VABILO
Ob zaključku temeljnega raziskovalnega projekta »Državljanstvo in diskriminacija:
intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti« vas vljudno vabimo na
novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili publikaciji, ki sta nastali v okviru
raziskovalnega projekta in izšli pri Znanstveni založbi UL FF:
•
•

Intersekcijska ali presečna diskriminacija: študijski priročnik za učitelje in učiteljice
(avtor: Roman Kuhar)
in
Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti
(urednika: Roman Kuhar in Mojca Pajnik)
Novinarska konferenca bo v
četrtek, 30. junija 2022, ob 11. uri v Modri sobi Filozofske fakultete UL
(peto nadstopje), Aškerčeva 2, Ljubljana.

Če se nam ne morete pridružiti v živo, prenos novinarske konference lahko spremljate tudi
prek zoom povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93470242759
Na novinarski konferenci bosta obe knjigi na voljo v tiskani izdaji.
Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo projekta, dr. Romana Kuharja
(roman.kuhar@ff.uni-lj.si)
Vljudno vabljeni!
Roman Kuhar in Mojca Pajnik,

urednik in urednica monografije
Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti

Priloga: Več o projektu in publikacijah

Temeljni raziskovalni projekt »Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k
raziskovanju družbene izključenosti«, ki ga je vodil prof. dr. Roman Kuhar, sta izvajala
Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete UL in Mirovni inštitut, financirala pa ga je
Agencija RS za raziskovalno dejavnost. V raziskovalni skupini in pripravi monografije so
sodelovali še Mojca Pajnik, Tjaša Učakar, Iztok Šori, Rok Smrdelj, Damjan Mandelc, Marinko
Banjac, Anja Zalta in Ana Jerše Perković.
V središče raziskovalnega projekta je bilo postavljeno vprašanje intersekcionalnosti oziroma
intersekcijske diskriminacije. Gre za posebno obliko diskriminacije, ki jo vzpostavlja
součinkovanje več osebnih okoliščin, statusov ali družbenih kontekstov. Rezultati raziskave
kažejo, da sta v Sloveniji diskriminacija in neenakost v političnem in medijskem diskurzu
večinoma obravnavana enodimenzionalno in ne skozi intersekcijo različnih okoliščin. Tudi
slovenska zakonodaja večinoma ne obravnava tovrstne diskriminacije.
Za boljše razumevanje intersekcijske diskriminacije smo v okviru
projekta pripravili študijski priročnik »Intersekcijska ali presečna
diskriminacija«, ki je učiteljicam in učiteljem lahko v pomoč pri
obravnavi neenakosti in diskriminacije v izobraževalnem procesu.
Spremno besedo k študijskemu priročniku je prispeval Zagovornik
načela enakosti, Miha Lobnik. Knjiga je v e-obliki objavljena na tem
naslovu: https://doi.org/10.4312/9789617128536.

Znanstvena monografija »Intersekcionalnost: perspektive
strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti« predstavlja
izbrane rezultate temeljnega raziskovalnega projekta. Avtorji in
avtorice so diskriminacijo in družbeno izključevanje analizirali skozi
intersekcijsko perspektivo spola, etnične pripadnosti, vere in
spolne usmerjenosti.
Izsledki raziskave pokažejo, da politike še vedno ne obravnavajo
intersekcijskih situacij neenakosti in diskriminacije oziroma jih
vključujejo izjemoma, parcialno in nekonsistentno. V politikah in
medijskem diskurzu se občasno pojavlja intersekcija statusa ter spola ali starosti, vendar
praviloma v pasivni obliki, kjer je intersekcionalnost vsebovana v opisu/diagnozi kompleksne
situacije neenakosti, ta pa ni aktivno naslovljena v prognozi/ukrepih, ki jih prinašajo politike.
Družbene skupine (npr. moški, ženske, tujci, verske, spolne in etnične manjšine) se v
analiziranih dokumentih pojavljajo kot homogene skupine, katerih identiteto v totalnosti
določa ena osebna okoliščina, ki prekrije kompleksnost življenjskih potekov ljudi. Tudi v
medijskem diskurzu intersekcionalnost večinoma ni reprezentirana niti kot obrobna tema, s
čemer medijski diskurz reproducira in legitimizira homogenost in totalnost identitet. Knjiga
je v e-obliki objavljena na tem naslovu: https://doi.org/10.4312/9789617128550.

