10. 12. 2018

VABILO
Ženske v krožnem gospodarstvu, znanosti in družbi
v ponedeljek, 17. decembra 2018, od 13:00 do 16:00 ure,
v prostorih GZS Ljubljana,
Na pobudo in v organizaciji Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega združenja
Satena, ŠGZ, SRIP – Krožno gospodarstvo, GZS,
bo potekala panelna diskusija na temo “Ženske v krožnem gospodarstvu, znanosti in družbi”
v sredo, 17.12. 2018, od 13.00 do 16.00 ure
v G konferenčni dvorani, v GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.
Kratek oris
Izguba žensk na višjih stopnjah različnih kariernih poti, gospodarske kariere, (pre)majhen vpliv
pri odločevalskih postopkih, (ne)zasedanje strukturno pomembnih mest, nesorazmerno večji
delež žensk zaposlenih v prekarnih poklicih in polnjenje gospodarske sfere z ženskami tam,
kjer ta izgublja prestiž, ekskluzivnost in posvečenost ter postaja množična in uporabna, bodo
smeri našega zanimanja. Dotaknili se bomo tudi teme ženske v znanosti in na področju inovacij
ter njihov prispevek k trajnostnemu, krožnemu gospodarstvu, prav tako nas bo zaposlovala
tudi družbenopolitična aktualnost s svojimi retrogradnimi izjavami in praksami, vprašanje
nevidnih ovir ('steklenega stropa') in vprašanje produkcije vednosti oz. določena
'falokratskost' znanosti in gospodarstva.
Interdisciplinarni premislek o strukturnih neenakostih bodo s kratkimi uvodnimi prispevki, ki
bodo začrtali nadaljnje konture pogovora, prispevali gostje panelne diskusije:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

-

mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarska zbornica Slovenije (GZS),
-

prof. dr. Karin Stana Kleinschek, bivša prorektorica za znastveno-raziskovalno
dejavnost UM in ena redkih žensk v Inženirski akademiji Slovenije (IAS),

-

dr. Urša Opara Krašovec, višja znanstvena sodelavka na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani (FE UL) in članica Komisije za enake možnosti pri MIZŠ,

-

dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP - Krožno gospodarstvo, Štajerska gospodarska
zbornica (ŠGZ),

-

prof. dr. Suzana Žilič Fišer, predstojnica Inštituta medijskih komunikacij na Fakulteti za
elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru (FERI UM), nekdanja generalna
direktorica zavoda Maribor 2012, ki je vodila projekt Maribor 2012 - Evropska
prestolnica kulture (Maribor, EPK 2012) in članica EU komisije za izbor in nadzor
priprave mest, ki bodo pridobile naziv Evropska prestolnica kulture med leti 2020 –
2025,

-

prof. dr. Igor Pribac, predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL), član
Komisije za enake možnosti pri MIZŠ,,

Udeležba na dogodku je brezplačna.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

