IZOBRAŽEVANJE O INTERSEKCIONALNI PERSPEKTIVI
V RAZUMEVANJU DRUŽBENIH NEENAKOSTI IN
DISKRIMINACIJE
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na izobraževanje o intersekcionalni perspektivi v razumevanju in reševanju problemov
neenakosti in diskriminacije, ki ga organizira Mirovni inštitut v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zvezo
društev upokojencev ob podpori Evropske komisije, programa Progress.
Intersekcionalnost je orientacija, načelo in pot v raziskovanju kompleksnih neenakosti ter v javnem
delovanju in pripravi javnih politik, ki izhaja iz spoznanja, da diskriminacija in neenakosti nimajo enega
samega vira. Diskriminacija na osnovi spola, denimo, ne zajame vseh žensk enako, temveč se dimenzija spola
križa z drugimi strukturnimi viri neenakosti ali privilegijev (denimo z razredno ali narodnostno
pripadnostjo, starostjo, spolno usmerjenostjo ali s kakšnim drugim položajem). Spolna neenakost se tako
lahko bodisi zmanjša, poveča ali spremeni značaj v součinkovanju z drugimi dejavniki. Intersekcionalni
pristop omogoča prepoznavanje čim bolj realne življenjske situacije, v katerih so posamezniki in
posameznice izpostavljeni različnim mehanizmom diskriminacije in izenačevanja, ter s tem specifičnim
kategorizacijam, na osnovi katerih se lahko znajdejo v neenakem položaju. Pri tem ne gre za enosmerne
procese in enostavne povezave, temveč za kompleksen spoj različnih dimenzij, vplivov, struktur in akterjev.
Izobraževanje bo sestavljeno iz teoretskega in praktičnega dela. V teoretskem delu bomo skozi perspektivo
intersekcionalnosti predstavili nekatere osnovne koncepte, s katerimi prepoznavamo, mislimo in razumemo
družbeno in politično neenakost ter diskriminacijo. V praktičnem delu pa bomo v obliki interaktivnih
delavnic predstavili in izvedli metode samorefleksije, analize primera antidiskriminacijskih politik ter
prepoznavanja kompleksnih neenakosti in diskriminacij v lastnih organizacijah.
Izobraževanje je namenjeno oblikovalcem politik in javnim uslužbencem, socialnim delavcem in delavkam,
aktivistom in aktivistkam nevladnih organizacij ter raziskovalkam in raziskovalcem družbenih neenakosti, ki
bodo z udeležbo pridobili znanje in kompetence s področja:






teoretskega poznavanja in razumevanja koncepta intersekcionalnosti;
nekategoričnega, nestereotipnega načina obravnavanja družbene heterogenosti in diskriminiranih ljudi;
praktične analize in refleksije lastnega dela skozi perspektivo intersekcionalnosti;
uporabe intersekcionalnega pristopa v oblikovanju politik, socialnem delu, raziskovanju, aktivizmu;
nadaljnjega razvoja in izboljšanja lastnih metod dela.

Izobraževanje bodo izvajale Dr. Vlasta Jalušič, Dr. Majda Hrženjak in Dr. Živa Humer z Mirovnega inštituta.

Program izobraževanja:
10.00 – 10.15

Uvodni pozdrav in spoznavanje udeleženk in udeležencev

10.15 – 11.00

Uvod v pojem intersekcionalnosti

11.00 – 12.30

Izvedba metod 'Analiza razmerij dominacije v organizaciji' in 'Dva modra krokodila
in luknja v sistemu'

12.30 – 13.30

Kosilo

13.30 – 14.30

Analiza politik in zakonodajnih dokumentov z vidika intersekcionalnosti

14.30 – 14.45

Odmor

14.45 – 16.00

Izvedba metode Štiri polja diskriminacije

16.00 – 16.30

Refleksija in evalvacija

Izobraževanje bo potekalo v naslednjih terminih in lokacijah:


torek, 22. 11. 2011 v hotelu Koper v Kopru



četrtek, 24. 11. 2011 v hostlu Celica v Ljubljani



torek, 29. 11. 2011 v hotelu Tabor v Mariboru

Prijava in informacije
Izobraževanja se lahko udeležite brezplačno ob predhodni prijavi. Število udeležencev je omejeno na 15
oseb. Zadnji rok za prijavo je 15. november 2011. Za vprašanja in dodatne informacije nam lahko pišete
na e‐naslov: neza.kogovsek@mirovni‐institut.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 234 77 33 ali 01
234 77 20.

