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Izvleček 
Magistrsko delo obravnava seksizem v visokošolskem prostoru s fokusom na 

konceptualizacijah seksizma s strani oseb, zaposlenih na pedagoških in strokovnih delovnih 

mestih na fakulteti Univerze v Ljubljani. Visokošolski prostor se v delu obravnava kot spolno 

zaznamovana in zaznamujoča institucija z androcentričnim spolnim reţimom, ki se 

reproducira tako na ravni formalnih hierarhij, kjer odločevalska mesta v večji meri zasedajo 

osebe, druţbeno prepoznane kot moški, kot tudi na ravni neformalnih razmerij moči, 

zaznamovanih z moško dominacijo. Na podlagi empiričnega dela se z raziskovalnim 

instrumentom poglobljenih polstrukturiranih intervjujev obravnava individualne 

konceptualizacije seksizma v povezavi s percepcijo seksizma v izbranem visokošolskem 

prostoru in (ne)posrednimi izkušnjami s seksizmom v taistem prostoru ter načine odzivanj na 

doţivet seksizem ob hkratni obravnavi izstopajočih načinov legitimizacije seksizma. Delo z 

raziskavo kvalitativnega značaja pomembno prispeva k obstoječim raziskavam spolnih 

neenakosti v visokošolskem prostoru, ki so pogosto kvantitativnega značaja, saj se osredotoča 

na subjektivne konceptualizacije seksizma, pripovedi doţivljanja seksizma ter procese, ki 

spremljajo odzivanje in neodzivanje na doţivet seksizem, s čimer omogoča pridobivanje 

poglobljenega vpogleda v reprodukcijo druţbenih asimetričnih razmerij moči med spoli.  

Ključne besede: androcentričnost, spolno zaznamovana institucija, spolno zaznamujoča 

institucija, asimetrična razmerja moči med spoli, seksizem, visokošolski prostor. 

Summary 
The Master's thesis is addressing the sexism in higher education with focus on 

conceptualizations of sexism by individuals employed in pedagogic and professional positions 

at the Faculty at University of Ljubljana: the field of higher education is conceptualized as a 

gendered institution with androcentric gender regime, reproduced both at the level of formal 

hierarchy, where decision-making positions are largely occupied by individuals, socially 

recognized as men, as well as at the level of informal power relations, marked by masculine 

domination. On the basis of empirical research with in-deph semistructured interviews 

conceptualizations of sexism are addressed in relation to perception of sexism in the field of 

higher education, in/direct experiences with sexism, ways of responding to experienced 

sexism and mechanisms used for legitimation of sexism. Based on empirical qualitative 

research and the in-depth insight into the social reproduction of asymmetrical power relations 

between genders the Master's thesis presents an important contribution to the field of existing 

mostly quantitative research on gender inequality in higher education as it is focused on the 

subjective conceptualizations of sexism, the narratives about experienced sexism and 

processes that accompany the responses to experienced sexism or the absence of it. 

Key words: androcentrism, gendered institution, gendering institution, asymmetrical gender 

power relations, sexism, higher education.
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Uvod  
V delu na podlagi kvalitativne raziskave obravnavam izbrani visokošolski prostor, fakulteto 

Univerze v Ljubljani, s perspektive seksizma, pri čemer se osredotočam na individualne 

konceptualizacije seksizma s strani oseb, zaposlenih na pedagoških in strokovnih delovnih 

mestih, ter s konceptualizacijami seksizma in spola povezano percepcijo prisotnosti ali 

odsotnosti seksizma ter posredne in neposredne izkušnje s seksizmom v izbranem 

visokošolskem prostoru. Spol pri tem obravnavam kot druţbeno modaliteto, ki pomembno 

določa individualni poloţaj znotraj institucije in njene formalne in neformalne hierarhije, 

kljub temu da se visokošolski prostor kot specifično druţbeno polje (znanstvenega) kaţe kot 

spolno nevtralen oziroma odporen na reproduciranje asimetričnih razmerij moči na 

znotrajinstitucionalni ravni, čeprav številne raziskave, opravljene tudi v Sloveniji, potrjujejo 

obstoj spolne neenakosti, prisotne v akademskem prostoru. Diskurz institucionalne spolne 

nevtralnosti je močno povezan z neoliberalistično in postfeministično ideologijo, ki odmislita 

dimenzije socialnega in političnega ter v ospredje postavljata odgovornost individuuma, 

njene_njegove
1
 kompetence, veščine in sposobnosti mimo analiziranja druţbenih asimetričnih 

razmerij moči.  

Na začetku dela obravnavam konceptualizacije spola v povezavi z razmerji moči med 

maskulinostmi in femininostmi, ter koncepta habitusa in polja kot ju obravnava P. Bourdieu 

ter z izbranimi koncepti J. Butler. Izbrano teoretsko orodje omogoča, da spol in razmerja moči 

med spoli obravnavamo v njihovem druţbeno arbitrarnem značaju in v kontinuiranosti ter 

hkratni nestabilnosti. Teoretskim konceptualizacijam spola sledi drugi del, v katerem po 

opredelitvi raziskovalnega problema in pregledu relevantnih obstoječih raziskav sledi 

prepletena in vzporedna obravnava seksizma v spolno zaznamovani in zaznamujoči instituciji, 

njegovih mnogoterih form in načinov manifestacij s teoretskega in empiričnega vidika, torej 

sočasno z empiričnimi podatki, pridobljenimi s poglobljenimi intervjuji z osebami, 

zaposlenimi na pedagoških in strokovnih delovnih mestih na fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

drugem delu tako obravnavam konceptualizacije seksizma in spola v navezavi na 

cisnormativnost in heteronormativnost, tipe seksističnega delovanja ter posredne in 

neposredne izkušnje s seksizmom v izbranem visokošolskem prostoru (s fokusom na 

seksizem v govoru in jeziku, objektifikacijo teles in na področje usklajevanja druţinskega in 

poklicnega ţivljenja) ter odzivanje oziroma odsotnost odzivanja na doţivet seksizem.  

                                                           
1
 V tekstu uporabljam podčrtaj namesto poševnice ali moškega slovničnega spola kot generičnega, saj se s 

podčrtajem (v nasprotju s prej omenjenimi alternativami) skuša presegati spolni binarizem in prepoznavati 

pluralnost spolov onstran hegemone binaristične spolne strukture.  
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Konceptualizacije spola 
Feministične teorije so od 60. let naprej z različnimi koncepti opozarjale na spolne neenakosti, 

deprivilegiranosti in marginalizacije specifično – ţensko – spolno zaznamovanega subjekta, 

pri čemer so operirale predvsem s konceptom patriarhata, ki se ga v raznolikih feminističnih 

konceptualizacijah različno povezuje in hierarhizira v relaciji z ostalimi opresivnimi 

strukturami. Liberalni feminizem tako lahko označimo kot boj za enako udeleţbo ţensk v 

kapitalističnih opresivnih strukturah ob odsotnosti zahteve po 'revolucionarnem' prelomu z 

obstoječimi institucionalnimi ureditvami, medtem ko je za marksistični feminizem značilno, 

da v hierarhizaciji opresij na primarno mesto postavlja ekonomsko sfero v nasprotju z 

radikalnim feminizmom, ki primarno naslavlja sistematsko in institucionalizirano dominacijo 

moških nad ţenskami. Napetost med marksističnim in radikalnim feminizmom se zrahlja s 

socialističnim feminizmom, ki izpostavlja potrebo po sočasnem problematiziranju tako 

kapitalistične strukture kot tudi moške dominacije: z notranjo dehierarhizacijo poprej na 

primarno in sekundarno mesto postavljenih zahtev, se feministični boji sicer horizontalno 

razširijo na različne druţbene osi zatiranja, temelj izoblikovanja feminističnih zahtev pa še 

vedno ostaja ideja 'homogene univerzalne ţenske izkušnje', ki izjemno pluralnost druţbenih 

pozicioniranosti spolno zaznamovanih subjektov zreducira na izkušnje belih heteroseksualnih 

ţensk srednjega razreda.
2
 (Rogue, 2012, str. 27) 

Koncepti patriarhata oziroma patriarhalnosti so v teoretskem poststrukturalističnem polju tako 

deleţni določenih kritik, predvsem zaradi univerzalističnega in homogeniziranega značaja. 

Konceptualizacije, ki veljajo tako za dominirane kot tudi za dominirajoče (Cranny-Francis, 

Waring, Stavropoulos in Kirkby, 2003; Hearn, 2009), tj. monolitske konceptualizacije 

globalne, transhistorične moške moči, preko partikularne obravnave v nezadostni meri 

upoštevajo pluralnost procesov moči v navezavi na različne druţbene osi in njihove 

mnogotere preplete – npr. z rasno in/ali razredno pripadnostjo (Lloyd, 2005). Tovrstni prepleti 

porajajo fluidno nomadske (Braidotti, 2011) pozicije subjekta, katerega značaj je notranje 

pluralen, začasno fiksiran na presečišču subjektnih pozicij, vzpostavljajočih se znotraj 

diskurzivnih formacij (Mouffe, 2002).  

Strukturalističnemu konceptu patriarhata se mestoma tako očita monolitskost in ne-

medpresečnost (Hearn, 2009) oziroma status 'metanaracije', ki je nujno reduktivna in 

izključujoča (Acker in Armenti, 2004). S poststrukturalističnimi teorijami se vprašanje 

asimetričnih razmerij moči osredotoči na vprašanje subjektovih pozicij in njihovih 

diskurzivnih sovzpostavljanj (prav tam). Hearn (2009) na podlagi tega predlaga (mnoţinski) 

pojem patriarhalnosti (druţbenih struktur) z izpostavitvijo različnih učinkovanj medpresečnih 

druţbenih delitev in kategorizacij; a zgolj z multiplikacijo problematiziranega koncepta se 

teţave z nezadostnim upoštevanjem historičnih in kulturno specifičnih form moške 

dominacije ter kompleksnih sociokulturnih procesov in dinamik vzpostavljanja dominantnosti 

moškosti (Cranny-Francis, Waring, Stavropoulos in Kirkby, 2003) ne razrešijo. Namesto 

koncepta patriarhalnosti v nadaljevanju uporabljam koncept moškosrediščnosti oz. 

androcentričnosti, ki izpostavlja dominacijo maskulinega, ki je v obstoječi druţbeni ureditvi, 

v kateri se 'biološki' spol druţbeno prevladujoče enači z druţbenim spolom (v navezavi na 

spolni izraz in heteroseksualizirano ţeljo), močno prepletena z relativno privilegiranostjo 

moških in relativno deprivilegiranostjo vseh ostalih spolov ob upoštevanju kompleksnih 

                                                           
2
 Kritike tovrstne homogenizirane kategorije 'ţensk' se vzpostavijo preko subalternih feminizmov in feminizmov 

'tretjega' sveta (Sabsay, 2013), ob tem pa je treba opozoriti tudi na problematičnost koncepta 'tretjega' sveta, če 

ga mislimo v geografskih razseţnostih, saj je proizveden v matricah globalnih asimetričnih razmerjih moči 

(Escobar, 1995). 
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prepletov, medpresečnosti, torej raznolikih, pluralnih subjektnih pozicij, ki sooblikujejo 

izkušnje (de)privilegiranosti. 

Androcentričnost lahko dalje razdelamo s konceptom hegemone moškosti, definirane kot  

»prakse, načini mišljenja, ki avtorizirajo, validirajo in legitimirajo dominantno pozicijo 

moških in podrejenost ţensk«
3
 (prav tam, str. 16). Androcentričnost druţbenih struktur 

zajema sistemsko in sistematično organiziranost superiornosti moškega in inferiornost 

ţenskega (Beasley, 1999, str. 55 v Monro 2005, str. 60), poustvarjenega skozi obvezujočo 

heteroseksualnost: koncepta binarne spolne strukture in normativne heteroseksualnosti sta v 

medsebojnem prepletu gradnika patriarhalnosti (prav tam). Koncept hegemonije se v kontekst 

spola vpelje preko Gramscija, ki s konceptualizacijo hegemonije nadgradi razumevanje 

dominacije kot opresije in prisile v dominacijo kot 'podrejanje' preko produkcije 'konsenza' in 

strinjanja na podlagi zdravorazumskosti (common sense)
4
 (Castro Varela, Dhawan in Engel, 

2011), pri reprodukciji katerega sodelujejo razpršene in dinamične formacije moči (Ludwig, 

2011) v njihovi kontinuirani procesnosti in inherentni nestabilnosti hegemonskih bojev in 

izzivov (Castro Varela, Dhawan in Engel, 2011). Hegemonija je kot taka vedno relacijska, 

subjekt pa se vzpostavlja v nedokončanem procesu artikulacij diskurzivnih produkcij in 

ideoloških formacij, pri interpretiranju katerih pa subjekt tudi aktivno sodeluje preko 

interpretacije izkušenj in s tem povezanim procesom samo-formacije (McNay, 2005). 

