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Dobrodošli na Novičniku 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 HORIZON 2020,
projekt R&I PEERS in projekt ACT.
April 2020

ZGODILO SE JE
Seminar o rabi spolno občutljivega jezika
v raziskovalnih organizacijah

3. marca letos smo na ZRC SAZU organizirali Seminar o rabi spolno občutljivega jezika v raziskovalnih
organizacijah. Seminarja so se udeležile članice Skupine za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za
enakost spolov v akademskih ustanovah – Alt+G iz različnih slovenskih raziskovalnih organizacij. Med njimi
so bile tako raziskovalke, kot zaposlene v administraciji. V prvem delu seminarja je jezikoslovka dr. Helena Dobrovoljc iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU spregovorila o smernicah, ki so jih
pripravili strokovnjakinje in strokovnjaki iz Skupine za pripravo smernic za spolno občutljivo rabo jezika. V
drugem delu so si udeleženke seminarja izmenjale dosedanje izkušnje v poskusih spreminjanja jezika, ki se
uporablja v uradni komunikaciji v njihovih inštitucijah. Nekaj pozornosti so posvetile tudi Katalogu funkcij,
delovnih mest in nazivov Ministrstva za javno upravo RS, ki razkriva problematično korelacijo med rabo
jezikovne kategorije spola v klasifikaciji in plačilnimi razredi. Smernice in Katalog so objavljeni tudi na naši
spletni strani.
Foto: Teja Komel Klepec

Prezrte dimenzije spola v znanstvenih raziskavah

Eden izmed zadnjih javnih dogodkov, ki smo ga na ZRC SAZU gostili pred razglasitvijo epidemije virusa
Covid-19 je bil posvet »Prezrte dimenzije spola v znanstvenih raziskavah«, ki ga je 9. marca letos organizirala Komisija za enake možnosti na področju znanosti s pomočjo Ministrstva za izobraževanje, SRIP
Zdravje – medicina in projekta ACT – Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih
sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi. Posvet je bil posvečen vprašanju relevantnosti spola za
različne znanstvene vede, predvsem tiste, ki se izrecno ne ukvarjajo s spolom. Primeri iz medicine, kemije,
zgodovine, kriminologije, računalništva in elektrotehnike so nam pokazali, zakaj kategorija spola ne bi
smela biti spregledana v raziskovanju. Vljudno vabimo k ogledu posnetka posveta.
Foto: Marko Zaplatil

Perspektiva spola nujna za razumevanje
posledic vpliva pandemije Covid-19

Pandemijo Covid-19, tako kot njene družbene posledice, ne gre ločiti od dinamik med spoli, opozarjajo
številne nevladne organizacije, raziskovalci in mediji. Nekatere raziskave ugotavljajo, da je umrljivost od
Covida-19 večja pri moških. Zato so ženske, po drugi strani, bolj prizadete z družbenimi učinki pandemije. Na
ženske se tradicionalno prenaša breme gospodinjskih opravkov in skrbstvenega dela, ki se povečuje v času
zapiranja šol, vrtcev in drugih ustanov. Zaradi stresa in negotovosti, se istočasno pričakuje in obenem že
beleži porast nasilja v družini. Pričakovano je tudi, da bodo ženske občutile močnejše posledice napovedane
ekonomske recesije, saj so v večji meri zastopane v tako imenovanih fleksibilnih oblikah dela, nerednega in
projektnega dela ter dela za skrajšani ali polovični delovni čas. Perspektivo spola je zato treba upoštevati
pri razumevanju zdravstvenih, ekonomskih in družbenih posledic pandemije ter pri snovanju meril, ki naj bi
blažila njene rušilne učinke. Dodatni viri in informacije o tej tematiki so na voljo na naši spletni strani.

ZGODILO SE BO
V okviru projekta ACT bosta organizirani dve spletni delavnici za članice in člane skupine Alt+G. Delavnici
sta namenjeni pospeševanju delovanja skupine, boljšemu sodelovanju med članicami ter tudi k spodbujanju
skupnih prizadevanj za institucionalne sprememebe v smeri enakosti spolov.

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.
• Štipendije za raziskovalke_ce za potovanja na konference v Združene države Amerike,
ki jih podeljuje American Institute for Southeast European Studies:
https://aisees.org/travel-grants/
• Trimesečna štipendija za postdoktorante na temo krize na Univerzi v Edinburghu:
https://www.iash.ed.ac.uk/csmch-iash

• Nagrada za doktorat s področja sodobne zgodovine:
https://www.hsozkult.de/grant/id/stipendien-20265
• Osem štipendij za pripravo doktorata v trajanju šest mesecev
na Graduate School for the Humanities Cologne:
http://artes.phil-fak.uni-koeln.de/en/doctorate/funding-programmes/preparatory-scholarships/application

• Nagrade za objave s področja zgodovine tako za uveljavljene raziskovalke_ce
kot doktorske študentke_e:
https://www.air4edu.com/opportunities/prize-history/

