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Pred vami je nova številka Novičnika Spol in znanost na ZRC SAZU!
Novičnik vas redno obvešča o dejavnostih
Inštituta za spominske in kulturne študije ZRC SAZU in ZRC SAZU
na področju raziskovanja spolov in enakih možnosti v akademski sferi.
Na inštitutu trenutno izvajamo dva projekta iz okvira Obzorje 2020,
projekt R&I PEERS in projekt ACT.
December 2020

ZGODILO SE JE
Leto 2020 skozi oči raziskovalk

Leto, ki se izteka, je bilo v marsičem posebno. Pandemija je razkrila vse, kar je bilo že prej šibkega in
na trhlih temeljih, v poostrenih okoliščinah pa se je sesulo in razpadlo: od zdravstvenih sistemov do
demokratičnih ureditev, ki so marsikje ogrožene ... Pandemija z nujnimi ukrepi za zajezitev širjenja,
kot so na primer karantena in zaustavitev javnega življenja ter zapovedano delo od doma, je žal
zadala zlasti močen udarec ženskam. Nanje je padlo breme skrbi za družino, šolanje otrok in vsakdanja
gospodinjska dela. S tem je opravljanje raziskovalnega dela postalo velik izziv.
Zato smo se ob koncu leta 2020 odločili, da bomo o tem, kako so ga doživljale, povprašali nekaj
raziskovalk, ki so nenaklonjenim razmeram navkljub prav letos nanizale kakšen vidnejši dosežek na
svoji raziskovalni poti.
V rednih presledkih bomo v naslednjih tednih na tej povezavi objavili zgodbe devetih raziskovalk,
zaposlenih v enem od 18 inštitutov ZRC SAZU.
Spremljajte nas tudi na omrežjih, kjer je prisoten ZRC SAZU: Facebook, Twitter, Instagram.

Načrt za enakost spolov postaja predpogoj
za prijavo na razpise Obzorje 2020

V okviru projekta ACT je bila v mesecu oktobru organizirana serija trans-evropskih spletnih povezovalnih dogodkov (t.i. matching events) z namenom združiti deležnike, ki se ukvarjajo z doseganjem enakosti spolov v znanosti in raziskovanju. Tu si lahko ogledate program in poročilo.

Serija virtualnih srečanj se je začela s plenarno sejo, na kateri je Anne Pépin iz Evropske komisije,
Generalni direktorat za raziskovanje in inovacije, predstavila novo pravilo, ki določa, da morajo javne
institucije, da se lahko prijavljajo na razpise Obzorje 2020, obvezno imeti tudi načrt za enakost spolov
(gender equality plan). Ker veliko viskošolskih in raziskovalnih organizacij tovrstnega načrta nima,
zlasti v novejših državah članicah, vključno s Slovenijo, je predvideno enoletno prilagoditveneno obdobje. Natančnejšo razlago lahko najdete v predstavitvi dr. Pépin. Nova politika Evropske komisije je
bila uradno predstvljena med spletno konferenco European Research & Innovation Days, na seji 22. 9.
2020, kjer sta Jean-Eric Paquet, vodja Generalnega direktorata za raziskovanje in inovacije ter Marcela
Linková, ERAC stalna delovna skupina, govorila o spolu v raziskovanju in inovacijah. Posnetek si lahko
ogledate tukaj. Tovrstna formalna zahteva bo nedvomno spodbudila znanstvene ustanove k sprejetju
načrtov za enakost spolov, ki pa ne bodo smeli biti le formalnost, ampak razdelan in na analizi potreb
vsake posamične institucije utemeljen načrt.