Subjekta tako ne moremo misliti kot produkta hegemonskih socialnih relacij niti kot 

'avtentičnega' izvora socialnih relacij, ki z avtentičnostjo in pred-obstojem izven vpetosti v 

socialno šele omogoča izkušnje (vpetosti v socialne relacije). Subjekt in izkušnje socialnega 

so diskurzivni pogoji moţnosti in ravno diskurzivna pozicioniranost, ki ni nikoli stabilna, 

fiksna, zaprta, je tista, ki hkrati omogoča tudi pogajanja, redefiniranje antagonizmov skozi 

lastno odprtost ter potemtakem tudi 'ranljivost' diskurzivnih pogojev za njihovo redefiniranje 

(Ruffolo, 2009). Matrice moči tako ni mogoče brati kot nekaj fiksnega in nespremenljivega, 

temveč kot nekaj potekajočega, nenehno utrjujočega in razpršenega, pogojenega s 

spreminjajočimi se diskurzivnimi pozicijami. 

Razmerja moči med maskulinostjo in femininostjo 
Kompleksnost razmerij moči in preseganje poenostavljenega branja socialnega skozi prizmo 

binarizma druţbene skupine zatirajočih in druţbene skupine zatiranih v kontekstu spola 

učinkovito preseţe Connell v delu Moškosti (2012) s konceptom hegemone moškosti za 

analizo »spolno zaznamovanih razmerij moči med moškimi in za razumevanje učinkovitosti 

moškosti pri legitimizaciji spolnega reda« (prav tam, str. 19). S konceptom zajame tako 

globalno raven – svetovni spolni red kot povezovalni element spolnih reţimov v institucijah – 

ter raven lokalnih druţb in njihovih spolnih redov (prav tam, str. 22). Obenem izpostavi tudi 

relacijski značaj moškosti, ki se vedno izoblikuje na podlagi diference navzven (s koncepti 

femininosti)
5
 in diference navznoter, torej med mnogoterimi moškostmi ob hegemoniji ideala 

specifične moškosti v razmerju do njej podrejenih moškosti, zaznamovanimi z 

medpresečnostjo različnih druţbenih kategorizacij, osmí druţbenega pozicioniranja (razredna 

pripadnost, rasa, spolna usmerjenost …) (prav tam). Koncept maskulinosti ne predpostavlja 

specifičnega moškega, temveč ponazarja način pozicioniranja preko diskurzivnih praks, 

                                                           
3
 Definicijo je treba razširiti na privilegiranost cisspolnih moških in določenih transseksualnih moških, 

prepoznanih kot moških s strani socialnega okolja (več o tem v poglavju o cisnormativnosti). 
4
 Ob tem velja poudariti, da se konsenz na tej točki ne uporablja kot zavestna, intencionalna privolitev oseb, 

seznanjenih z okoliščinami in vsebinami privolitve (Castro Varela, Dhawan in Engel, 2011), torej s 

kompleksnimi, prepletenimi asimetričnimi razmerji moči. Slednje 'konsenz' nujno razveljavi, s tega vidika  je 

torej ustrezneje kot o konsenzu govoriti o habitualnem potrjevanju vsebin znotraj diskurzivnih pogojev. 
5
 Konceptov maskulinosti in femininosti ne smemo misliti kot opozicije, temveč kot kontinuum, spekter, ki 

zajame pluralnost potencialnih izrazov enega in/ali drugega (Chambers, 2007; Foertsch, 2007). 
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podvrţenih nadzoru in regulacijam s strani kolektivitet, institucij in druţbe kot celote, hkrati 

pa zajema tudi nediskurzivne prakse, preko katerih se hegemonija tipa moškosti in neenakost 

med spoli
6
 reproducira v ţivetih socialnih relacijah (Connell in Messerschmidt, 2005), v 

praksah spolnega zaznamovanja oziroma v praksah, ki so vzpostavljene kot spolno 

zaznamovane (gendered practices) in ki spolno zaznamujejo (gendering practices) (Yancey 

Martin, 2003). 

Hegemona moškost, kot opozarja ţe sama konceptualizacija, ni pojav, ki ga lahko posplošimo 

in jasno definiramo: ni ustaljena in jasna, temveč spreminjajoča se glede na vzorce odnosov 

med spoli, ni pojav, ki mu ni mogoče oporekati – hegemonija je namreč vedno nestabilna 

(Laclau, 2008) – temveč gre za dinamično konfiguracijo spolno zaznamovanih praks, znotraj 

katerih se legitimira prevladujoč poloţaj (cisspolnih) moških in podrejenost ţensk, cisspolno 

nenormativnih in transspolnih oseb. S sestavo koncepta hegemone moškosti Connell (2012) 

zajame tako prevladujoče kulturne prakse, preko katerih se ustvarja občutek samoumevnosti 

in ustaljenosti spolnega reda, ter preplet tovrstnih kulturnih praks z institucionalno močjo. O 

hegemoni moškosti ne moremo govoriti kot o statistično prevladujočem pojavu – je ideal, ki 

je praktično nedosegljiv in preko katerega se devalorizira odstopanje ter legitimira 

sankcioniranje odstopanj nehegemonih maskulinosti in femininosti (Connell in 

Messerschmidt, 2005). S konceptom hegemone moškosti tako lahko mislimo nianse v 

razmerjih moči glede na raznolike druţbene pozicioniranosti subjekta (Funk, 2008). 

Razmerja med moškostmi lahko strnemo v razmerja hegemonije, soudeleţenosti, podrejenosti 

in marginalizacije, pri čemer se ob odstopanju od hegemone moškosti glede na različne 

odzive na pritiske k vzpostavljanju oziroma pribliţevanju hegemoni moškosti pojavljajo 

različne krizne tendence, ki ogroţajo hegemoni poloţaj tipa moškosti zaradi specifičnega 

prepleta druţbenih pozicioniranosti. Na podlagi notranje razčlenitve glede na distanciranost 

od hegemone moškosti in dostopne resurse za njeno doseganje govorimo o hegemoni in 

soudeleţenih moškostih na eni strani in o moškostih, izpeljanih iz nemoţnosti doseganja 

kriterijev hegemone moškosti, torej o podrejenih in marginaliziranih moškostih na drugi 

strani. Za soudeleţeno moškost je pri tem značilno, da tiho uţiva vse privilegije in koristi 

hegemone pozicije, ni pa neposredno udeleţena v obremenjujočih procesih obrambe in 

zagovarjanja nestabilne in ogroţene hegemone pozicije (Connell, 2012). Za marginalizirane 

in podrejene moškosti je značilna raznolika predelava vsebin hegemone moškosti, od 

izoblikovanja protestne, hipermaskulinizirane moškosti kot predelave motivov hegemone 

moškosti v okviru moţne realizacije glede na omejenost ekonomskih resursov in 

institucionalne avtoritete, do reformne moškosti, ki jo zaznamuje distanciranost oziroma 

negacija sprejetih okvirov spola, ne pa nujno tudi konstrukcija alternativnih moškosti, ki bi se 

z individualne ravni, zaznamovane z motivi odpovedovanja in občutki izničenja, izpeljale v 

kolektivne prakse, ki naslavljajo strukturne vire asimetričnih razmerij moči. (Connell in 

Messerschmidt, 2005; Connell, 2012) 

Koncepti moškosti in ţenskosti kot jih razvija in uporablja Connell (Connell in 

Messerschmidt, 2005; Connell, 2012) niso biološko deterministični. Moškosti in ţenskosti se 

oblikujejo preko ontoformativnih praks, ki »oblikujejo svet, ki ima telesne dimenzije, ni pa 

                                                           
6
 V tekstu uporabljam mnoţinski izraz spoli, saj je hegemona binarna spolna struktura na podlagi biološkega 

determinizma in medsebojne izključujočosti moškega ali ţenskega spola, druţbeno konstituirana, tudi na relaciji 

s konstitutivnim zunanjim, tj. na relaciji s spoli, ki binarni spolni strukturi ne ustrezajo. Z mnoţinsko rabo spolov 

tako skušam odsevati realno, obstoječe stanje pluralitete spolov in preko tega tudi dekonstruirati hegemono 

binarno spolno strukturo. V skladu s tem tudi uporabljam podčrtaj (npr. akterke_ji), ko se nanašam na spolno 

zaznamovane subjekte, saj s podčrtajem – v nasprotju s poševnico - učinkoviteje prikaţemo kontinuum in 

pluraliteto spola, ki sega onstran ali moški ali ţenska. Več o tem tudi v nadaljevanju.  
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biološko determiniran« (Connell, 2012, str. 105) – povezava, ki je sicer druţbeno 

prevladujoča in se kaţe kot esencialistična, (moški – moškost, ţenska – ţenskost) je tako 

prekinjena.
7
 Maskulinosti in femininosti niso (nujno) vpete v spol, ki je bil pripisan ob rojstvu 

(torej v spol, ki se druţbeno prevladujoče misli kot 'biološki'
8
) ali v spolno identiteto subjekta, 

čeprav so kot take druţbeno vzpostavljene v okviru heteropatriarhalne matrice (Butler, 2011) 

oziroma heteronormativnega okvira (Bauer, 2014)
9
. Zaradi tega je namesto govora o moških 

in ţenskah (v kontekstu moške dominacije oziroma v kontekstu asimetričnih razmerjih moči 

med moškostmi in femininostmi) ob upoštevanju esencializirane druţbeno prevladujoče 

povezave med spolom, pripisanim ob rojstvu (moški, ţenska), in druţbenim spolom (moški – 

maskulinost, ţenska – femininost) ustreznejši govor o osebah, druţbeno prepoznanih kot 

moških, in osebah, druţbeno prepoznanih kot ţenskah, saj se na podlagi tovrstnega 

prepoznavanja podeljujejo patriarhalne dividende oziroma privilegiji (v relaciji z ostalimi 

mnogoterimi druţbenimi pozicijami subjekta), ki jih lahko izpostavimo samo z vzporednim 

raziskovanjem odnosne narave maskulinosti in femininosti (Squires, 2009). 

Aparat hegemone moškosti se je po vzoru preučevanja relacij med moškostmi in moškostmi 

na relaciji s femininostmi mestoma skušal aplicirati tudi na preučevanje asimetričnih razmerij 

moči znotraj femininosti. Pyke in Johnson (2003) tako najprej opozarjata na manko 

analiziranja procesov reproduciranja femininosti, ki v teoretskem kontekstu mestoma deluje 

zgolj kot temeljni negativ maskulinosti, ki omogoča zastavitev teoretskih konceptualizacij 

maskulinosti preko definiranja le-teh skozi diference (tj. maskulinost kot negativni pol 

femininosti), nato pa kritično ovrednotita tezo R. Connell o nemoţnosti pozicioniranosti 

femininosti kot hegemone. Connell (1987) namreč trdi, da je hegemona femininost nemoţna 

pozicija, saj so forme femininosti skozi ontoformativne prakse konstruirane v razmerju 

podrejenosti s hegemono maskulinostjo – ni forme femininosti, ki bi učinkovala enako kot 

hegemona maskulinost, preko udeleţbe v patriarhalnih dividendah, saj se femininosti 

reproducirajo v kontekstu splošne, sistemske podrejenosti ţensk v relaciji z moško dominacijo 

(Connell R. W., 1987, str. 186–187; Paechter, 2006, str. 256). 

Ob teoretizaciji hegemone femininosti se avtorici opreta na teoretske razdelave temnopoltih 

feministk, ki ob spregledanosti in izključitvi določenih skupin ţensk
10

 iz prevladujočega – 

liberalnega – feminističnega diskurza, usmerjenega na bele (heteroseksualne) ţenske 

srednjega razreda, opozarjajo na pluralnost in medpresečnost podrejenosti (Pyke in Johnson, 

2003). Kategorijo 'rase' (barve koţe) in njene realne strukturne učinke na subjektovo druţbeno 

pozicioniranost v razmerjih moči, pogojenih s privilegiranostjo belih oseb – delujoče preko 

'nevidnosti', nedefiniranosti, pomaknjenosti v 'ozadje' (Winnubst, 2006) – in 

deprivilegiranostjo nebelih oseb je treba misliti v okvirih medpresečnosti z ostalimi 

multiplimi subjektnimi pozicijami, umeščenimi v druţbena razmerja moči. Privilegiji so 

namreč relativni in vedno relacijski (Budgeon, 2014) glede na medpresečnost mnogoterih 

                                                           
7
 Navidezna pogojenost spolne zaznamovanosti subjekta in spolnega izraza se ohranja preko esencialističnih 

definicij, pozitivističnega druţboslovja, ki preučujejo »kaj moški dejansko so« (Connell, 2012, str. 109) in s tako 

zastavitvijo izključijo preučevanje moškosti pri osebah, katerih spol ni moški, vlogo pri tem pa odigrajo tudi 

normativne definicije (npr. teorija spolnih vlog) ter semiotični pristopi, ki moškost opredeljujejo v strogem 

binarizmu, tj. kot neţenskost (prav tam, str. 109–111). 
8
 'Spol, pripisan ob rojstvu' ustrezno ponazarja, da smo kot subjekti spolno zaznamovani takoj ob vstopu v 

socialno, na podlagi specifičnega – vedno ţe spolno zaznamovanega – branja telesa.   
9
 Podobno opozarja tudi Halberstam (2005, str. 143): »popularna kultura še naprej varuje esencializirano 

povezavo med maskulinostjo in moškimi« (prevod avtorice). 
10

 Npr. temnopoltih oseb (gl. hooks, 2005) in transspolnih oseb (npr. Serano, 2013) ipd., ki izpostavijo 

epistemično privilegiranost izkušenj belih heteroseksualnih ţensk srednjega razreda (Lloyd, 2005) in 

medpresečnost druţbene pozicioniranosti subjekta, katerega pozicijo vedno prečijo »rasne razredne, etnične, 

seksualne in regionalne modalnosti diskurzivno konstituiranih identitet« (Butler, 2001, str. 17). 
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druţbenih pozicioniranosti subjekta. Kategorija 'rase' tako vedno deluje vzporedno in sočasno 

z ostalimi druţbenimi kategorizacijami in pozicioniranostjo subjekta in subjektnim 

delovanjem, učinkovanjem in prevajanjem strukturnih interpelacij na lokalno raven oziroma 

mikroraven v prepletu individuuma, intersubjektivitete in strukturnega delovanja. 'Rase' tako 

ne moremo misliti mimo spolno zaznamovane subjektne pozicije oziroma mimo asimetričnih 

razmerij moči, delujočih na podlagi spolne zaznamovanosti. Na podlagi privilegiranosti 

specifičnega tipa femininosti Pyke in Johnson (2003, str. 51) izpeljeta koncept hegemone 

femininosti kot superiornost femininosti bele (heteroseksualne) osebe, druţbeno prepoznane 

kot ţenske, nad femininostmi nebelih oseb, druţbeno prepoznanih kot ţenske, ki v načinu 

izvajanja po njunem mnenju posnema hegemono maskulinost. Pri tem pa avtorici (prav tam) 

dodajata, da struktur hegemone maskulinosti in femininosti ne enačita, temveč ustvarjata 

distinkcijo med hegemono maskulinostjo kot superstrukturo dominacije in hegemono 

femininostjo, pri čemer je hegemonost slednje vzpostavljena v relacijah z multiplimi tipi 

femininosti – obe strukturi, hegemona moškost in hegemona ţenskost, pa sta tesno prepleteni, 

saj slednja funkcionira kot podporni dejavnik hegemone maskulinosti.  

