапохађајусамомушкарци.Британски
студентисусетрадиционалнозвалиДечацима–Boys,пајетерминOld
Boyуствариознаказадипломираногстудента.Самасинтагмауказује
на везе које постоје између њих, па индиректно означава очување
друштвенихелита.
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постојећестереотипевезанезапол,какопрекошала,такои
прекопричаиоговарања.Билонаголфтерену,улову,током
каснихноћнихизлазакаилиумушкомтоалету,женесуис
кљученеизовихинтеракцијанавишимнивоима,ауправо
овенеформалнемрежемогудапобољшајушансенапредо
вањаиуспеха.

Директориименаџеривишихнивоаволеда запослеоног
когапознају, тештовишеконтактирајусанекимпоједин
цем,већесумушанседанапредује.Нажалост,зажене,већи
деоовог„повезивања“дешавасеуокружењимакојанису
погодназажене,каоштосустриптизклубови,илинаме
стима где се по навицижене једноставно не позивају.На
пример,уИзраелу,жененедобијајувисокечиновеувојсци,
ауправосетакваврстаискустватражизадобијањевисоких
корпоративнихпозиција.16

Последицатогаједаженечестонисуинформисанеомогућ
ностимазанапредовање,нисуприметнекаоњиховемушке
колегеинедајуимседодатнешанседадокажусвојкре
дибилитет занапредовањеиунапређење.Приступинфор
мацијама, који је кључанфактор занапредовање, често је
ограниченнаодабранегрупеилипојединцеуоквирумена
џерскихранговаилирадногместа.Овоможедасепогорша
кадакомпанијанемаформаланпрограмразвојадиректора
илипрогрампраћења,којиексплицитнопосматраунапре
ђењаиповећањазарадазапослених.

Же на ма се рет ко пру жа мо гућ ност да пре у зму 
по зи ци је у ино стран ству

РезултатиАдлерове студије чији је циљбиода одредида
липојединцикојисустеклиМБАдипломунаједнојодсе
дамшколаменаџментауСАДу,КанадииЕвропижеледа
обављају интернационалне задатке током својих каријера,
показали су да је 84% заинтересованих, а разлике између
мушкихиженскиходговорасубилезанемарљиве.17Спро
веденојеидругоистраживањекојејеобухватало686канад
скихиамеричкихфирмикакобисеодредиобројженакоје
сешаљунарадвансвојеземље.Од13.338људи,само3%
јебиложена,доксуонечиниле37%домаћихменаџерских
позиција.18

16AdlerN.andIzraeliD.,op.cit.
17Исто.
18KarstenM.F.,Management and Gender: Issues and Attitudes,CT:Praeger

Publishers,Westport1994.
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Јошједнапрепреказаженекојежеледаоствареинтерна
ционалнукаријеруједауодређенимземљамапостојебари
јеренапутуњиховогуспеха.Женеменаџеринаглобалном
нивоучестоговореоизненађујућимпогледимаиреакција
макојимасуизложенеприликомпрвогупознавањасаколе
гамауАзији, ЈужнојАмерициилинаСредњемИстоку.У
ЛатинскојАмерици,женеговореотомедаутокувеомава
жнихсастанакаилисоцијалнихдогађајамислезањихдасу
секретарицеилиженемушкихколега.Позитивначињеница
сеогледаутомедавећинаженакојерадеуиностранству
наглашавадапрвареакцијаизненађењабрзобивазамењена
професионализмомипоштовањем.Многеженекојесубиле
назахтевнимпозицијамауземљамакојесесматрајунепри
ступачнимзажене,заправосувеомауспешнообавилесвоје
задатке.Неколикочинилацаидетомеуприлог.Пресвега,
одженакоједолазеизиностранствасенеочекуједасепо
нашајупоидентичнимсоцијалнимправилимакојаважеза
људеприпадникеконкретнекултуре.Садругестране,жене
супосебноискуснекада јеречовештинамаприлагођава
њаразличитимкултурама,јеркористемоделпонашањакоји
наглашаваосетљивост,комуникацијуидруштвенеодносе.
Тојевеомаважноуглобалномменаџменту.Кадакомпани
ја јаснодефинишежену, интернационалногменаџера, као
појединцакојиимамоћиподржијекаопредставникаком
паније,порукакојасешаљејејаснаигласидаседискрими
нацијанећетолерисати.