Delavnica o mehanizmih mreženja
v slovenskem visokem šolstvu in znanosti

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa in prepovedi združevanja, smo delavnico o »Mehanizmih
mreženja okrog ponudb in povpraševanja za mentorstva in predavanja« preoblikovali v virtualno
srečanje na platformi Zoom 13. 10. 2020. To je bila druga po vrsti iz serije delavnic, ki jih organiziramo
znotraj projekta ACT in sestrskega projekta CHANGE (CHAlleNging Gender (In)Equality in science and
research), ki ga vodi Ana Rotter na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Namen delavnice je bil predebatirati možne načine sodelovanja med raziskovalnimi in visokošolskimi ustanovami v Sloveniji, ki bi
omogočili pretok informacij (npr. okrog ponudb/povpraševanja za mentorstva in predavanja) in občasne
izmenjave med pedagoškimi in raziskovalnimi delavkami_ci (npr. začasna vključitev raziskovalca_ke v
pedagoški proces ob daljši odsotnosti trenutnih pedagoških delavk_cev). Namreč, med prejšnjo delavnico o »Kriterijih znanstvenega napredovanja v Sloveniji« je bilo ugotovljeno, da eno ključnih ovir pri
napredovanju predstavlja težava mnogih raziskovalcev_k, da pridejo do mentorstva, oz. da doktorski_e
kandidati_ke najdejo morebitne mentorje izven ozkega kroga svojih predavateljev_ic. Udeleženke_ci
delavnice so se strinjali, da je medinstitucionalno mreženje nujno potrebno, da pa obstaja vrsta formalnih ovir in neformalnih praks, ki tovrstno sodelovanje otežujejo.

Pobuda glede mentorstva kot pogoja za napredovanje

Skupina Alt+G in Komisija za enake možnosti na področju znanosti sta konec avgusta na novo sestavo Znanstvenega sveta ARRS naslovili skupno pobudo glede dokončanega mentorstva kot nujnega
pogoja za napredovanje v naziv višje_ga znanstvene_ga sodelavke_ca. Pobuda je opozorila na nesprejemljivo prakso prejšnjega Znanstvenega sveta, ki je v nasprotju s Pravilnikom o raziskovalnih
nazivih sklepal, da je to pogoj, ki se ga ne sme zaobiti. Poleg tega je bilo izpostavljeno, da ta pogoj
ne bi smel biti upoštevan za raziskovalne nazive, ker v okviru raziskovanja meri pedagoško dejavnost.
Zaradi strukturnih okoliščin, kot sta nevključenost v pedagoški proces in način pridobivanja mlade_ga
raziskovalke_ca, na pridobitev mentorstva vplivajo relevantni zunanji dejavniki, ki pa ne odražajo nujno
tudi kvalitete posamezne znanstvene sodelavke_ca. Kot odgovor na pobudo je Znanstveni svet ARRS
predstavnice obeh skupin povabil na spletni sestanek 19. 10. 2020, kjer so dodatno argumentirale in
podkrepile svoje argumente. Znanstveni svet ARRS je obljubil, da se bo do vprašanja opredelil v prihodnje, prav tako pa bodo v prihodnje v svojem prizadevanju vztrajale tudi pobudnice.

Noč raziskovalcev posvečena raziskovalkam

Evropska Noč raziskovalcev je letos nosila naslov »Humanistika, to si ti!« in se odvijala v oblikih spletnih dogodkov, ki so se vrstili v novembru. Na spletni okrogli mizi so predstavili prve docentke Univerze
v Ljubljani (link do video posnetka), in sicer petrologinjo Ljudmilo Dolar Mantuani, pedagoginjo Milico
Bergant, slovenistko Bredo Pogorelec, klasično filologinjo Eriko Mihevc-Gabrovec ter nevropsihiatrinjo
Bazilijo Pregelj. Članici Skupine Alt+G, Milica Antić Gaber in Jasna Podreka, pa sta vodili pogovor o
izkušnjah žensk v akademskem polju z raziskovalkama Renato Salecl in Janjo Komljenovič (link do video
posnetka). O evropskem akademskem okolju skozi pogled uravnoteženosti spolov in vključevanja ranljivih skupin pa so se pogovarjale znanstvenice, s katerimi sodeluje tudi projektna skupina ZRC SAZU
za spol in znanost (link do video posnetka).

Znanstveni članek Tanje Petrović in Jovane Mihajlović Trbovc
o biografijah Mare Rupena Osolnik in Aleksandre Kornhauser Frazer

V letošnji številki znanstvene revije Wagadu: A Journal of Transnational Women’s and Gender Studies,
sta v okviru tematskega sklopa o odnosih med spoloma in bojih žensk v jugovzhodni Evropi v času
socializma, Tanja Petrović in Jovana Mihajlović Trbovc objavili znanstveni članek Agency, Biography,
and Temporality: (Un)making Women’s Biographies in the Wake of the Loss of the Socialist Project in
Yugoslavia (Moč delovanja, biografija in temporalnost: (Pre)oblikovanje ženskih biografij po propadu
socialističnega projekta v Jugoslaviji).