Konceptualno enačenje hegemone moškosti in ţenskosti je problematično, saj ustvarja vtis 

enakovrednih – hegemonih – pozicij moškosti in ţenskosti, s tem pa prikriva relacijskost 

(hegemone) moškosti v razmerju do femininosti. Slednje so v razmerju do hegemone 

maskulinosti podrejene, notranje pa vpete v relacijskost (de)privilegiranosti na podlagi 

mnogoterih druţbenih pozicioniranosti subjekta. Kljub eksplicitnemu zapisu avtoric o 

vpeljavi koncepta hegemone femininosti z namenom osvetlitve pluralnosti in razmerij moči 

med femininostmi, torej z namenom upoštevanja medpresečnosti, avtorici z rabo izraza 

hegemona femininost (Pyke in Johnson, 2003) prikrijeta asimetrično razmerje moči – 

svetovni spolni red (Connell, 2012), ki obvladuje odnos med maskulinostmi in femininostmi 

in znotraj katerega koncept hegemone femininosti deluje kot oksimoron. Slednje pa ne 

pomeni negiranja kompleksnosti in razmerij moči med različnimi tipi femininostmi, kjer je v 

kontekstu zahodne druţbe femininost belih, heteroseksualnih oseb, ki so druţbeno prepoznane 

kot ţenske, privilegirana na relaciji s preostalimi mnogoterimi tipi femininosti, ni pa 

hegemona. 

Connell (1987, str. 187) opozarja na dva aspekta nemoţnosti hegemone femininosti, namreč 

na koncentracije institucionalne moči v rokah oseb, druţbeno prepoznanih kot moških, kar 

osebam, druţbeno prepoznanim kot ţenskam, ki se pribliţujejo normativu (privilegirane) 

femininosti, onemogoča izvajanje institucionalne moči (na relaciji s preostalimi femininostmi) 

na način, značilen za hegemono maskulinost; ter dejstvo, da se femininost ne konstruira v 

povezavi s hegemonijo nad ostalimi spoli. Hegemona femininost je tako nemoţna pozicija – 

hegemonija implicira pozicijo moči, reguliranja reprezentacij sveta in kulturnih ter ideoloških 

praks, ki legitimirajo obstoječi red in bolj ali manj uspešno nevtralizirajo antihegemone in 

proti-hegemone izzive – poudarjena femininost (Connell, 2012) ali hiperfemininost kot 

normativ
11

 pa sta poziciji, ki sta po Paechter (2006) poziciji nemoči, pri čemer je treba 

opozoriti tudi na neustreznost izraza nemoč. Problematičnost izraza nemoči, ki je izrazito 

pasivizirajoč, viktimizirajoč in izpostavlja determiniranost subjekta, zamejenega v 

'nespremenljive' normative, lahko preseţemo z natančnejšo konceptualizacijo nemoči kot 

relativno manjše institucionalne moči ţensk. S konceptualizacijo femininosti kot nemoči je 

matrica moči namreč konceptualizirana kot enosmerno potekajoča, s čimer spregledamo 

potencialnosti transformacij, subverzij in upora, moţnosti oblikovanja alternativnih 

konstitucij maskulinosti in femininosti, izhajajočih iz ravni subjekta (njegove avtonomije in 

moţnosti alteracij v vsakdanjem delovanju) in intersubjektivnosti (McNay, 2005).  

                                                           
11

 To, kar Pyke in Johnson (2005) poimenujeta kot hegemona femininost. 
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Poudarjeno femininost (Connell, 2012) oziroma hiperfemininost (Paechter, 2006) je tako 

ustrezneje misliti skozi perspektivo relacijskosti in relativnosti privilegiranosti oziroma 

deprivilegiranosti glede na mnogotere pozicioniranosti subjekta, ki onemogočajo, da subjekta 

v njegovih mnogoterih pozicijah mislimo celostno in nereduktivno, upoštevaje tudi razmerja 

moči, vpeta v druţbene strukture, iz katerih se na podlagi njihove notranje sestavne matrice 

(npr. androcentričnost, heterornomativnost), pretakajo privilegiji glede na pripadnosti 

različnim druţbenim skupinam (Amigot in Pujal, 2009). Privilegiranost oziroma 

deprivilegiranost tako mislimo skozi relacijskost in relativnost privilegija, a ne skozi prizmo 

individualiziranja na ravni konkretnega subjekta, ki ga ne moremo zajeti v njegovih pluralnih  

pozicijah, temveč preko druţbenih pozicioniranosti in kategorizacij, torej na ravni druţbenih 

skupin, relacij med njimi samimi in njihovih relacij z razmerji moči, vpetimi v 'globalne' 

druţbene strukture; tovrstna konceptualizacija onemogoča, da katerokoli femininost označimo 

kot hegemono. Na podlagi tega Schippers (2007) predlaga rabo koncepta normalizirane 

femininosti oziroma normativne femininosti, ki v razmerju do preostalih femininosti sicer 

deluje na podoben način kot hegemona maskulinost (torej kot normativ, ideal, h kateremu naj 

bi stremele_i), a brez naboja druţbene moči in dominacije, ki jo uţiva hegemona maskulinost. 

Na podoben način poudarjeno femininost konceptualizira tudi Connell (2012), tj. kot 

femininost, ki v obstoječi druţbeni ureditvi prejema največ kulturne in ideološke 'podpore', 

njen bistveni element pa je 'skladnost' s hegemono moškostjo; 'uprizoritve' normativne 

femininosti potekajo za in pred moškimi – je tip femininosti, v kateri so poudarjeni načini 

delovanja, ki so komplementarni in v hierarhičnem razmerju s hegemono moškostjo 

(Budgeon, 2014). 

V kontekstu kulturnih, socialnih, političnih in teoretskih sprememb (npr. diverzifikacija in 

mainstreamizacija liberalnega feminističnega gibanja, neoliberalno poudarjanje 'izbire' in 

'samoopolnomočenja') se preoblikujejo tudi femininosti, na podlagi katerih pa poprej 

poudarjene oziroma normativne – 'tradicionalne' – femininosti ne moremo vnaprej zavrniti in 

izključiti z mesta 'privilegirane' femininosti. V procesu prej omenjenih druţbenih sprememb 

gre namreč predvsem za njeno resignifikacijo, ki v preoblečeni, predelani obliki pravzaprav 

ponuja enake vsebine, prisotne v ţe odmišljeni poudarjeni (tradicionalni) femininosti, tj. 

principe ranljivosti, potrebe po zaščiti, izogibanje konfliktom oziroma konformnost in 

podobno. Kot poudarja Genz (2009), pojava resignifikacije femininosti ne moremo misliti v 

binarizmu napredka – nazadovanja, saj na femininosti vplivajo multipli dejavniki, ki so med 

seboj tudi v kontradiktornih razmerjih, katerih napetosti se v neoliberalnem kontekstu 

razrešujejo z idejo izbire ţivljenjskega stila. Genz (prav tam) tako predlaga, da izpostavljeno 

femininost ob upoštevanju paradoksov moderne femininosti, zajete med modernizacijo in 

emancipacijo ter patriarhalnimi in predfeminističnimi diskurzi, mislimo kot postfemininost, 

saj prevladuje v obdobju, ko se feministična gibanja in feministične vrednote soočajo s 

pritiski 'protiudarcev' (backlash), tudi v obliki diskurzivne produkcije postfeminizma. Na 

presečišču omenjenih trkov na izpostavljeno mesto stopa (še vedno bela in heteroseksualna) 

'samozavestna, glamurozna femininost', ki okoli centralnih tradicionalnih vsebin femininosti 

kombinira samorazumevanje, samoemancipacijo in individualno svobodo (Schippers, 2007). 

Ob  konceptualizaciji normativne femininosti je na podlagi aktualnih druţbenih sprememb in 

delovanj subjekta potrebno konceptualizirati tudi nenormativne tipe femininosti, ki se 

predstavam normativne oziroma idealizirane femininosti na različne načine upirajo oziroma 

se od njih distancirajo in preko tega destabilizirajo tudi njene vsebine (Budgeon, 2014). Pri 

tem je pomembno izpostaviti, da se tovrstna odstopanja dogajajo tudi preko apropriacije tistih 

načinov delovanj, ki so sicer prevladujoče percipirani kot načini delovanja, skladni s koncepti 

(hegemone) moškosti; z apropriacijo preko femininosti pa se njihova prevladujoča in 

privilegirana maskulina karakterizacija nevtralizira in prevede v marginalizirano, deviantno 
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feminino, ki deluje kot podlaga za stigmatiziranje oziroma socialno sankcioniranje zaradi 

'prilaščanja' načinov delovanj, ki sicer pritičejo maskulinosti (Schippers, 2007; Budgeon, 

2014) in ki je v heteropatriarhalni druţbeni ureditvi izenačeno z moškim: »Ko je ţenska 

avtoritativna, ni maskulina, je prasica – tako feminina kot tudi nezaţelena«
12

 (Schippers, 

2007, str. 95). Na ta način se tako ohranja jasnejša ločnica med maskulinostjo in femininostjo 

ter ideja njune komplementarnosti, tvornega elementa heteropatriarhalne matrice. Schippers 

(prav tam, str. 95) tovrstne tipe femininosti poimenuje kot periferne, izobčene (pariah) 

femininosti, s čimer izpostavlja ogroţajoči moment kontaminacije s strani izobčenih 

femininosti v odnosu z normativno femininostjo ter v odnosu slednje s prevladujočo idejo 

komplementarnosti maskulinosti in femininosti. 

Maskulini načini vedênja, delovanja in lastnosti, prisotne v delovanju osebe, druţbeno 

prepoznane kot ţenske, postanejo glavni (master) označevalec subjekta – Schippers (2007) pri 

tem v grobem razločuje med različnimi preigravanji femininosti, ki destabilizirajo hegemono 

moškost in komplementarnost ter hierarhičnost med moškostmi in femininostmi, tj. od fizično 

agresivne (badass) do avtoritativne femininosti (bitch) (prav tam) in/ali tudi 

neheteroseksualne ţenske, ki z odstopanjem od (heteroseksualne) normativne femininosti in z 

različnimi načini preigravanj in apropriacij dekonstruirajo koncept druţbenega spola, ki je v 

heteropatriarhalni druţbeni ureditvi definiran po formuli spol (pripisan ob rojstvu) = spolna 

identiteta ( + spolni izraz) + heteroseksualna ţelja (Butler, 2001).  

Na podlagi tovrstnih pojavov, ki dekonstruirajo matrico heteropatriarhalne druţbene ureditve, 

MacInness (1998 v Squires, 2009, str. 107) v kontekstu kritike poststrukturalističnih teorij 

sprašuje: »Kaj je moškega na moškosti?« (tj. kakšna je povezava med maskulinostjo in 

spolom, pripisanim ob rojstvu), pri čemer si na vprašanje tudi ţe odgovarja: če te povezave 

med moškimi in maskulinostjo ni – kot izpostavljajo nekatere poststrukturalistične teorije ob 

kritikah biološkega determinizma –, »potem ne 'prakticirajo moškosti'; prakticirajo 

'človeškosti'; če je, potem so moški« (MacInness, 1998, v Squires, 2009, str. 107). V 

naslednjem delu odgovarjam na to vprašanje.  

Spolno zaznamovani habitus 
Bourdieu v delu Moška dominacija (2010) na podlagi etnografske analize androcentrične 

druţbe Berberov iz Kabilije raziskuje zgodovinske mehanizme, ki so odgovorni za 

dehistorizacijo struktur spolne delitve oziroma njihovo transformacijo v 'naravno', 'biološko'. 