Ма њи број же на не го му шка ра ца уче ству је у 
про гра ми ма раз во ја ди рек то ра као и у  

про гра мима обу ке ко је фи нан си ра ју по сло дав ци 

Каоштојепотврђенокрозвеликибројстудија,кадајереч
ообразовању,обукамаилипосебнимпрограмимазаразвој
кадровависокихпрофила,жененедобијајутоликоприлика
каоњиховемушкеколеге.Овеоколностимогупроизилази
тиизстереотипадаћеженевременомнапуститисвојпосао
како би одгајале децу, па зашто онда улагати новац у по
бољшањењиховихспособностикадамушкарацможебити
боља„инвестиција“…

Без одговарајуће корпорацијске интервенције која би по
већала учешће жена у оваквим програмима и прилика
ма, резултат ће бити тај да ћежене стагнирати на својим
позицијама.
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Кул ту ро ло шки сте ре о ти пи о же на ма на  
гло бал ном ни воу

Женеимушкарцисуједнакиусвојимменаџерскимспособ
ностимаиукупнимспособностимадауспеју.Ипак,напре
довањеженадотоппозицијачестојеспреченоодређеним
предрасудамаистереотипима.

ОдАзиједоАмерике,прекоЕвропе,некиоднајозбиљни
јихиузнемирујућих,глобалнихстереотипасудасуженеу
основипревише„мекане“дабисесуочилесасуровиммена
џерскимизазовима,теданемогубитидовољноагресивне,
паћекаотаквегубитипословеилитакмичарскидухнеоп
ходанзапобеду.

Листапредрасудаједугачка.Такосесматраидаженепра
вепревеликекомпромисекадасуумушкомокружењу,ана
месту руководиоца постају превише мушкобањасте, чиме
удаљавајузапосленеодсебеиузнемирујуклијенте.Стерео
типјеидаимнедостајуквантитативнеспособностипанису
адекватнезатехничкепозиције,каоиданеразумејуцифре
којесетичудобитиигубитка.Даље,дажененисупосвеће
непослукаоњиховемушкеколегеистоганису„материја
ли“задиректорскепозиције.Јошједнаодпредрасудаједа
једномкадаженапостанемајка,њениживотниприоритети
семењајуизтемељаивишесенањунеможерачунатикао
раније.

Жене често бирају да престану да раде и да постанумај
кепунорадновреме.Погрешносхватањејеидажененису
заинтересоване за интернационалну каријеру и зато се не
могуузетиуобзирзаинтернационалнепозиције,каоида
немогудасеизборесакултуролошкимразликамакојесу
присутневанњиховихземаља.Изовогапроизилазидакада
компанијапошаљеженууиностранство,њенасликаимаће
мањикредибилитетудруштвимаукојимадоминирајуму
шкарци.Другимушкарцинећеозбиљносхватитиженског
менаџера.

Какојенасназизаконпротивсексуалногугрожавања,било
шташтосеупутиженинећемоћидапрођебез„надувава
ња“ванреалнихоквира,асвиодносибићепредметиспи
тивања.Женастварапроблеметимештоочекујељубавна
радномместу,тоћепореметитирадноместоиконачнодо
вестидовећихпроблема.Непостојидовољанбројквали
фикованихженакојебисепромовисале.Безобзираколико
напораулажекомпанија, једноставно,непостојидовољно
женасаконкретнимквалификацијамакојесетраже.Једина
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доказанаистинаједасусвинаведенистереотипивишенего
контрапродуктивниурадномокружењу.

Слепистереотиписпречавајуженеимушкарцедаефикасно
радезаједно.Уједно,спречавајуженедарадесамаксиму
момсвојихмогућности, јерсустереотипиактивникада је
речопостављанужене„нањеноместо“.Даље,ониспреча
вајунапредовањеженаупословимаширомсвета,умањују
ћињиховеспособности.Накрају,каоинапочетку,овала
жнаверовањадоводедопонашањакојенеминовнокреира
слабијепословнерезултате.

Ба лан си ра ње из ме ђу по ро ди це и по сла

Упрошлостисеодженаочекивалоданаправејаснеизборе
кадајеречотомедалижелекаријеруилипородицу,аданас
професионалнакаријераиматеринствонеискључујуједно
друго.Балансирањеизмеђупородицеипословногживота
јенајвећабригавећинезапосленихженаштозначидазапо
сленемајкеипак„жонглирају“измеђудвапосла.

Кнајт (Knight) јеинтервјуисаоодређенибројженакоје су
билеилисредњииливишименаџериикојесускоропостале
мајке.Свеинтервјуисанеженеизјавилесудаимјематерин
стводалоновепогледенапосаоидајегенералнотовеома
позитивно.Такођесунавеледаимјематеринстводалоново
самопоуздање, јерим јепружилоприликудасвојелично
стиприкажуинарадномместу.19Кадајеречоусклађивању
дневнихобавезапородицеипосласуштинајеупланирању,
ауправојепроцеспланирањаједнаоднајважнијихфункци
јаменаџмента.

Свакакојенапорноуспостављатиравнотежуизмеђуприват
нихипрофесионалнихобавеза.УСАДу,например,влада
мишљењедапосаоморабитиважнијиодпородичногживо
та,адајеобавезаженедасебринеодеци.Некеженекоје
достигнукритичнетачкеусвојимкаријерамаиприватном
животу,морајудаизаберуједноилидруго.