Članek želi prispevati k potekajočim razpravam o možnosti delovanja žensk v času socializma. Pri tem
se osredotoča na načine, kako se moč delovanja razkriva v biografskih portretih dveh družbeno in
politično aktivnih žensk (»političnih delavk«, kot bi bile imenovane v času socializma) – Mare Rupena
Osolnik in Aleksandre Kornhauser Frazer. Koncept javnega delovanja, značilnega za njuni biografiji, ki
se kaže kot mozaik številnih in različnih, naravno prepletenih dejavnosti in prizadevanj za širšo dobrobit in izboljšanje položaja žensk in marginaliziranih skupin – je po koncu socializma izginil, skupaj
s poimenovanjem »politična delavka«. V biografskih portretih dveh žensk, napisanih po letu 1991, je
socialistična država prikazana kot zaviralka njihovega delovanja, in ne kot okvir, ki je njihovo raznoliko
delovanje omogočal, podpiral in spodbujal. Prihaja tudi do fragmentacije biografij, tako da se poudarjajo določene dejavnosti, med tem ko se druge ne omenjajo ali marginalizirajo. Avtorici prispevka
sta mnenja, da tovrstno zožanje razumevanja političnega delovanja prispeva k delegitimizaciji, pozabi,
in onemogočanju modalitet političnega in družbenega angažiranja, ki so bili značilni za obdobje socializma. Članek ter celotna tematska številka revije, je prosto dostopen na tej povezavi. O Aleksandri
Kornhauser Frazer pa lahko preberete tudi v prispevku iz prihajajoče knjige o naših pomembnih znanstvenicah.

Bilateralni projekt »Spol v akademski sferi: raziskovanje neenakosti
v zgodnjih stopnjah kariere v primerjalni perspektivi«

Raziskovalna skupina Inštituta za kulturne in spominske študije je partnerica v bilateralnem projektu
»Spol v akademski sferi: raziskovanje neenakosti v zgodnjih stopnjah kariere v primerjalni perspektivi«, ki ga izvaja skupaj z Institutom za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda (trajanje projekta
1. 1. 2020–31. 12. 2022). Cilj projekta je proučiti tematiko enakosti spolov v akademski sferi s primerjalnega vidika na podlagi obsežnih raziskav o spolu, ki sta jih oba projektna partnerja opravila
tako v slovenskih kot v srbskih akademskih ustanovah. Pri tem uporabljamo pristop, s katerim se
osredotočamo na poglavitne težave in izzive, ki so posledica neenakosti med spoli v zgodnjih obdobjih
akademskih karier ter na povezave s socialistično zapuščino v obeh državah. V okviru projekta imamo
za cilj proučiti, na kakšen način skupna zgodovinska izkušnja jugoslovanskega socializma in z njo povezane politike enakosti spolov vplivajo na sodobne pogoje dela v akademskem okolju. Osredotočamo
se zlasti na zgodnje faze znanstvenih karier ter na področje usklajevanja poklicnega in zasebnega
življenja, saj skrbstvene prakse močno vplivajo na karierna napredovanja žensk. Takšen pristop vidimo
kot še posebej ustrezen v primerih, ko želimo analizirati (in odpravljati) skupne ranljivosti in nestabilnosti, katerih posledica je primanjkljaj ženskih znanj na akademskem področju, ki ga povzročajo
globalni procesi neoliberalizacije akademske sfere.
Glavni cilji projekta so:
1) določiti razlike in podobnosti med Slovenijo in Srbijo na področju neenakosti spolov ter jih obravnavati z vidika skupne socialistične zapuščine;
2) analizirati vlogo spola v transnacionalnih procesih neoliberalizacije in komodifikacije akademske
sfere s poudarkom na nacionalni, regionalni in transnacionalni ravni;
3) spodbujati izmenjavo dobrih praks z namenom produkcije novega znanja, ki ga bo mogoče uporabiti
za boj proti spolnim stereotipom;
4) ponuditi boljše razumevanje različnih akterjev v akademski sferi, predvsem žensk ter njihovih strategij za boj proti stereotipom in načinov za opolnomočenje v povezavi s širšimi globalnimi procesi.