Raziskuje procese socializacije biološkega in biologizacije druţbenega, ki arbitrarnost 

druţbenega prevedejo v nujnost narave in preko katere se vzpostavljajo spolno označeni 

habitusi oziroma usklajenost obnašanja, delovanja na individualni ravni, z objektivnimi 

strukturami: delovanje druţbene_ga akterke_ja je uokvirjeno s kognitivnimi strukturami 

oziroma z mentalnimi shemami (ali praktičnimi shemami oziroma dispozicijami), ki so 

determinirajoče, a ne deterministično proizvedene v relaciji z objektivnimi strukturami (prav 

tam). Z etnografsko analizo druţbe Berberov Bourdieu (prav tam) ugotavlja, da je 

konstitutivni element spolne delitve vrsta opozicij (visoko – nizko, zgoraj – spodaj, zunaj – 

znotraj ipd.) oziroma miselne sheme, percipirane kot naravne, objektivne in potemtakem tudi 

kot neizogibne – ravno videz naravnosti je tisti, ki zagotavlja njihovo utrjevanje in potrjevanje 

v odnosu kroţne vzročnosti, v katerem »načela druţbenega videnja konstruirajo anatomsko 

razliko in (ker) ta druţbeno konstruirana razlika postane temelj in jamstvo naravnega videza 

druţbenega videnja, ki ga utemeljuje« (prav tam, str. 13). 

                                                           
12

 Prevod avtorice. 
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Tudi Laqueur (1992) z analizo izuma modela dveh spolov v 18. stoletju v kontekstu zahodnih 

druţb ugotavlja, da percepcija anatomskih razlik ni nikoli razbremenjena druţbenega. Model 

dveh spolov namreč skozi 18. stoletje postopoma nasledi enospolni model, tovrstno 

resignifikacijo teles pa Laqueur (1992) povezuje s spremembami v političnem kontekstu, ki 

ga v takratnem obdobju označujejo boji za politično moč in druţbeno repozicioniranje ţensk 

ter vse glasnejše zahteve feminističnih gibanj – distinktivno branje spolne anatomije po 

očitnem neuspehu transcendentalno utemeljenega spolnega reda
13

 postane primarni 

mehanizem legitimiranja reprodukcije spolne neenakosti: »Z drugimi besedami, vse izjave o 

biološkem spolu so od njihovega nastanka naprej obremenjene s kulturnim vplivom taistih 

izjav« (prav tam, str. 153), značaj in konceptualizacija spola pa se razkrivata kot »historično 

spremenljiva in politično obremenjena« (Connell, 2012, str. 29). Znanost anatomije se tako 

razkrije kot 'slepilo', moški privilegij, izhajajoč iz tega slepila, pa 'sleparija' (Rose, 1991, str. 

135). Z izpostavitvijo in podelitvijo superiornosti specifičnemu branju telesa, ki se vedno 

misli skozi druţbeno – »ni reference na 'čisto' telo, ki ne bi bila ţe formacija tega telesa«
14

 

(Butler, 2011, str. xix) – in nikoli ne obstaja samo zase oziroma izven druţbenega, se torej 

legitimira druţbena pozicioniranost subjektov v asimetričnih razmerij moči. Druţbeno 

prevladujoča konceptualizacija spola se nasloni na dimenzijo navidezno nevtralnega 

biološkega, branega skozi kulturo, in ki z obratom nazaj – z mehanizmom preobrata razmerja 

med vzrokom in učinkom (Bourdieu, 2010, str. 27) – opravičuje druţbeno pričakovane spolno 

specifične načine delovanja in praks vsakdanjega ţivljenja spolno diferenciranih in iz te 

diference binaristično definiranih spolno zaznamovanih subjektov, ki so ob naslonitvi in 

referiranju na 'biološko' vzpostavljeni kot ontološko in identitetno-koherentni (Butler, 2001, 

str. 15). 

Mehanizem preobrata razmerja med vzrokom in učinkom (Bourdieu, 2010; tudi v Butler, 

2001 – kot prekritje vzroka z učinkom) je tisti, ki ustvarja vtis neogibnega in uokvirja 

subjektovo
15

 izkušanje sveta ter njegove vsakdanje prakse, ki teţijo
16

 k skladnosti z 

objektivnimi strukturami oziroma k skladnosti »med oblikovanostjo biti in oblikami 

poznavanja, med potekom sveta in tem, kar se od njega pričakuje« (Bourdieu, 2010, str. 11).
17

 

Na ravni razmerja med objektivnimi in kognitivnimi strukturami oz. praktičnimi shemami gre 

torej za odnos med strukturiranimi in strukturirajočimi naravnanostmi, ki oblikujejo 

mišljenjske in praktične obrazce – čut za igro, v katerem se odzivi oziroma delovanje 

druţbene_ga akterke_ja oblikujejo v odnosu do objektivnih moţnosti oziroma polj, ki teţijo k 

izključitvi najneverjetnejših praks kot nemisljivih (Bourdieu, 2002, str. 92).  

                                                           
13

 V evropskem kontekstu se slednji v večji meri vzpostavlja na temelju krščanske spolne morale in tako 

imenovanega krščanskega spolnega pesimizma, čigar temelji izhajajo predvsem iz judovstva in gnoze, ki ju 

Avguštin poveţe v sistematično celoto krščanske spolne etike – slednja spolno neenakost utemeljuje s trenutkom 

stvarjenja človeštva, v katerem je ţenska ustvarjena kot pomočnica moškemu (Ranke-Heinemann, 1992). 
14

 Prevod avtorice. 
15

 Bourdieu se izogiba rabi 'subjekta', ki ga enači z zavestjo (Wacquant, 2006a), deloma pa lahko izogibanje 

pojmovanju subjekta razloţimo tudi z Bourdieujevim izogibanjem dialektikam, ki razdvajajo druţboslovje, tj. 

objektivno – subjektivno oziroma druţbeno fiziko – druţbeno fenomenologijo (Bourdieu, 2002). Namesto tega 

uporablja koncepte druţbenega agensa oziroma akterke_ja, pri čemer razmerje med druţbenim agensom in 

svetom opredeli kot razmerje »ontološke soudeleţbe« oziroma »vzajemnega posedovanja« (Wacquant, 2006a, 

str. 64). V pričujočem tekstu se posluţujem koncepta subjekta kot ga uporablja J. Butler, torej v smislu subjekta 

kot »učinka pravilom zavezanega diskurza« (Butler, 2001, str. 153–154), a nedeterminiranega s pravili, ki ga 

porajajo – vzpostavljen je v matrici spolnih – gender – razmerij moči, pri čemer moč ne deluje sama po sebi – je 

»ponavljajoče delovanje (reiteration), ki je moč v svoji vztrajnosti in nestabilnosti« (Butler, 2011, str. xviii).  
16

 Poševni stil se v delu uporablja z namenom izpostavljanja specifične vsebine. 
17

 Tovrstno ujemanje je Husserl (v Bourdieu, 2010b, str. 11) opisal kot doksično izkušnjo. 



16 
 

Bourdieujeva konceptualizacija druţbenega je relacijska – s poudarkom na razmerjih, pri 

čemer sta ključna koncepta habitus in polje, ki označujeta mreţo razmerij med tem, kar se 

sicer v druţbeni znanosti mestoma pojavlja skozi postavitev dveh polov (individuum – 

druţbene strukture), tj. metodološki individualizem na eni in metodološki holizem na drugi 

strani (Wacquant, 2006b). Z metodološkim relacionizmom (Wacquant, 2006b) Bourdieu 

povezuje objektivna, zgodovinska razmerja med pozicijami, pogojenimi z oblikami oblasti 

(kapitala in njihove pretočnosti, pretvorljivosti) z nizom zgodovinskih razmerij, utelešenih v 

individuumu v obliki mentalnih in telesnih shem delovanja (dojemanje, presojanje, 

dejavnosti). Odzivi individuuma se opredeljujejo v odnosu do objektivnih moţnosti oziroma 

znotraj polja; ta pogojevanja, vzpostavljena v razmerju s posebnimi okoliščinami obstoja, pa 

proizvajajo habituse, opredeljene kot sisteme trajnih in premestljivih dispozicij (Bourdieu, 

2002, str. 90). Habitus je tisto, s čimer objektivne strukture doseţejo popolno uresničitev 

preko individualne utelesitve v procesih socializacije: »telesna hexis je uresničena politična 

mitologija« (prav tam, str. 120), je strukturirajoč mehanizem, ki usposablja druţbene 

akterke_je za obvladovanje druţbene igre. Kljub kolektivni naravi, ki se useda v individuuma 

(Wacquant, 2006b), preko česar se zagotavlja reprodukcija obstoječih objektivnih oziroma 

druţbenih struktur na način strukturiranja novih izkušenj v skladu z obstoječimi strukturami, 

soprodukti preteklih izkušenj (ki se ob pridobivanju novih sicer modificirajo, a v mejah, 

določenih s selektivno močjo znotraj objektivnih struktur) (Elder-Vass, 2010), je habitus tudi 

specifičen zaradi posebnosti subjektivnega socialnega trajektorija z neponovljivimi 

kronološkimi zaporednimi serijami strukturirajočih dogodkov
18

 (Bourdieu, 1990).   

Skozi habitus Bourdieu oblikuje model jaza, v katerem je habitus produkt objektivno 

koordiniranih strategij, ki so individuumu nepoznane
19

 in ki so usmerjene v prihodnost in 

utemeljene na preteklosti (Bourdieu, 2000 v Skeggs, 2005). Objektivno koordinirane 

strategije agense  napeljujejo, da delujejo na ohlapno definiran predvidljiv, 'urejen' način 

(Bourdieu, 2003). Preko predvidljivosti in uokvirjanja praks in klasifikacijskih shem se 

objektivne strukture, na relaciji s katerimi se habitus kot sistem dispozicij vzpostavlja, in 

prakse, ki iz te dispozicionalnosti izhajajo, reproducirajo – sistemi objektivnih struktur in 

praktičnih shem teţijo k 'harmonizaciji' oziroma h konformnosti, adaptaciji habitusa polju 

(Adkins, 2003; Bottero, 2010; Hilgers, 2009); ravno ta skladnost pa je tista, ki po 

Bourdieujevi konceptualizaciji relacijskosti polja in habitusa, naravnanega k vzdrţevanju 

statusa quo (McNay, 2005), preprečuje refleksivni obrat oziroma uvid v naturalizirano 

druţbeno arbitrarnost (Bourdieu, 2013), saj skozi interakcije s poljem individuum v ohlapni 

meri prevzema 'pravila igre', utelešena v čutu za igro (Bourdieu in Wacquant, 1992 v 

McLeod, 2005). 

Trajnost androcentričnega družbenega reda 

Zgoraj razdelane temeljne koncepte Bourdieuja – habitus, polje in prakse – slednji prenese v 

kontekst spola z delom Moška dominacija (2010), v katerem obravnava zgodovinske 

mehanizme proizvajanja androcentričnih objektivnih struktur, katerih temeljni mehanizem 

                                                           
18

 Kljub specifičnemu značaju Bourdieu habitusa ne pojmuje kot individualnega, temveč kot subjektivnega – 

kakršnekoli variacije se znotraj homologije razreda kaţejo kot deviacije: zgodovina individuuma je zgolj 

specifikacija kolektivne zgodovine razreda, ki mu individuum pripada, singularni sistemi dispozicij – habitus – 

so potemtakem strukturne variacije znotraj razrednega habitusa, sestavljenega iz singularnih, a medsebojno 

usklajenih izhodišč, produciranih v homogenih značilnosti socialnih pogojev produkcije habitusa (Bourdieu, 

2013, str. 86). 
19

 Nepoznane v smislu praktičnega verjetja – pogoja vstopa v polje, tj. predrefleksivnega oziroma nezavednega 

pristajanja na temeljne predpostavke polja; za 'učinkovitost' verjetja je ključnega pomena amnezija geneze, tj. 

izvora verjetja (Bourdieu, 2010; Hilgers, 2009).  
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ohranjanja je dehistorizacija preko naturalizacije,
20

 ki zakriva arbitrarnost delitve spolnega 

dela ter spolne delitve dela in katere učinek je internalizacija in inkorporacija druţbenih 

razmerij dominacije, vpetih v spolno zaznamovana telesa. Produkt utelešanja razmerij 

dominacije je tako teţnja (ne pa determiniranost) druţbene_ga akterke_ja k 'ustrezni' rabi 

telesa glede spolno diferencirane sheme praktičnega delovanja, ki teţijo k izločanju 

'nemisljivih' praks – tistih, ki bi jih v skladu z binaristično spolno strukturo pripisali 'drugemu' 

spolu
21

 (prav tam). Produkt tovrstnega reguliranja oziroma usmerjanja praks sta tako druţbena 

artefakta moţatega moškega in ţenstvene ţenske (prav tam, str. 28), vpisana v dva različna 

razreda habitusa, v telesne dispozicije, stalne (oziroma druţbeno prevladujoče) načine 

delovanja druţbene_ga akterke_ja, ki z delovanjem, skladnim z objektivnimi strukturami 

(moške dominacije) naturalizirano socialno utemeljujejo, legitimirajo in vzdrţujejo v procesih 

in praksah maskulinizacije teles, ki se druţbeno prevladujoče berejo kot moška, in 

feminizacije teles, ki se druţbeno prevladujoče berejo kot ţenska. 

