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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 HORIZON 2020, 
projekt R&I PEERS in projekt ACT.
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ZGODILO SE JE

Skupina Alt+G pripravila javni odziv na video agencije SPIRIT

Skupina za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah – Alt+G, 
katere dejavnosti potekajo v okviru projekta ACt – Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov 
in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi, se je odzvala na promocijski vid-
eo Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije (SPIRIT Slovenija). Promocijski video z naslovom Slovenija. Zelena. Ustvarjalna. Pametna. želi 
prikazati Slovenijo kot napredno in okoljsko ozaveščeno deželo, ki je dobra priložnost za tuja vlaganja. 
Istočasno je Slovenija prikazana kot država, v kateri ustvarjalni potencial nosijo le moški, žensk pa skorajda 
ni prikazanih, oziroma se pojavljajo le v podpornih vlogah. Odziv skupine Alt+G in seznam organizacij, ki so 
izrazile podporo javnemu pismu, si lahko preberete tukaj. 

Vidne znanstvenice na Fakulteti za elektrotehniko 
ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti 

Leta 2016 je z resolucijo Generalne skupščine združenih narodov 11. februar razglašen za mednarodni dan 
žensk in deklet v znanosti, ki ga obeležujemo z namenom doseči polno in enako udeležbo žensk v znanosti. 
Spolne neenakosti so še posebej opazne na področju naravoslovnih znanosti in tehnologije, kjer so ženske 
zelo slabo zastopane. Med razlogi za takšno stanje so tudi stereotipi o vlogi spolov in njihovih talentov, 
ki dekleta usmerjajo stran od študija naravoslovnih in tehničnih ved. Da bi presegli tovrstne predsodke so 
letos na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pripravili razstavo o prodornih slovenskih in tujih 
znanstvenicah, na vidna mesta pa so nalepili nalepke, da bi opozorili na prisotnost znanstvenic. Več si lahko 
preberete tukaj.

https://www.act-on-gender.eu/
https://ikss.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/skupnosti-praks-za-pospesevanje-enakosti-spolov-in-institucionalnih-sprememb-v#v
https://ikss.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/skupnosti-praks-za-pospesevanje-enakosti-spolov-in-institucionalnih-sprememb-v#v
https://www.youtube.com/watch?v=CJIqTBV3iMs
https://altg.act-on-gender.eu/Blog/javni-odziv-na-video-agencije-spirit
https://spolinznanost.zrc-sazu.si/vidne-znanstvenice-na-fakulteti-za-elektrotehniko-ob-mednarodnem-dnevu-zensk-in-deklet-v-znanosti/


Protestno pismo skupine znanstvenic_kov ob odpovedi 
dr. Urše Opara Krašovec na Fakulteti za elektrotehniko

Skupina znanstvenic_kov je izrazila protest ob odpovedi poslovnega razmerja znanstveni svetnici dr. Urši 
Opara Krašovec, uveljavljeni raziskovalki na področju elektrotehnike in sindikalni zaupnici na Fakulteti 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. S strani Fakultete je bilo pojasnjeno, da je do odpovedi prišlo iz 
poslovnega razloga, ker raziskovalka ni pridobila projekta ali sodelovala pri projektu iz katerega se pokriva-
jo stroški plač raziskovalk_cev. Podpisnice_ki  opozarjajo na očitno povezavo med kritično naravnanostjo 
znanstvenice in njeno odpovedjo. Opara Krašovec se je namreč javno zoperstavila določenim uveljavljenim 
akademskim praksam in kritizirala sistem financiranja znanstvenih projektov pri ARRS. Podpisniki pisma 
opozarjajo še na širšo sistemsko težavo pomanjkanja stabilnega financiranja in posledične odvisnosti 
raziskovalk_cev izključno od sredstev na trgu. To omogoča odpuščanje tudi uveljavljenih raziskovalk_cev, 
katerih delo odraža visoko raven znanstvene odličnosti, če sami ne pridobijo sredstev za lastno plačo.  
Protestno pismo in seznam podpisnikov so dostopni na tej povezavi.