Европскаунија јеомогућиладасеузмепериододмораод
послакакобисеподигладецабездасекаријерадоводиу
опасност.Многи амерички послови фокусирају се на по
требузапосленихдаимајуприступачнуивисококвалитет
нунегудецеистаријих.Законопородициимедицинском
одсуствуиз1993.годинебиојеодговорназабринутосткоју
супоказалиимушкарцииженеотомекакоћесестаратио
својимпородицамаукритичнимфазамаживота,безризика

19Tanton M., Women in Management: A Developing Presence, Rutledge,
Лондон1994,pр.82.
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одгубиткапосла.Чакиузовајзакон,САДлошијестојина
томпољуоддругихразвијенихземаљакаоштосуФранцу
ска,Шведска,КанадаилиФинска,гдејебригаопородици
институционализована.Многежене,иакоимајумогућност
даузмуодсуствобезгубиткапосла,немогутодаурадеиз
финансијскихразлога.

А шта о све му ка жу ме на џер ке

Имајућиувидусвепретходнонаведено,важнојенагласити
даитекакопостојепримери(изузеци)успешнихженакоје
постављају нове радне норме.Шта је онда тајнањиховог
успеха?Далипосаообављајунадругачијиначин?

Године 1996.Форчун је објавиочланакподназивом „Же
не,сексимоћ“20.Насупротономештобинасловмогаода
инсинуира, чланак се фокусирао на седам најуспешнијих
пословнихжена.Овеменаџеркепредстављајуновуженску
елиту,којамењаначиннапредовањакаврху.Питанезаса
вет како до врха, даље у радунаводе се неке одњихових
препорука.

Ве руј те у се бе–упрошлости,многоженајеосећалопотре
будаприкријесвојуженственост,какобипрвобилевиђене
каоуспешнируководиоци,атекпотомкаоприпадницелеп
шегпола.Уданашњемпословномсветужененесматрају
својполпрепрекоми,упркосчињеницида јерадноместо
махомподутицајеммушкараца,непокушавајудапостану
мужевнијекакобиубрзалеунапређење.

Ра ди те ства ри дру га чи је – завидан број жена је постао
успешан захваљујући чињеници да су уносиле одређене
аспектесвојеличностиупосао,илибиледовољноодважне
дастварирадедругачије.Натајначин,многеодњихсуиз
мениленачиннакојисеуопштерадипосаоуњиховимсек
торима.ЛиндаМарћели (LindaMarcelli), изМерилЛинча
(MerrillLynch),почелаједапродаједеоницетакоштоједр
жаласастанкеуместодаобављапукетелефонскеразговоре.
АнитаРодик(AnitaRoddick)јелансирајућиБодиШоп(The
BodyShop)којијеподигаосвестоживотнојсредининано
виниво,посталамеђународнопозната.

При ме њуј те соп стве ни стил упра вља ња  жене се често
описују као особе које имају отворенији приступ менаџ
менту,ослањајућисенадоговоре,сарадњуикомуникаци
ју, апревазишлесутрадиционалниначинуправљањакоји
подразумева строгу централизацију, контролуи наређења.

20Fortune, Women, Sex and Power, 5. 8. 1996, http://money.cnn.com/
magazines/fortune/fortune_archive/1996/08/05/215465/index.htm
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Многепословнеженесузабринутедаувекприсутнадебата
отомедалипостојемушкииженскистиловиуправљања,
уствариподривастарестереотипеоженамакаоомеканим
менаџерима.

Ка ко укло ни ти ба ри је ре 
 ко је ко че на пре дак же на

Постоје различити програми који помажу укључивање и
напредовањеженаубизнису. Једанодпрограма јесистем
праћења.Аксенчур (Accenture) је на пример 2003. године
биодобитникКаталистовенаградезаиновативнепрограме
којипомажунапредовањуженанарадномместу.Аксенчур
јеразвиоглобалнуиницијативу„Доброместозарадзаже
не“иуоквируњекористивеликибројиновативнихпома
галакаоштосугеографскекартесарезултатима,глобална
истраживања,тепроценеперформанси,којимасегарантује
далидерствокомпанијеостајеодговорнозарезултатеини
цијативе.Овајпрограмјеизузетанјеромогућаваженамада
узмуурукесвојекаријереипокренуседовишихлидерских
улога.21

Јошједанодпрограмакојијепопуларанукомпанијамакао
штосуИБМ,Кодаки3Мјестемрежазаподршку.Структу
ра подршке подразумеваженскемреже које помажу да се
унапредекаријережена.Битнојенагласитидатрећинасвих
Форчун100компанијаразвијајууправооваквемреже.