Razmerje med 'spoloma'
22

 je v androcentričnih objektivnih strukturah vpeto v odnose 

dominacije in podrejanja, vzdrţevane s simbolnim nasiljem, katerega temeljna značilnost je 

tiho pristajanje vseh vpletenih (Bourdieu, 1991) oziroma njihova soudeleţba na podlagi niza 

temeljnih, predrefleksivnih domnev (Bourdieu in Wacquant, 2006). Soudeleţba se zagotavlja 

ravno preko skladnosti in sovzpostavljenosti habitusa na relaciji z objektivnimi strukturami 

oziroma preko doksičnega soglasja – sistema dispozicij (praks in klasifikacijskih shem) –, 

proizvoda objektivnih struktur, pri čemer se razmerje med 'spoloma' učinkovito prekrije z 

videzom 'naravnosti' (prav tam, str. 42): »Kadar podrejeni govorijo o svojem razmerju do 

dominacije, uporabljajo kategorije, ki so jih oblikovali dominirajoči, zato je razmerje 

dominacije videti kot nekaj naravnega«. Subjekti, druţbeno prepoznani kot ţenske, na 

razmerje dominiranosti tako ne pristajajo z zavestnim soglasjem niti z mehanično prisilo 

determiniranosti, temveč je pristajanje samodejno in izsiljeno (prav tam, str. 45) preko trajnih 

dispozicij, neločljivo povezanih s habitusom in njegove utelesitve v praksah delovanja in 

shemah zaznavanja (Bourdieu, 2010). Slednje se vsiljujejo preko objektivnih struktur z 

najglobljim vtisom v telo, zagotovljenim z »učinki mimetične sugestije, deloma z izrecnimi 

prepovedmi, deloma pa tudi s celotno simbolno konstrukcijo pogleda na biološko telo« (prav 

tam, str. 64) v procesu socializacije oziroma urjenja teles, skozi katerega se vzpostavlja in 

ohranja prileganje med determinantami in kategorijami zaznavanja oziroma habitusi, katerega 

sheme so spolno določene in spol določajoče (prav tam). V procesu vzpostavljanja habitusa, 

utrjevanja dispozicij, se slednje sočasno tudi spolno diferencirajo oziroma vsiljujejo 

subjektom, spolno zaznamovanim kot moški ali ţenske, glede na spolno specifične druţbene 

igre oziroma polja, v katera naj bi spolno zaznamovan subjekt vstopal, hkrati pa delujejo kot 

spol diferencirajoče in utrjujejo arbitrarnost spolne delitve (ki ni prepoznana kot taka) skozi 

njeno praktično udejanjanje (Bourdieu in Wacquant, 2006).  

Spolno gospostvo oziroma moška dominacija se kaţe kot »paradigmatska oblika simbolnega 

nasilja« (Bourdieu in Wacquant, 2006), str. 114), kjer je moška dominacija napačno 

prepoznana kot samoumevna (Antić Gaber in Tašner, 2010; Bourdieu in Wacquant, 2006)
23

: 

                                                           
20

 Zgodovinske mehanizme dehistorizacije je zato po Bourdieju treba razgrniti oziroma rekonstruirati zgodovino 

zgodovinskega delovanja dehistorizacije tako, da se določi glavne sisteme dejavnikov in institucij (npr. šola, 
druţina, cerkev …), ki preko različnih mehanizmov prispevajo k utrjevanju androcentričnega reda in njegovi 

dehistorizaciji (Bourdieu, 2010, str. 97). 
21

 Formulo 'ustreznih rab telesa' tako lahko razširimo v 'ustrezne rabe ustreznega telesa', saj je ustreznost rab 

pogojena z ustreznostjo telesa. 
22

 Na tej točki za laţjo razdelavo koncepta moške dominacije sledim Bourdieujevi spolno binaristični logiki, ki 

jo v večji meri obravnavam tudi v nadaljevanju. 
23

 Zaradi videza samoumevnosti, naravnosti, utemeljenosti obstoječega spolnega – androcentričnega – reda ne 

moremo trditi, da je razmerje dominacije tisto, ki je napačno prepoznano kot utemeljeno oziroma samoumevno, 
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spol (oziroma razmerje med spoli) je tako produkt izvajanja simbolne moči, ki se vtisne v 

mentalne strukture individuuma in zagotavlja pristajanje na razmerje moči tako, da teţi k 

izločanju opcij delovanja, ki bi za obstoječi red lahko delovale destabilizirajoče (Chambers, 

2005). Spolni red tako deluje na ravni predrefleksivnega, habitualiziranega delovanja – kot 

strukturirane strukture, ki delujejo tudi kot strukturirajoča struktura s tem, ko vzpostavlja 

dispozicije, ohlapna usmerjanja individualnega delovanja (Bourdieu, 1990). Spolno 

zaznamovano habitualizirano delovanje se utrjuje v skladnosti z objektivnimi strukturami 

oziroma z logiko polja, kjer prevladuje teţnja k adaptaciji habitusa oziroma njegove 

harmoničnosti z objektivnimi strukturami – njuna neusklajenost je konceptualizirana kot 

izjema, ki v procesu trka, loma teţi k readaptaciji habitusa (Chambers, 2005). Spolno 

zaznamovano habitualizirano delovanje pa ne izvira v specifičnem polju, temveč je produkt 

spolno specifičnih norm, produciranih s simbolno močjo oziroma nasiljem in se kot tako 

reproducira znotraj raznolikih polj v skladu z njihovimi distinktivnimi pravili igre, ki so na 

relaciji s spolom splošnega značaja (npr. norme spolno specifičnega izgleda), prekrivajočega 

se z ostalimi polji, in specifičnega značaja (npr. spolno specifične norme vedenja)
24

 

(Chambers, 2005). Polja so tako spolno zaznamovana in na relacijah s habitusom generirajo 

njegovo spolno zaznamovanost (prav tam). Dejstvo, da se spolni red producira z vpisom v 

telo, po Bourdieuju (2010) pomeni, da je kot tak tudi izjemno odporen na spremembe, saj 

spola v binarni strukturiranosti (ki jo sicer reproducira tudi Bourdieu) ne moremo misliti zgolj 

kot vlog, ki se kontinuirano in po ţelji odigravajo, temveč so norme neintencionalno in 

nenamerno inkorporirane, utelešene (Butler, 1997a). 

Bourdieu (2010) se pri tem ujame v iste objektivne strukture, katerih procese dehistorizacije 

ţeli analizirati, tj. v reprodukcijo strukture spolnega binarizma (ki izključuje realno pluralnost 

spolnih identitet oziroma spolov), ki je v razdelavi Moške dominacije (2010) povsem odsotna 

in nereflektirana in jo Bourdieu podvrţe lastni amneziji, anamneze tovrstne skrite konstante 

pa ne samoanalizira, čeprav je konstitutivni element moške dominacije.
25

 Tovrstne slepe pege, 

ki nastanejo pri konceptualizaciji spolnega reda, verjetno lahko delno razloţimo z 

Bourdieujevim fokusom na objektivne strukture in polja, ki delujejo v skladu z binaristično 

spolno strukturo in ki po Bourdieuju vzpostavljajo habituse oziroma sisteme dispozicij, ki 

sicer niso determinirajoči, so pa generativni in ohlapno definirani znotraj meja objektivnih 

struktur (2010).  

Nekatere feministične teoretičarke Bourdieujevo konceptualizacijo relacije polja in habitusa, 

sooblikovanega v relaciji z objektivnimi strukturami in skozi prehajanje med različnimi polji 

(ki z lastnimi specifičnimi pravili igre porajajo tudi spremembe v habitusu) (McNay, 2000; 

2005), izpostavijo kritiki. Bourdieuju očitajo, da je razmerje med habitusom in poljem 

enostransko – habitus se prilagaja polju, njuno razmerje obvladuje ideal enosmerne 

                                                                                                                                                                                     
saj je ravno forma razmerja (dominacija) tista, ki se s skladnostjo med objektivnimi in kognitivnimi strukturami 

prikrije: dominacija torej ni napačno prepoznana, temveč je napačno – torej kot utemeljeno, naravno in 
samoumevno – prepoznano razmerje med spoli, ki ga v ozadju in neprepoznano sicer obvladuje moška 

dominacija kot tip simbolne moči, katere temeljna značilnost je ravno njena nevidnost. 
24

 Chambers (2005) kot primer polja s specifičnimi pravili oziroma pogoji navaja akademsko polje, v katerem 

vladajo boji za različne kapitale, pri čemer s teţo in pomenom izstopata kulturni in simbolni kapital, 

formalizirana skozi nazive (in publiciranost). 
25

 Podobno slepo pego lahko zasledimo tudi v dodatku o gejevskem in lezbičnem gibanju, kjer zapiše, da je 

gibanje osnovano na posebnem obnašanju (tj. seksualne prakse), ki ne pomeni in ne vodi v ekonomsko in 

socialno prikrajšanost (Bourdieu, 2010, str. 142). Problematična je tako ednina, ki ustvarja idejo homogenosti 

mnogoterih gejevskih in lezbičnih gibanj ob neupoštevanju vseh ostalih gibanj v navezavi na seksualne prakse in 

spol, kot tudi konceptualizacija neheteroseksualnih praks kot posebnega obnašanja ter neupoštevanje 

heteronormativnosti in neenakosti, povezanih z njo, pa tudi ne medpresečnosti identitete geja, lezbijke in vseh 

ostalih neheteroseksualnih identitet z drugimi osmi druţbenih delitev. 



19 
 

adaptacije, socialno pa se kaţe kot nespremenljiva pozitiviteta, s čimer naj bi Bourdieu 

spregledal ambivalence in potencialnosti (izhajajočih iz ambivalenc), vpete  v ţivete realnosti 

in reiteracije norm, ki so vedno nepopolne (Butler, 1998). Kjer Bourdieu (1977) 

konceptualizira telo kot sediment individualne in kolektivne zgodovine, Butler (1997a) dodaja 

telo kot instrument rekonstitucije praktičnega 'verjetja' in tako zdruţi sedimentacijo 

interpelacijskih dejanj z njihovimi neuspešnimi izvajanji, kjer se 'norma' vedno inkorporira na 

normi neidentičen način, kar odpira prostor, ki presega interpelacijo – telesa so konstituirana s 

socialnimi normami, proces inkorporiranja slednjih pa vedno vsebuje stopnjo tveganja, 

odprtosti. Tovrstne odprtosti in destabilizacijskega potenciala Bourdieu ne konceptualizira in 

ne poveţe s potencialnostjo zamikanja objektivnih struktur oziroma tovrstnim delovanjem v 

relaciji z objektivnimi strukturami in pravili igre ne daje večje teţe, saj v svojih delih v 

ospredje postavlja analizo oziroma rekonstrukcijo zgodovine zgodovinskega delovanja  

dehistorizacije (Bourdieu, 2010, str. 97) oziroma ohranjanja in vztrajnosti obstoječih razmerij 

med spoli (Tašner, 2008). Podobno velja za prostor intersubjektivnosti, ki ga Bourdieu 

konceptualizira skozi habitus znotraj razredov in njihove homogenosti ter zamejene notranje 

stopnje njihove variabilnosti – tovrstnih variacij Bourdieu (1977) ne naslovi z vidika 

potencialnega preoblikovanja sistemov dispozicij in prevajanja le-tega na raven polj in 

objektivnih struktur, obenem pa predpostavlja, da kljub variabilnosti delujejo v smeri 

reproduciranja razreda in spodbujanja adaptabilnosti na relaciji s polji in objektivnimi 

strukturami, ne pa tudi v kontekstu intersubjektivnega prelivanja refleksivnosti in iz nje 

izhajajočega subverzivnega potenciala na relaciji s subjektivnimi shemami dispozicij 

(Bottero, 2010).
26

   

Kljub kritikam Bourdieujevih konceptov ne moremo označiti kot determinističnih: nekatere 

zgoraj omenjene feministične kritike se namreč ne osredotočajo na konceptualizacijo kot tako, 

temveč na Bourdieujev način rabe konceptov (McNay, 2005), torej kot orodje za analizo 

vztrajnosti objektivnih struktur oziroma (v tem primeru) moške dominacije, pri čemer pa v 

koncepte in njihovo rabo vključuje tudi (s pravili oziroma pogoji omejen) prostor 

avtonomnega delovanja in kreativnega improviziranja, ki postopoma in ob srečevanjih z 

odpori učinkovito zamikajo strukture (Antić Gaber in Tašner, 2010), čeravno tematizacija 

tovrstnih potencialov ne zaseda pomembnejšega mesta v njegovih delih zaradi fokusa na 

reproduciranje obstoječega druţbenega reda. Slednji je očiten tudi v kontekstu moške 

dominacije oziroma spolno zaznamovanih habitusov, za katere Bourdieu (2010, str. 39) 

zapiše: »Glede na to, da so njihove dispozicije proizvod utelešenja nenaklonjenega predsodka 

zoper ţenskost, ki je uveden v red stvari, ţenske ne morejo drugega kot nenehno potrjevati ta 

predsodek«. Obenem skupaj z Wacquantom (1992; Bourdieu 1990) konceptualizira tako 

imenovano pogojno in pogojeno svobodo kot praktično upiranje prevladujočim normam 

oziroma kot preizpraševanje in upiranje dominantnim pomenom, čeprav po Chambersu 

(2005) avtorja tovrstnemu upiranju ne pripisujeta večje teţe v procesu emancipacije zaradi 

manka kolektivnega in kohezivnega elementa ter zaradi lociranosti in izvajanja praktičnega 

upiranja v okviru obstoječih struktur,
27

 ki preko rabe dominantnih kategorizacij na 

'subverziven' način slednje pravzaprav še potrdijo (Chambers, 2005). Na drugi strani 