Sodelovanje na okrogli mizi »Raziskovanje in trendi:
primeri ZRC SAZU« v okviru 8. simpozija
raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti

Dr. Ana Hofman je predstavila izsledke projektnih dejavnosti povezanih s tematiko enakosti spolov v
znanosti, ki jih je IKSŠ zaključil in ki trenutno potekajo na ZRC SAZU – GARCIA, R&I PEERS in ACT. Na
začetku se je ozrla na trenutno stanje in vpliv pandemije COVID-19 na neenakosti med spoli v akademskem okolju. Posebej je izpostavila vprašanje skrbstvenega dela in druge oblike neplačanega dela – reproduktivno delo ali vprašanje družbene reprodukcije, ki so v osredju poglavitnih sprememb v odnosu
med profesionalnim in zasebnim življenjem in močno vplivajo na vse ženske tudi na ženske v znanosti.
Nato je dr. Hofman na kratko predstavila glavne izsledke dosedanjih raziskav na področju enakosti
spolov v znanosti v kontekstu neoliberalizacije akademske sfere, ki je opazna v 1) zmanjševanju in
negotovem financiranju javnih visokošolskih in raziskovalnih institucij 2) prekarizaciji in negotovosti
zaposlitve ter 3) komodifikaciji produkcije znanja na splošno. Pri tem se je ozrla na pomembnost
umeščanja raziskovanja v konkretne temporalne in zgodovinske kontekste, ki upoštevajo razliko med
institucionalnimi okolji ter nacionalnimi visokošolskimi in raziskovalnimi sistemi v različnih obdobjih, ki
so nujni za razumevanje slovenske znanstveno-raziskovalne sfere. V kontekstu neoliberalizacije znanosti se je dotaknila tudi vprašanja aplikativnosti znanosti in prilagajanja zahtevam trga, ki znanost
rine v položaj nereflektiranega »pripomočka« gospodarske rasti. Namesto kritičnega premišljevanja
obstoječih kulturnih, družbenih, ekonomskih, političnih odnosov, naj bi znanost le prinašala rešitve in
odgovore na določene, že definirane izzive. To močno vpliva na različne disciplinarne sfere, posebej
v humanistiki in družboslovju, ki izgubljata svojo epistemiološko avtonomijo, medtem ko ustvarjanje kritičnega in reflektiranega znanja postaja vse težje, saj je zanj v vedno bolj konkurenčnem in
dobičkonosnem socialno-ekonomskem sistemu manj časa. Foto: Ana Hofman

Projekt R&I PEERS predstavljen na konferenci »Enakost spolov v
državah Srednje in Vzhodne Evrope: Politike in prakse 2020 / Institucionalne spremembe z izvajanjem GEP v RPO in RFO v državah CEE«

Litovski center za družbene raziskave (LSRC) in Univerza v Vilni sta 12. in 13. novembra 2020 organizirala mednarodno konferenco Enakost spolov v državah CEE: Politike in prakse 2020 / Institucionalne spremembe z izvajanjem GEP na RPO in RFO v državah CEE, ki jo je sponzoriral litovski raziskovalni svet. Cilj konference je bil združiti predlagatelje in izvajalce načrtov za enakost spolov (GEP),
osredotočene na projekte H2020, in raziskovalke_ce, ki raziskujejo vprašanja enakosti spolov v znanosti v Srednji in Vzhodni Evropi (CEE).
Na konferenci je, v imenu ekipe ZRC SAZU in projekta R&I PEERS, sodelovala Tanja Petrović. Prvi dan
konference je predstavila projekt R&I PEERS in postopek načrtovanja in izvedbe načrta za enakost
spolov na ZRC SAZU. Drugi dan konference je sodelovala na okrogli mizi »Odstranjevanje ovir pri zaposlovanju in napredovanju raziskovalk«. Razpravljali so zlasti o mentorstvu, ravnovesju med poklicnim
in zasebnim življenjem ter o izgradnji odličnosti kot treh pomembnih področjih, ki oblikujejo kariero raziskovalk in opredeljujejo njihove možnosti v akademskem svetu. Ta področja pokriva načrt za
enakost spolov ZRC SAZU z vrsto strategij in ukrepov.

