GENDERA Slovenian Task Force
The mission of the Slovenian Task Force is to facilitate the implementation of gender
balance in science and contribute to creating an enabling environment to integrate gender
dimension into science policy and research management.
The Task Force will actively work on identifying the issues to be addressed in the current
situation in Slovenain and based on the rich expertise and experience of its members provide
recommendations for improvement of gender equality in Slovenian science.

Highlights of discussions among the Slovenain Task Force memebers (in Slovene)
Pri vprašanjih žensk v znanosti moramo vedno znova nadzirati izvajanje že doseženih in uvedenih
sprememb. Prizadevanja za ravnotežje družinskega življenja in dela bi morala biti, da se oba
partnerja enakovredno vključita v skrb za družino in imata oba čas za svoji karieri. Regulativni
dokumenti nimajo vpliva na univerze, ki so avtonomne in imajo svoje pravilnike.
Urad za enake možnosti je poleti 2009 po vseh ministrstvih izvedel delavnice za izobraževanje
koordinatorjev/ic za enakost med spoloma na ministrstvih. Koordinatoji/ce so večinoma ljudje iz
pravnih in kadrovskih služb in nimajo veliko znanja o tem področju. Tovrstna izobraževanje
koordinatorjev/ic bi moralo potekati permanentno.
Potrebno je spodbujati sodelovanja nevladnih organizacij na področju znanosti in raziskovanja in
pristojnih državnih organov. Pooblastiti je potrebno nek organ, da vsake dve do pet let pregleda
stanje na področju enakosti med spoloma v znanosti in izobraževanju na osnovi relevantnih
statističnih podatkov.
Komisija za uveljavitev vloge žensk v znanosti se je preimenovala v Komisijo za ženske v znanosti.
Komisija sedaj deluje kot ad hoc ustanovljena eksperta skupina, ki jo imenuje minister za določeno
obdobje, z namenom da mu svetujejo na nekem področju. Predlog je, da Komisija za ženske v
znanosti postane stalna ekspertna skupina pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ugotavlja se, da je premalo zavedanja o pomembnosti enakosti med spoloma v znanosti in
raziskovanju s strani vodstev znanstvenih institucij. V koncept odličnosti je vključena tudi skrb za
enakost med spoloma.
Ministrstvo bi moralo posvetiti posebno pozornost temu, da bi dosegli večjo uravnoteženost pri
vpisu na študijske programe: spodbuditi več deklet za vpis v naravoslovno‐tehnične programe in več
fantov v programe za poklice, ki so feminizirani. Več pozornosti bi morali nameniti izobraževanju
učiteljev in svetovalnih delavcev, ki mladim svetujejo pri izbiri študijskega programa in poklica.
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