Bourdieu v Moški dominaciji (2010) obravnava tudi poglavitne spremembe v kontekstu 

moške dominacije na relaciji s feminističnimi gibanji (tj. laţji dostop do srednje in visoke 

izobrazbe, plačanega dela in javne sfere, dostop do ekonomske neodvisnosti), vzporedno s 

                                                           
26

 Kot zapiše McNay (2000): s konceptualizacijo moči, ki je zavezana reprodukciji obstoječega reda, Bourdieu 

vnaprej zapre moţnosti delovanja in alteracij z margin. 
27

 Slednje lahko razdelamo tudi z druge strani: nobenega pojava v povezavi s potencialnimi alteracijami ne 

moremo misliti mimo oziroma izven socialnega, onstran hegemonih objektivnih struktur, pri čemer odgovor na 

vprašanje transformativnih potencialov, v kolikor so umeščeni izven socialnega, postane nemoţen. 
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katerimi obravnava tudi 'razbitje doxe' (v kontekstu nastanka novih tipov druţin in javne 

opaznosti novih modelov spolnosti, čeprav je pri tem seveda treba opozoriti, da ne gre za nove 

tipe in modele ne enega ne drugega, temveč zgolj za večjo javno prepoznavnost), ob tem pa 

hkrati opozori na trajnost v spreminjanju: »vidne spremembe v usodah dejansko prikrivajo 

trajne značilnosti relativnih poloţajev«, tj. reproduciranje obstoječih neenakosti (Bourdieu, 

2010, str. 105). Pri tem hkrati tudi eksplicitno zapiše, da ne glede na skladnost realnosti z 

načeli videnja (in klasifikacije, ki se nanašajo nanje), ostaja »prostor za kognitivni boj za 

pomen stvari sveta in še posebej spolnih realnosti« na podlagi delne nedoločenosti, ki 

omogoča moţnost odpora zoper simbolno nasilje (prav tam, str. 16), hkrati pa tudi v Logic of 

practice (1990) zapiše, da pogoji dominacije nikoli niso povsem zaprti (determinirani). 

Koncept pogojne in pogojene svobode tako misli kot svobodo, proizvedeno vzporedno s 

habitusom (z neskončno pluralno sposobnostjo generiranja 'produktov', tj. mišljenja, percepcij 

in delovanja, a zamejeno s sociozgodovinskimi pogoji produkcije in reprodukcije habitusa), ki 

ni ne sposobnost povsem nepredvidljivega kreiranja in transformiranja niti mehanska 

reprodukcija osnovnega pogojevanja v skladu s pogoji nastajanja, pri čemer habitus deluje kot 

'motivator' in dejavnik orientiranja druţbene_ga akterke_ja, ne pa kot determinator (prav tam, 

str. 53). V konceptih polja in habitusa ter relacij med njima tako ostaja prostor za tematizacijo 

avtonomnega delovanja druţbene_ga akterke_ja, a ga Bourdieu podrobneje ne razdela. Sara 

Ahmed (2006) v kontekstu subjektivnih dispozicij in ohlapnega usmerjanja delovanja 

druţbene_ga akterke_ja dodaja, da orientacije oblikujejo telo in delovanje individuuma – 

orientiranost telesa zamejuje tudi prostor nedelovanja, torej prostor delovanj, ki so 

potencialna, a zaradi orientiranosti telesa niso udejanjana, pri čemer dodaja, da tovrstni 

prostori nedelovanj (onstran obstoječih orientiranosti teles) niso nedostopni, temveč ostajajo 

potencialni in dostopni »neuspešnim orientacijam«, ki jih definira kot queer efekte linij, 

ustvarjenih s telesi »zunaj svojega mesta« (prav tam, str. 61), ki 'tukaj' (siceršnje mesto telesa) 

ustvarjajo kot tuje in na podlagi te 'disorientiranosti' potencialno odpirajo nove (dis)orientacije 

na ravni (inter)subjektivnega (prav tam, str. 160). 

Butler (2011) v primerjavi z Bourdieujem fokus usmerja tudi na preseganje obstoječih 

druţbenih razmerij moči oziroma njihovo destabilizacijo. Socialnim performativom, ki so 

konstitutivnega pomena za formacijo subjekta, pripisuje tudi pomen politične kontestacije in 

reformulacije subjekta (prav tam). Moč se na relaciji s subjektom namreč izvaja na (vsaj) dva 

načina; kot moč, ki vzpostavlja pogoje moţnosti subjekta in njegove formacije, ter moč, ki je 

apropriirana in reiterirana v subjektovem delovanju – subjekt je subjekt moči, torej pripada 

moči in jo uporablja – tudi na način, da jo obrne proti njej sami (Butler, 1997b, str. 14). 

Regulatorne prakse, performativi so sicer tisti, ki konstituirajo identiteto kot notranjo 

koherenco subjekta (Butler, 2001). Slednja ni logična značilnost subjekta, temveč je 

vzdrţevana z normami inteligibilnosti, s stabilizacijskimi koncepti: v kontekstu spola je to 

druţbeni spol, prepleten s spolom, pripisanim ob rojstvu, in seksualno ţeljo, ki je znotraj 

heteronormativne matrice heteroseksualizirana in deluje kot podlaga konstitucije binaristične 

spolne strukture z opozicionalnima 'moškim' in 'ţenskim', ki se bereta kot lastnosti 'moškega' 

in 'ţenske' (prav tam, str. 29) in ki se producirata skozi kulturno prisilo. Slednja ne izhaja iz 

tega, kar se druţbeno prevladujoče misli kot 'biološki spol' oziroma 'prediskurzivna 

anatomska dejanskost', saj je tudi 'biološki spol' produkt iste kulturne prisile, ki producira 

'biološki' spol kot utemeljitveno mesto druţbenega, delujoče kot stalna substanca, zdaj 

razkrita kot 'fiktivna konstrukcija' (kot učinek oblastnih razmerij), oprta na regulatorne prakse 

druţbenospolne koherence. Druţbeni spol je delovanje, izkazovanje, »performativno izpeljan 

pomen« (prav tam, str. 45) – druţbeni spol delamo in ga skozi proces 'delanja' in praks 

izkazovanja, ki se kaţejo kot posledica 'biti', pravzaprav ustvarjamo (prav tam, str. 37) v 

procesu performativnosti spola, ki ni svobodna igra, samoprezentacija, performans, saj teče 

znotraj prisilnih in ponavljajočih diskurzivnih praks, praks 'citiranja' norm, ki proizvajajo to, 
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kar imenujejo (Butler, 2011). Videz samoumevnosti norm in praks, izpeljanih iz njih, 

nepreizpraševane 'zdravorazumskosti' je rezultat hegemonih procesov, skozi katere se 

naturalizira spolna specifičnost atributov, katerih pomen torej ni esencialističen, temveč 

socialen, esencializiran, in ravno arbitrarnost procesa 'delanja' spola je tista, katere inherentni 

element je vedno tudi moţnost resignifikacije oziroma alteracije, saj je vsaka reiteracija norm 

in praks vedno ţe reiteracija z razliko (Lloyd, 2005): performativnost spola, katerega pogoj je 

prisilna reiterativnost, je tako vedno ţe 'neuspeh', ki vsebuje moţnosti transformacije (prav 

tam). 

Odgovor na vprašanje, ki si ga kot posredno kritiko poststrukturalističnih teorij postavlja 

McInnes (1998 v Squires, 2009, str. 107), tj. kaj je moškega na moškosti, je tako prisilno, 

ponavljajoče se – performativno – oziroma habitualno delovanje subjektov v vzpostavljenih 

matricah moči, ki privilegirajo to, kar je označeno kot maskulino in ki v obstoječih 

hegemonih diskurzih pritiče subjektu, druţbeno prepoznanemu kot moški, in deprivilegirajo 

to, kar je označeno kot feminino in ki pritiče subjektu, druţbeno prepoznanemu kot ţenska. 

Razmerje med 'maskulinim' in subjektom, spolno zaznamovanim kot moški, ter feminilnim in 

subjektom, spolno zaznamovanim kot ţenska, ni esencialno, temveč se kot esencializirano 

skozi arbitrarnost šele vzpostavlja. Esencializirano razmerje je skozi vzpostavljanje spolno 

zaznamovanih shem dispozicij, oblikovanih na relaciji s polji in objektivnimi strukturami 

(Bourdieu, 2002) oziroma skozi performative kot prisilnih ponavljanj (Butler, 2011) ter s 

kontinuiranimi »klici k redu« s strani skupine s podobnimi dispozicijami (Bourdieu, 2013, str. 

15) utrjeno. Pri reproduciranju objektivnih struktur na relaciji s shemami dispozicij pa je treba 

upoštevati tudi individualne (nezavedne) 'investicije in navezanosti' v oziroma na ustaljene 

sheme delovanj, ki subjektu omogočajo konstrukcijo koherentnih naracij, s pomočjo katerih 

se osmišlja temporaliteta eksistence subjekta (McNay, 2005, str. 116). Bourdieujev koncept 

klicev k redu (2013) lahko v kontekstu spola glede na značaj spolnega zaznamovanja v 

androcentričnih objektivnih strukturah razširimo izven skupine s podobnimi dispozicijami, saj 

se spol v strukturni omniprezentnosti oblikuje in vzdrţuje relacijsko oziroma tako znotraj kot 

med skupinami oziroma razredi s podobnimi shemami dispozicij, kot tako pa spolno 

zaznamovanje – nikoli končan proces – poteka ne glede na specifičnosti individualnih in 

kolektivnih habitusov in njihovih relacij s polji: glede na distinktivna pravila, vladajoča v 

specifičnem polju, se prilagaja predvsem forma tovrstnih pozivov,
28

 katerih funkcija je 

utrjevanje spolno zaznamovanih shem dispozicij, skladnih z obstoječimi androcentričnimi 

objektivnimi strukturami. 

V nadaljevanju, po predstavitvi metodologije v kontinuiranem prepletu empiričnih podatkov 

in teoretskih ugotovitev, obravnavam seksizem kot ga zaznavajo in doţivljajo osebe, 

zaposlene na pedagoških in strokovnih delovnih mestih na eni izmed fakultet Univerze v 

Ljubljani, njihove konceptualizacije spola in razmerij med spoli ter (ne)posredne izkušnje s 

                                                           
28

 Ob tem velja poudariti, da v določenih intersubjektivitetah, ki prisilo binaristične spolne strukture na različne 

načine presegajo, spolno zaznamovanje navznoter poteka na bistveno drugačen način, tj. način, ki poudarja in 

kontinuirano vpeljuje primat samoidentifikacije, razbremenjene matrice heteropatriarhata (spol = spolna 

identiteta = seksualna ţelja) – proces spolnega 'zaznamovanja' se torej prilagaja procesu spolnega 

'samozaznamovanja'. Tovrstne intersubjektivne prostore lahko mislimo v kontekstu 'kot-da' ţivljenja (Agamben, 

1999 v Kurnik, 2005, str. 186) oziroma kot nekraj, teren konstitutivne alternative (Kurnik, 2005), ki v odnosih 

sicer navzven trči z objektivnimi strukturami in dominantnimi matricami spolnega reda, a katerih 'prelivanje' 

strukturiranosti 'prostorov' ni enosmerno zapečateno, saj tovrstne alternativne strukturiranosti intersubjektivnega 

obstajajo in 'ţivijo' v taistih objektivnih strukturah, kjer bi naj ta prostor bil prostor nemoţnega, nemisljivega in 

ki potemtakem v praksi kaţe in razgrinja razpoke in nestabilnost, arbitrarnost hegemonih diskurzov, tovrstnega 

efekta prelivanja 'od spodaj navzgor' pa ne moremo a priori odmisliti na podlagi pogojev obstoja ('zgolj') znotraj 

intersubjektivnega, čeprav je treba transformativno potencialnost tega na relaciji s hegemonimi diskurzi še 

analizirati. 
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seksizmom ter načine odzivanja na seksizem. Drugi del teksta je tako razdeljen na poglavja, 

ki vsebujejo teoretske preglede, obravnavane vzporedno z empiričnimi ugotovitvami.  