Свакако,нетребазаборавитинипрограмементорства.Ис
траживањасупоказаладауправоменторствоимакритични
значајзадаљиразвојследбеника.Менторствоседефинише
каооднособукеисарадњеизмеђуискуснијегбизнисменаи
мањеискуснеособекојажелиданаучиштовишеоодређе
номпослуидобиједрагоценувидунекеодфинесабизни
са.22Многистручњацитврдедаједоброимативишеодјед
ногменторауоквируорганизације,тедатименторибудуна
различитимнивоима.

Ипак,откривеноједамушкарцииженементорствогледају
наразличитеначине.Честојезаженутежеданађеодгова
рајућегментора,негоштојетослучајкодмушкараца.Упо
следњихпаргодинапојавилисусемногиинтернетсајтови
којиженаманудемогућностидасеумрежеунетрадиционал
номокружењу.Америчкауправазамалапредузећаоформи
лајепосебанпрограмотворензасвежене,којијеусмерен

21http://www.catalyst.org/publication/46/accenturegreatplacetoworkfor
women,13.4.2012.

22http://www.AdvancingWomen2003.org,op.cit.
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на помагање и давање савета женским предузетницима и
онимакојисуупроцесудапостанусамосталнипредузет
ници.Накрају,„Посаокојитектребадасеуради“јетакође
значајанпрограм...

За кљу чак

Компанијеморају да преузму одговорност за потпуно ин
тегрисањежена у радну средину и на свим лествицама у
хијерархији.Дуготрајанциљјестеравноправностполована
послу,аонасепостижеједнакимшансамапризапослењу,
једнакимплатама,једнакиммогућностиманапредовања...

Помоћ у реализацији оваквих захтева огледа се кроз су
гестиједа: (1)штовишеженаимушкарацарадиодкуће;
(2) више жена оснива своје компаније; (3) треба развија
ти социјалнуполитику значаја породице која подразумева
плаћениодморзасвакогродитеља,сагарантованимпослом
наконповраткаи(4)требаомогућитиразличитевидовеза
послења:скраћенорадновреме,раднауговор,привремене
илихонорарнепослове.

Развојтехнологијаукомбинацијисапријатељскинастроје
нимкорпорацијамаомогућилиби,какоженаматакоиму
шкарцима,дарадеодкућеисамимтимпроведуквалитет
нијевремесасвојомдецомилистаријимукућанима.Имејл,
факс,видеоителекомуникацијаомогућавајуда запослени
будупродуктивниикодкуће.Каорезултат,имајкаиотац
имаћевишевременадасепосветеодгојудецекаоидапо
делепородичнеобавезе.Истраживањаговоредајевећина
жена, садашњих предузетница, покренула сопствени би
знисукризнимпериодима,јерсубилепринуђенедаодго
ворностзасопственуегзистенцијупреузмунасебе.Циљје
дасеженеокренупредузетништвуикаднемајуегзистен
цијалнихпроблема.Оваквиначиниобављањапословадају
могућностродитељимадакомбинујупословниипородични
живот.Многојеинтелигентнихиобразованихженакојесу
изабраледаостанукодкуће,јерсумораледабирајуизмеђу
породицеипосла.

Наженамајепресвегадаверујуусебе,даимтаверабуде
водиља,да„узмуурукесвојекаријере“идасеизборе за
својепозиције.Женесудовољнојакедатоучине.Наком
панијамаисамомдруштвуједаселишепогрешнихстерео
типа,дазаборавенабилокакаввидполнедискриминације
и дајуженама једнакушансу за напредак, усавршавањеи
унапређење каријере. Примери успешних жена менаџе
радоказујудаженетомогу,уколикожелеиуколикоимсе
пружишанса.
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THECULTURALPOLICYOFGENDEREQUALITY

THEROLEOFWOMENINGLOBALBUSINESS

Abstract

Our time,nomatterhowmodernand liberal it seems,still raises the
question:Doesculturalpolicyofgenderequality in the21st century
really exists or gender discrimination still prevails, both in some
culturesandinbusiness?Womenadvanceslowlyinthebusinessworld,
theyarepaidlessthantheirmalecounterpartsandtheyneedmoretime
andefforttoreachthedesiredpositions.Inbusiness,especiallyaglobal
one,womeninhighpositionsareveryrare.Theprejudiceisthatwomen
arenot“cast”forleadership,thattheyaretooemotional,andthatthey
lackthepower...Isthisreallythecase?Whydon’tmorewomenreach
topmanagement positions?The aim of this paper is to answer such
questions,toindicatethepositionofwomeninglobalbusinesses,the
opportunities, challenges andobstacles thatwomen face inbusiness,
theirabilitytobalanceworkandfamilyandfinally,togivedirections
how to use cultural policy in removing barriers for advancement of

women.
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