Utemeljitev ženske akademske mreže v Srbiji

V okviru projekta ACt in kot del načrta za širjenje Skupine Alt+G smo vzpostavili sodelovanje z Inštitutom 
za filozofijo in družbeno teorijo v Beogradu. Omenjeni Inštitut načrtuje ustanovitev ženske akademske 
mreže v Srbiji, in sicer v partnerstvu s SeConS skupino za razvojno iniciativo, ob podpori organizacije Un 
Women ter v sodelovanju s projektom Ključni koraki k enakosti spolov, ki ga izvaja Koordinacijski urad za 
spolno enakopravnost Vlade Republike Srbije. Namen je razviti platformo za zagovarjanje enakosti spolov 
in za izmenjavo znanj o izboljšanju položaja žensk v akademski sferi in družbi nasploh. Ustanoviteljice bodo 
uporabljale tudi primer dobre prakse skupine Alt+G, zato se bodo raziskovalke z beograjskega Inštituta za 
filozofijo in družbeno teorijo pridružile na Delavnici za utrjevanje in širjenje skupine Alt+G, ki jo načrtujemo 
aprila v Portorožu.

https://spolinznanost.zrc-sazu.si/protestno-pismo-ob-odpovedi-delovnega-razmerja-dr-urse-opara-krasovec/
https://www.act-on-gender.eu/
https://altg.act-on-gender.eu/
http://www.instifdt.bg.ac.rs/en/
http://www.instifdt.bg.ac.rs/en/
http://www.secons.net/index.php?lng=Serbian
https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr-Latn/node/428
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/


ZGODILO SE BO 

Delavnica o institucionalnih akcijskih načrtih za enakost spolov

Znotraj projekta Gearing Roles, ki se ukvarja z enakostjo spolov na akademskih in raziskovalnih instituci-
jah in v katerem sodeluje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, bo 5. in 6. marca v Ljubljani potekala 
delavnica z naslovom »Gender Equality plan and implementation«. Delavnico bo vodil dr. Maxime Forest, 
predavatelj na Sciences Po v Parizu in sodelovalec pri Gender Academy, ki je tudi soorganizator dogodka.

Posvet Komsije za enake možnosti 

Tradicionalni posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti bo tokrat 9. marca na ZRC SAZU, 
na temo »Prezrte dimenzije spola v znanstvenih raziskavah«. Raziskovalci_ke bodo delili svoje izkušnje o 
tem kako vključujejo (družbeni) spol v svoje primarne znanstvene discipline, kot so, med drugimi, zgodovina 
delavstva, raziskave glivnih okužb ali računalniško jezikoslovje. Program posveta bo objavljen na spletni 
strani Komisije in ZRC SAZU.

https://gearingroles.eu/
https://ge-academy.eu/gender-equality-plan-design-and-implementation-registration-is-open/
https://programme-presage.academia.edu/MaximeForest/CurriculumVitae
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-za-enake-moznosti-na-podrocju-znanosti/
https://www.zrc-sazu.si/


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 tokratnem novičniku nadaljujemo z informacijami o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere. 
Za več informacij si poglejte predhodne številke novičnika.

•   Štiri Ad Astra doktorske štipendije na School of Sociology Univerze v Dublinu:
http://www.ucd.ie/sociology/study/graduateprogrammes/adastraphdscholarships/

•  Štipendije za mlajše in že uveljavljene gostujoče raziskovalce na Univerzi v Gradcu, znotraj programa 
»Dimenzije evropeizacije«:
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/5573070/cfa-dimensions-europeanization-juni-
or-and-senior-fellows

•  Štipendije za gostujoče raziskovalce na Centre for Advanced Study v Sofiji:
https://cas.bg/en/news/advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1941.html

•  Štipendije za gostujoče raziskovalce, vsaj tri leta po doktoratu, na NIAS – Netherlands Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
https://nias.knaw.nl/news/open-now-call-for-fellowship-applications/

•  Doktorske štipendije na temo odnosov med Kitajsko in Centralno ter Vzhodno evropo na University 
of Nottingham Ningbo China:
https ://www.nott ingham.edu.cn/en/graduateschool/funding-opportunit ies/2003bri-ek .
aspx?fbclid=IwAR008Iw_N_gLOQodp0eUZkVlex1wZlJnM-QwID4Imo4V7AKRpo_I8Q0F-ok

http://www.ucd.ie/sociology/study/graduateprogrammes/adastraphdscholarships/
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/5573070/cfa-dimensions-europeanization-junior-and-senior-fellows
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/5573070/cfa-dimensions-europeanization-junior-and-senior-fellows
https://cas.bg/en/news/advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1941.html
https://www.nottingham.edu.cn/en/graduateschool/funding-opportunities/2003bri-ek.aspx?fbclid=IwAR008Iw_N_gLOQodp0eUZkVlex1wZlJnM-QwID4Imo4V7AKRpo_I8Q0F-ok
https://www.nottingham.edu.cn/en/graduateschool/funding-opportunities/2003bri-ek.aspx?fbclid=IwAR008Iw_N_gLOQodp0eUZkVlex1wZlJnM-QwID4Imo4V7AKRpo_I8Q0F-ok