Opredelitev raziskovalnega dela  
Različne raziskave kaţejo na prisotnost seksizma v visokošolskem prostoru in razkrivajo, da 

akademski prostor ni odporen na druţbena razmerja moči oziroma razbremenjen druţbeno 

prevladujočih hierarhij. Spol je ena izmed druţbenih osi, ki prečijo in pomembno določajo 

individualne moţnosti in priloţnosti, tako v širšem druţbenem ţivljenju kot tudi v delovanju 

znotraj institucij oziroma organizacij. Na podlagi spola in druţbeno zapolnjene vsebine te 

kategorije (s pričakovanji in normami glede spolno specifičnih lastnosti in načinov delovanja) 

se vzpostavlja asimetrično razmerje moči, v katerem je maskulino privilegirano, ţensko pa 

deprivilegirano. Spolno zaznamovana asimetrična razmerja moči se reproducirajo preko 

delovanja druţbenih struktur, ki se prevajajo in soustvarjajo na individualni ravni, z 

delovanjem individuuma znotraj navidezne samoumevnosti vsakdanjih praks oziroma znotraj 

'ţivljenja' spolno zaznamovanih norm in pričakovanj. Seksizem lahko mislimo kot ideologijo 

reproduciranja spolno zaznamovanih asimetričnih razmerij moči oziroma androcentričnih 

druţbenih struktur, v katerih so v razmerju do relativno privilegiranega maskulinega, ki je v 

heteropatriarhalni matrici prevladujoče izenačeno z moškim spolom,  relativno deprivilegirani 

feminino, prevladujoče izenačenim z ţenskim spolom, ter vsi ostali spoli. Znotraj 

visokošolskega prostora kot institucije se androcentričnost druţbenega reda kaţe skozi 

kvantitativno merljive efekte (npr. prisotnost ţensk na odločevalskih poloţajih oziroma v 

vodstvenih strukturah) in na načine, ki kvantitativnim meritvam sicer pogosto uidejo, delujejo 

pa kot pomembni mehanizmi konstituiranja omenjenih kvantitativno merljivih efektov 

androcentričnega reda znotraj določene institucije. Tovrstni načini se udejanjajo na 

mikroravni oziroma preko individualnih in intersubjektivnih praks znotraj institucij in zaradi 

skladnosti z androcentričnostjo objektivnih struktur pogosto uidejo zaznavi, problematizaciji 

in naslavljanju.  

Ključna vprašanja se tako osredotočajo na konceptualizacije seksizma oseb, zaposlenih na eni 

izmed fakultet Univerze v Ljubljani. Konceptualizacije seksizma pomembno slonijo na 

subjektivnih konceptualizacijah spolov in razmerij med njimi, hkrati pa pomembno določajo 

osebne zaznave oziroma percepcije prisotnosti (oziroma odsotnosti) seksizma. Ob tem se 

konceptualizacije seksizma sočasno tvorijo tudi na podlagi doţivetih neposrednih in 

posrednih izkušnjah s seksizmom.  

Namen raziskave 
Cilj raziskave je ugotoviti, kako osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih delovnih 

mestih na fakulteti Univerze v Ljubljani, percipirajo seksizem in prisotnost oziroma odsotnost 

seksizma v različnih formah in načinih manifestacije znotraj visokošolskega prostora ter 

raziskati neposredne in posredne izkušnje s seksizmom, doţivete v izbranem visokošolskem 

prostoru. Na podlagi osnovnega cilja so bili oblikovani podcilji: 

– ugotoviti, kako osebe, zaposlene na fakulteti Univerze v Ljubljani, konceptualizirajo 

spol;  

– ugotoviti, kako osebe, zaposlene na fakulteti Univerze v Ljubljani, percipirajo 

seksizem; 

– ugotoviti, ali osebe, zaposlene na fakulteti Univerze v Ljubljani, na podlagi lastne 

konceptualizacije seksizma zaznavajo prisotnost seksizma na fakulteti Univerze v 

Ljubljani; 
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– ugotoviti, ali imajo osebe, zaposlene na fakulteti Univerze v Ljubljani, neposredne 

in/ali posredne izkušnje s seksizmom v omenjenem visokošolskem prostoru; 

– ugotoviti, kako se osebe, zaposlene na fakulteti Univerze v Ljubljani, odzivajo na 

seksizem; 

– ugotoviti, kako osebe, zaposlene na fakulteti Univerze v Ljubljani, samoocenjujejo 

individualno senzibilnost za pojave diskriminacije in analizirati razlagalne postavke 

le-te. 

Raziskovalna vprašanja 
RV1: Kako osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih mestih na fakulteti UL, percipirajo  

seksizem? 

RV2: Kako osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih mestih na fakulteti UL, 

konceptualizirajo spol? 

RV3: Kako osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih mestih na fakulteti UL, zaznavajo 

prisotnost seksizma v njegovih različnih manifestacijah? 

RV4: Kako (če sploh) osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih mestih na fakulteti UL, 

doţivljajo seksizem na ravni neposrednih in posrednih izkušenj? 

RV5: Kako se osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih mestih na fakulteti UL, odzivajo 

na zaznan seksizem? 

RV5: Kako osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih mestih na fakulteti UL, 

konceptualizirajo razlage lastne senzibilnosti za pojave diskriminacije? 

Raziskovalna metoda 
Raziskava temelji na analizi polstrukturiranih intervjujev. Raziskovalno metodo 

polstrukturiranih intervjujev uvrščamo med kvalitativne raziskovalne metode. Vprašanja so 

bila oblikovana na podlagi teoretskega dela in pregleda ţe obstoječih raziskav v skladu s 

postavljenimi raziskovalnimi vprašanji.  

Opis vzorca 
Vzorec vsebuje 11 oseb, zaposlenih na pedagoških in strokovnih mestih na eni izmed fakultet 

Univerze v Ljubljani. Vzorec je razdeljen na dva podvzorca, pri čemer je prvi podvzorec 

sestavljen iz oseb, ki so doţivele seksizem v izbranem visokošolskem prostoru – ta podvzorec 

je bil sestavljen po metodi sneţne kepe; drugi podvzorec pa sestavljajo osebe, ki niso bile 

izbrane po metodi sneţne kepe, temveč na podlagi namenskega neslučajnostnega vzorčenja 

ob izbranih selekcijskih kriterijih, tj. habilitacijski naziv in pozicioniranost na višjih mestih v 

hierarhiji (vodstvo fakultete in predstojnice_ki oddelkov). 

V vzorcu 11 oseb so vključene osebe z nazivi asistentke_a (3), docentke_a (3), redne_ga 

profesorice_ja (1), izredne_ga profesorice_ja (2) in strokovne sodelavke (2). Osebe v vzorcu 

se identificirajo kot ţenske (7) in kot moški (4). V vzorcu so zajete 3 osebe iz vodstvenih 

struktur (vodstvo fakultete, predstojnice_ke oddelkov).  

Intervjuvane osebe so v delu anonimizirane z uporabo izmišljenih imen. Za zagotavljanje 

anonimnosti so v delu uporabljene tudi šifre, ki prikrivajo specifike, po katerih bi visokošolski 

prostor lahko bil prepoznan. 
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Merski instrument 
Polstrukturirani intervjuji so bili razdeljeni v štiri sklope: vprašanja, ki so se nanašala na 

konceptualizacijo seksizma in percepcijo seksizma v izbranem visokošolskem prostoru ter 

percepcijo lastne senzibilnosti do pojavov diskriminacije; vprašanja, ki so se nanašala na 

konceptualizacijo spola in vprašanja, ki so se nanašala na potencialne (ne)posredne izkušnje s 

seksizmom in na odzivanje na seksizem; med vprašanji so bile razpršene tudi štiri vinjete
29

, s 

pomočjo katerih se je pogovor o občutljivi temi o seksizmu laţje odprl na podlagi konkretnih 

primerov, vsebovanih v vinjetah. Vinjete intervjuvani osebi na podlagi hipotetičnih situacij 

namreč omogočajo distancirano izraţanje mnenja o občutljivih temah kot je seksizem, ne da 

bi se intervjuvana oseba osredotočala neposredno nase (Riley, 2001). 

Postopek in potek raziskave 
Vzorec je bil narejen na podlagi zgoraj omenjenih kriterijev. Intervjuji so bili ob privoljenju 

intervjuvane osebe posneti in na podlagi posnetka dobesedno prepisani. V procesu vzorčenja 

je bilo kontaktiranih 19 oseb, ena oseba, ki je bila kontaktirana v procesu vzorčenja, v 

raziskavi ni bila pripravljena sodelovati, 7 oseb pa se na vabilo k sodelovanju ni odzvalo. 

Intervjuji, izvedeni v prostorih fakultete, so potekali brez zapletov, trajali so v razponu 45 

minut do dveh ur. 

Obdelava podatkov 
V prvi fazi obdelave podatkov, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji, so bili slednji 

transkribirani, čemur je sledila kvalitativna obdelava podatkov, po ustaljenih pravilih odprtega 

kodiranja: »Je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim 

delom besedila pripisujemo kode« (Mesec, 1998 str. 106 v Vogrinc, 2013, str. 63), tj. 

oblikovanje pojmov oziroma kod iz enot besedila, ki jih nato na podlagi sorodnosti  uredimo v 

kategorije kot abstraktnejše opise vsebin, na podlagi katerih podatke interpretiramo (prav 

tam). Po oblikovanju kategorij sem empirične podatke razdelila na specifična vsebinska 

področja za laţjo obdelavo velike količine podatkov – ustrezna vsebinska področja so bila 

večinoma izpeljana na podlagi kategorij, razen v primerih ko je kategorija presečnega značaja 

in je bistvena za interpretacije v različnih vsebinskih področjih (npr. razmerja moči). 

Empirični podatki so obravnavani v vsebinsko ustrezajočih podpoglavjih dela, glede na 

pripisane kategorije. V kolikor se empirične ugotovitve ujemajo z obstoječimi teoretskimi 

konceptualizacijami, so podatki prikazani vzporedno z obravnavo teoretskih konceptualizacij, 

kar omogoča jasnejši in preglednejši prikaz s konkretizacijo teoretskih ugotovitev skozi 

empirične podatke. V kolikor jasne povezave z obstoječimi teoretskimi konceptualizacijami v 

dotični nalogi niso bile identificirane, so empirični podatki prikazani in interpretirani v 

vsebinsko ustrezajočih podpoglavjih (glede na pripisane kategorije), kot dopolnilo teoretskim 

ugotovitvam.  

Percepcije seksizma v visokošolskem prostoru 
V tem delu obravnavam pojavnost seksizma v visokošolskem prostoru kot spolno 

zaznamovani instituciji, pri čemer vključujem tudi pregled obstoječih raziskav. Uvodnemu 

teoretskemu delu sledi obravnava percepcij seksizma v navezavi na individualne 

konceptualizacije spolov in razmerij med spoli, ki jih naveţem na zaznavanje seksizma v 

izbranem visokošolskem prostoru.  
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Visokošolski prostor kot spolno zaznamovana institucija 
Ko govorimo o spolno zaznamovanem delovnem mestu, je najprej treba izpostaviti dejstvo, 

da se spolno zaznamovanje dogaja v intersubjektivnosti, v relacijah med zaposlenimi 

osebami, hkrati pa tovrstne intersubjektivne interakcije potekajo znotraj organizacijskega 

okvira, ki s svojimi pravili zamejuje dogajanje navznoter: značaj organizacijskega okvira tako 

v pomembni meri določa procese spolnega zaznamovanja, hkrati pa je sam (organizacijski 

okvir) sooblikovan glede na širše, druţbene strukture (Ridgeway, 2011). Spol kot ena izmed 

temeljnih druţbenih kategorizacij deluje kot relevantna v vseh socialnih interakcijah, tudi v 

organizacijskih okvirih oziroma na delovnih mestih – s te perspektive lahko govorimo o 

spolno zaznamovanih institucijah in njihovih notranjih strukturah (Holmes, 2005; Holmes, 

2006), ki 'zrcalijo druţbo' oziroma druţbene delitve in razmerje moči po mnogoterih oseh 

(spol, 'rasa', etnična pripadnost, starostna stratifikacija, ipd.), obenem pa omenjenih razmerij 

moči ne le odsevajo, temveč tudi soustvarjajo z ideologijami, normami in praksami, ki so 

sicer notranje organizaciji, a tesno prepletene s socialno strukturiranostjo (Martin Yancey, 

1992, str. 208). Odnos med socialnimi strukturami in institucionalnimi oziroma 

organizacijskimi strukturami ter ideologijami, normami ter praksami, ki so izpeljane znotraj 

danih ideoloških in normativnih okvirov, je tako kroţen in medsebojno podpirajoč (a ne 

determinističen): hegemoni diskurzi, ki vladajo socialnemu, bolj ali manj vladajo tudi 

specifičnim sferam socialnega (npr. visokošolskemu prostoru) in strukturirajo njihove 

notranje ureditve (npr. notranjo formalno in neformalno hierarhijo, delitev dela ipd.) (prav 

tam), pri katerih je pomembna tudi kategorizacija po spolu z druţbenospolnimi pričakovanji, 

ustrezajočimi socialni strukturiranosti (binarna spolna struktura, komplementarnost 'dveh' 

spolov, biološki determinizem, heteronormativnost), ter njihovo udejanjanje – 'delanje spola' 

– na institucionalni in znotrajinstitucionalni ravni, torej na ravni individuumov, vpetih v 

institucije (Lester, 2008), kot opozarja tudi ena izmed intervjuvanih oseb: 

»Jaz mislim, da seksizem v vsaki organizaciji obstaja, ne samo na [fakulteti].  Jaz mislim, da 

obstaja na vseh visokošolskih ustanovah. (6_15) In v vseh organizacijah. Kajti v vseh 

organizacijah so zaposleni moški in ţenske, se mi zdi, da je to povsod prisotno« (Maja, 2015). 