ZGODILO SE BO
Iz prihajajoče knjige o naših pomembnih znanstvenicah

V okviru projekta R&I PEERS – Pilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v raziskovalnih organizacijah, je v pripravi zbornik, z delovnim naslovom Naše pomembne znanstvenice. Zbornik bo zajemal prispevke o znanstvenicah, ki so pomembno prispevale k razvoju znanosti na območju nekdanje
Jugoslavije. Delčke teh prispevkov redno objavljamo v novičniku. Tokrat urednik znanstvenega portala
Kvarkadabra Sašo Dolenc predstavlja portret kemičarke Aleksandre Kornhauser Frazer (1926-2020).

Kemičarka, ki je bila
prepričana, da znanost
ne sme biti
le sama sebi namen
... Aleksandra Kornhauser je bila vseskozi prepričana, da mora znanost poleg iskanja
resnice ljudem tudi izboljševati kvaliteto življenja in jim širiti obzorja, da si bodo znali
pomagati sami.
... Z raziskovalnim delom je začela v skupini profesorice Marije Perpar, ki je veliko sodelovala s takratno farmacevtko industrijo in je svoje mlade sodelavce pošiljala na izpopolnjevanja po svetu. Aleksandra je tako obiskala nekatere vodilne znanstvenike v Nemčiji,
Švici, Angliji in nato tudi ZDA. Ker je bila zelo komunikativna, je hitro navezala pristne
stike z učenjaki po vsem svetu. Raziskovali so predvsem alkaloide volčje češnje in rženih
rožičkov, ki so bili takrat pomembna surovina za proizvodnjo zdravil.
... Kot predstavnica Jugoslavije se je začela udeleževati velikih mednarodnih konferenc
večinoma v okviru raznih pobud Združenih narodov. Uspešno je zagovarjala ideje o povezovanju znanja in pomenu znanosti za izboljšanje kvalitete življenja ljudi po vsem svetu.
V Ljubljani ji je uspelo ustanoviti Unescov mednarodni center za kemijske študije, ki je
zelo uspešno povezoval mnoge odlične znanstvenike in znanstvenice in izvajal razvojne
projekte po vsem svetu.
... Napisala je številne knjige učbenike za kemijo, v katerih je poskušala znanost čim bolj
približati mladim, da bi jo znali uporabljati v vsakdanjem življenju.

Informacije o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere

Pomemben vidik prizadevanj za enake možnosti v vsaki raziskovalni organizaciji je povezan s potrebami raziskovalk_cev na začetku kariere. Zato v novičniku redno objavljamo informacije o štipendijah
in ostalih možnostih za raziskovanje v tujini.
V tokratni številki nadaljujemo z informacijami o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere.
Za več informacij si poglejte predhodne številke novičnika.
• Srednjeevropska univerza na Dunaju (CEU), Oddelek za zgodovino.
Štipendije za doktorske in magistrske študente iz primerjalne zgodovine. CEU je podiplomska
univerza v angleškem jeziku s sedežem na Dunaju in akreditirana v Avstriji in ZDA.
Rok za prijavo: 1. februar 2021. Preberi več..
• Podiplomska šola za vzhodne in jugovzhodne evropske študije v Regensburgu.
Razpisuje tri doktorske štipendije.
Rok za prijavo: 20. december 2020. Preberi več.
• New Europe College-Institute for Advanced Study v Bukarešti.
Objavlja letni razpis za štipendije za leto 2021/2022. Študentke_ti iz vseh področij humanistike
in družboslovja so vabljeni k prijavi. Štipendistke_i naj bi delali na svojih projektih in se udeleževali
znanstvenih dogodkov, ki jih organizira NEC.
Rok za oddajo vloge: 15. januar 2021. Preberi več.
• Univerza v Mainzu.
Štipendije za raziskovalne predloge na Fakulteti za humanistične in družbene vede Gutenberg
za študente ali diplomante katere koli univerze (v Nemčiji ali v tujini).
Rok za prijavo: 15. januar 2021. Preberi več.
• “Borders, Democracy and Security”, Hamburg.
Beyond Borders zagotavlja štipendije za različne stopnje doktorata.
Rok za prijavo:15. januar 2021. Preberi več.

