INTERSEKCIONALNA PERSPEKTIVA V RAZUMEVANJU
IN REŠEVANJU DRUŽBENIH NEENAKOSTI
16. november 2011 ob 9.00 v City hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na posvet o intersekcionalni perspektivi v razumevanju in reševanju
problemov družbenih neenakosti in diskriminacije, ki ga organizira Mirovni inštitut v
sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zvezo društev upokojencev Slovenije ob podpori
Evropske Komisije, programa Progress. Posvet je del projekta Siaprem – Podpora k integraciji
intersekcionalnega pristopa v antidiskriminacijske politike.
Neenakosti lahko razumemo kot enodimenzionalne in njihov vir pripisujemo enemu samemu
vzroku ter predpostavimo, da en vir neenakosti odločilno zaznamuje druge neenakosti. V
preteklosti je za takšen vir neenakosti veljala predvsem razredna neenakost, danes so poleg tega
aktualne identitetne politike in iz njih izhajajoči boji za pripoznanje neenakosti po spolu,
narodnostni pripadnosti, starosti, spolni usmerjenosti ipd. Izkušnje z različnimi boji proti
neenakostim in diskriminacijam (feminizem in protirasistična gibanja, gibanja za pravice gejev
in lezbijk, migrantov in etničnih manjšin) so pokazale, da se viri neenakosti medsebojno
prepletajo in vzajemno učinkujejo na položaj skupin in oseb – da so torej neenakosti
kompleksne. Perspektiva interskecionalnosti upošteva natančno to: razumevanje slehernega
položaja neenakosti kot rezultat medsebojnega prepletanja in součinkovanja različnih dimenzij
neenakosti.
Vprašanja, ki jih želimo na posvetu premisliti skupaj z oblikovalci politik, predstavniki in
predstavnicami javnih služb, nevladnih organizacij in raziskovalne sfere so: Zakaj je potrebno
upoštevati različne osi neenakosti pri obravnavi deprivilegiranih skupin, oseb in struktur, ki te
neenakosti pogojujejo? Kakšne prakse in strategije soočanja s kompleksnimi neenakostmi
izhajajo iz politik? Zakaj so določene politike enakosti tako v Sloveniji kot v Evropski uniji
enodimenzionalne in je njihova večdimenzionalnost potisnjena v ozadje? Kaj bi bilo treba storiti,
da se situacija spremeni? Ali obstajajo politike, ki že upoštevajo kompleksnost neenakosti? Kako
jih prepoznati? In ključno vprašanje, kaj lahko povezuje različne izkušnje družbenih neenakosti
v skupno prizadevanje za večjo družbeno enakost?

Program:
9.00 – 9.30

Registracija

9.30 – 9.45

Otvoritev in pozdravni nagovor

9.45 – 10.30

Uvodno predavanje:
Vrata niso baš odprta (treba da jih gurneš pa da se otvaraju). Perspektive v
reševanju kompleksnih neenakosti, dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut
Moderira: Majda Hrženjak

10.30 – 11.15

Predstavitev raziskave kompleksnih neenakosti in njihove obravnave: dr. Majda
Hrženjak, dr. Živa Humer in Katarina Vučko, Mirovni inštitut; dr. Mateja Kožuh
Novak, Zveza društev upokojencev Slovenije; mag. Franci Zlatar, Slovenska
filantropija.
Moderira: Vlasta Jalušič

11.15 – 11.30

Odmor

11.30 – 12.15

Komentarji: dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo; Boštjan Vernik Šetinc,
zagovornik načela enakosti, Urad RS za enake možnosti
Moderira: Majda Hrženjak

12.15 – 13.00

Diskusija: dr. Roman Kuhar, Filozofska fakulteta in Mirovni inštitut; dr. Renata
Šribar, zasebna raziskovalka; Sonja Tomšič, dr. med., Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Moderira: Majda Hrženjak

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 14.45

Delavnica
Moderira: Živa Humer

14.45 – 15.30

Panelna diskusija
Moderira: Živa Humer

15.30 – 16.00

Evalvacija in zaključek

Udeleženke in udeleženci bodo na posvetu prejeli gradiva.

Prijava in informacije
Dogodek je odprt za javnost ob predhodni prijavi z elektronsko prijavnico, priloženo. Zadnji
rok za prijavo je 12. november 2011.
Lokacija: City hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana.
Za vprašanja in dodatne informacije nam lahko pišete na e‐naslov
ziva.humer@mirovni‐institut.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 234 77 20.