Performativnost spola v institucijah se ustvarja preko prisilnih reiteracij norm na ravni 

organizacijskih procesov, tj. preko vzpostavljanja mnogoterih delitev na podlagi spola (delitev 

dela na podlagi spola, dostop do resursov in odločevalskih procesov ipd.), preko kulturnih 

podob in simbolov (npr. idealizacija specifične figure zaposlene osebe, ki se ji pripisuje 

izrazito maskuline lastnosti), neformalnih socialnih interakcij, ki utrjujejo in zagotavljajo 

prisilno reiteracijo, citiranje norm (z regulacijo vedenja zaposlenih preko ideoloških, kulturnih 

in prikritih ter odkritih disciplinskih mehanizmov
30

, npr. utišanje ali ignoriranje predlogov, 

podanih s strani ţensk) na relaciji s spolom in tako reproducirajo institucionalne norme 

femininosti in maskulinosti oziroma spolnega reţima, ter organizacijskih naracij, ki spolni red 

z njegovimi konstitutivnimi elementi (binarna spolna struktura, skupaj z biološkim 

determinizmom in idejo komplementarnosti dveh spolov, heteronormativnost …), zakrivajo 

oziroma legitimirajo ter perpetuirajo spolni reţim s konstituiranjem naracij, ki poustvarjajo 

videz spolne nevtralnosti in samoumevnosti obstoječe organizacijske realnosti  (Lester, 2008, 

str. 281–282), kjer je spol nekaj, o čemer se ne neposredno govori, torej je neizgovorljivo 

organizacije
31

 (Hearn in Parkin, 2001, str. xi). Sočasno s tem se izvajata tako imenovano 

druţbenospolno nadzorovanje (gender policing) in druţbenospolno nadlegovanje (Holland in 
                                                           
30

 Lester (2008) pri tem kot primer mehanizma discipliniranja sicer podaja  zgolj odkrite, neposredne interakcije, 

npr. seksualno nadlegovanje, ne pa tudi subtilnih mehanizmov discipliniranja (npr. ignoriranje, neupoštevanje, 

ipd.). 
31

 Pri tem spola ne moremo misliti kot dodatek organiziacijskim procesom, temveč kot nekaj, kar je njim 

inherentno (Acker & Armenti, 2004). 
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Cortina, 2013, str. 196). Organizacije so tako kljub videzu spolne nevtralnosti in idealu 

meritokracije
32

 spolno zaznamovane, s tem pa tudi seksualizirane: heteroseksualnost je 

namreč konstitutivni element spolne binarne strukture oziroma produkcije druţbenega spola, 

ki skozi idejo komplementarnosti podpira heteronormativni druţbeni red (Acker, 1990). 

Visokošolski prostor lahko obravnavamo v skladu s koncepti spolno zaznamovane 

organizacije oziroma institucije, v kateri je – podobno kot v drugih notranje hierarhiziranih 

institucijah – pomembno vpeljati tudi koncept formalne hierarhije v povezavi s simbolno 

močjo oziroma simbolnim kapitalom. Bourdieujevsko lahko visokošolski prostor 

obravnavamo kot polje s specifičnimi pravili, ki obvladujejo igro v njem (pravila igre) in v 

odnosu do katerih subjekti ustrezno prilagodijo čut za igro oziroma praktično logiko. Kot 

izpostavlja Wacquant: v polju, za katerega so značilne posebne vrednote in lastna regulacijska 

načela, ki se vsiljujejo vsem agensom, ki vstopajo vanj, potekajo boji oziroma tekmovanja za 

vzpostavitev monopola (Wacquant, 2006b, str. 58), njihove pozicije znotraj polja pa so 

določene na podlagi posedovanja kapitalov oziroma distribucije resursov znotraj polja in na 

podlagi strukturnih relacij med tem in drugimi polji (Antić Gaber, 2015; McNay, 2005) – 

pozicija agensa znotraj specifičnega polja je tako pogojena z akumulacijo in vrednostjo 

kapitala. Znotraj polja (ekonomski, socialni, kulturni) kapitali tako nastopajo v vlogi objekta 

bojev in hkrati delujejo kot konstitutivni element druţbenih razmerij moči (Bourdieu, 1993 v 

Coles, 2009), pri katerih je pomembna os razslojevanja tudi kategorija spola, preko katere se s 

kontinuiranim simbolnim nasiljem perpetuira moška dominacija (Bourdieu, 2010) kot spolni 

red, prevajan tudi v institucionalne spolne reţime (Connell, 2012) oziroma v diskurz 

maskulinizma, ki oblikuje samoumevne vzorce vedenj, prepričanj, simbolov ipd. znotraj 

institucij (Bevan in Learmonth, 2012). Tovrstni diskurz maskulinizma oz. spolnega reţima 

moške dominacije je tisti, ki v institucijah predstavlja podlago za seksistična delovanja, 

subtilne oblike diskriminacije, s katerimi se spolni reţim in red z obratom utrjujeta in 

legitimizirata (prav tam). 

Ob prevajanju spolnega reda v spolni reţim konkretne institucije spol tako odigrava 

pomembno vlogo pri generiranju moţnosti akumulacije vrst kapitala (Antić Gaber, 2015), v 

tem procesu pa so ţenske v spolnem redu moške dominacije relativno deprivilegirane, saj se s 

kulturno produkcijo ohranja simbolna moč oziroma moški primat nad simbolnim kapitalom 

(Dillabough, 2004), ki ga Bourdieu (1991) definira kot (ne)institucionalizirano prepoznanje s 

strani skupine. Količina simbolnega kapitala je tesno prepletena s simbolno (moško) 

dominacijo, vzdrţevano tudi skozi jezikovne izmenjave: teţa agensovega dejanja izrekanja je 

pogojena tako z jezikovno kompetentnostjo agensa kot tudi z njegovo količino simbolnega 

kapitala (prav tam). V spolnem redu moške dominacije je moč simbolnega vsiljevanja in 

vladanja reproducirana s konkretnimi govornimi dejanji in ritualiziranimi diskurzivnimi 

praksami (prav tam, str. 72). S konceptom simbolnega nasilja lahko tovrstna govorna dejanja 

na vsakodnevni interakcijski ravni, regulirana z ritualiziranimi diskurzivnimi praksami, s 

pravili igre in simbolnim redom moške dominacije, ki deluje skozi skladnost na relaciji s 

habitusi (oziroma je sestavni element habitusa), razkrijemo proces reproduciranja moške 

dominacije, ki se odvija tudi na mikroravni, pogosto razvrednoteni kot nepomenljivi, 

neškodljivi, in na kateri se mikrodogodki zdruţujejo v tok simbolnega nasilja, tj. v 

reprodukcijo moške dominacije (Krais in Marston William, 2000). Za simbolno moč oziroma 

simbolni kapital, utemeljen s prepoznavnostjo s strani subjektov in kolektivitet, v primeru 

modalitete spola, lahko trdimo, da temelji (tudi) na neprepoznavanju druţbenih asimetričnih 

razmerij moči kot takih, kar 'pripoznavanje' simbolne moči s strani deprivilegiranih subjektov 

paradoksno šele omogoča.  
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 Več o mitu meritokracije in spolno zaznamovani meritokraciji v nadaljevanju. 
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Pregled obstoječih raziskav 
Spolni reţim določene institucije lahko analiziramo z analizo kvantitativnih elementov ali na 

ravni mikrointerakcij, ki strukturno raven institucije odsevajo in sooblikujejo. Raziskave se 

pogosteje osredotočajo na kvantitativne kazalce razlik med spoli, npr. razlike v plačah med 

moškimi in ţenskami, razlike v moţnostih napredovanja,
33

 produktivnosti v publiciranju ipd., 

nekatere druge raziskave pa se pri raziskovanju akademskih prostorov osredotočajo na 

'mikropolitike' in organizacijske kulture ter njihovo prepletanje, ki so pri prej omenjenih 

raziskavah pogosto potisnejo v ozadje (Acker in Armenti, 2004). S fokusom (tudi) na 

mikropolitike se skozi konkretnejšo in koherentno (z upoštevanjem asimetričnih razmerij 

moči znotraj institucij in prepletenosti slednjih s širšimi druţbenimi strukturami) eksplicitno 

naslavlja in analizira 'racionalnost' oziroma disciplinske mehanizme, regulatorne prakse, ki 

tečejo v ozadju tovrstnih pojavov (Mills in Berg, 2010). Raziskave na osnovi kvantitativnih 

kazalnikov so nedvomno pomembne, saj omogočajo vzpostavitev jasne legitimne podlage za 

ustrezno naslavljanje spolnih neenakosti na ravni institucionalnih politik v namene doseganja 

(večje) spolne enakosti, čeprav obstaja nevarnost, da se s fokusom na individualne karierne 

poteke in 'usode' na osnovi liberalnega (feminističnega) pristopa prekrijejo strukturna 

razmerja, tj. trajnost v spreminjanju (Bourdieu, 2010, str. 106), v katero lahko dobimo 

vpogled z obravnavo mikro (neformalne) organizacijske ravni. V nadaljevanju sledi pregled 

relevantnejših raziskovanj spolnih neenakosti na osnovi kvantitativnih kazalcev ter prisotnosti 

seksizma v visokošolskem oziroma akademskem prostoru. 

Kvalitativna raziskava
34

 (Fritsch, 2015), opravljena na avstrijskih univerzah, se je 

osredotočala na raziskovanje ovir, s katerimi se srečujejo ţenske, aktivne v akademski sferi. 

Na podlagi podatkov, pridobljenih s kvalitativnimi intervjuji, ugotavljajo, da med 

najpogostejšimi ovirami ţenske omenjajo 1) neformalna srečanja oziroma moško-dominirana 

socialna omreţja ter 'stereotipno profiliranje' (ţenske so pri tem izpostavljale večjo pogostost 

neformalnega in personaliziranega naslavljanja oziroma form komunikacije v primerjavi z 

moškimi na enakimi delovnimi mesti; pogosteje se ocenjuje oziroma sodi fizični videz ţenske 

kot moških ter redkeje njihove kvalifikacije v primerjavi z moškimi; 2) ţenske se prav tako 

soočajo s horizontalno segregacijo (zgoščenost ţensk na smereh druţboslovja in humanistike), 

vertikalno (zgoščenost ţensk na niţjih delovnih pozicijah in splošna podreprezentiranost v 

visokošolskem prostoru kljub večjemu deleţu vključenosti v študijsko izobraţevanje v 

primerjavi z moškimi)
35

 in pogodbeno segregacijo (neprimerljivo večji deleţ ţensk, 

zaposlenih v visokošolskem prostoru, ima sklenjene delovne pogodbe za določen delovni čas 

v primerjavi z moškimi); ter 3) teţave z usklajevanjem geografske mobilnosti z druţinskim 

ţivljenjem (prav tam). Podobne pojave najdemo tudi na ostalih evropskih, pa tudi ameriških 

univerzah, kot med drugim ugotavlja tudi raziskava (Romito in Volpato, 2005), opravljena v 

ameriškem akademskem prostoru, kjer intervjuvane osebe, ki se identificirajo kot ţenske, v 40 

% navajajo, da so ţe doţivele seksualno nadlegovanje (kamor avtorici raziskave uvrščata 

seksualizirane komentarje, mizogine izjave, socialno izključevanje in marginalizacijo) v 

profesionalnem kontekstu, pri čemer je značilno, da se tovrstni incidenti obravnavajo kot 

izolirani, individualizirani dogodki, torej brez potrebnega povezovanja s širšimi, strukturnimi 

oziroma organizacijskimi vzorci in razmerji moči (Romito in Volpato, 2005; Meyers, 2013), 

čeprav se seksualno – in širše, druţbenospolno – nadlegovanje lahko mislita kot instrumenta 
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 V visokošolskem prostoru (in drugih institucijah), kjer na vodstvenih poloţajih prevladujejo moški, se 

prekrijeta tako dominacija na podlagi formalnega statusa kot tudi dominacija na podlagi spola (moška 

dominacija) (Martin Yancey, 1992). 
34

 V okviru raziskave je bilo leta 2012 opravljenih 12 polstrukturiranih intervjujev z ţenskami na vodilnih 

poloţajih (rektorica, dekanja, predstojnica oddelka) na različnih avstrijskih univerzah (Fritsch, 2015). 
35

 Na rektorskem mestu med 21 avstrijskimi univerzami je le 5 ţensk, medtem ko se pri mestu prodekanj deleţ 

ţensk na tej poziciji dvigne na 50 % (Fritsch, 2015). 
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vzdrţevanja obstoječe androcentrične strukture moči znotraj institucije (Settles, Cortina, 

Malley in Stewart, 2006). 

Tudi raziskava, izvedena med letoma 2002 in 2006 na eni izmed ameriških univerz, v okviru 

katere je bilo opravljenih 80 polstrukturiranih intervjujev z osebami, zaposlenimi v 

visokošolskem prostoru, ugotavlja, da odkrita diskriminacija prehaja v prikrito, subtilno, pri 

čemer intervjuvane osebe razloge za obstoječe neenakosti pripisujejo organizacijski klimi in 

vodstvenim strukturam, ki jih bolj skrbi zgolj videz spolno enakega akademskega prostora (in 

si tudi aktivno prizadevajo vzpostavljati takšen videz), ne pa tudi realno obstoječe spolne 

neenakosti, legitimirane s seksistično ideologijo (Monroe, Ozyurt, Wrigley in Alexander, 

2008). Omenjena raziskava zdruţuje analizo statističnih podatkov (kvantitativnih kazalcev)
36

 

in kvalitativno raziskavo individualnih izkušenj in naracij, v katerih so izpostavljeni predvsem 

rigidni sistemi nagrajevanja, ki kaznujejo odstopanje od 'tradicionalno' moškega modela 

akademskega delovanja, do močnih občutkov izoliranosti, stresa in izčrpanosti med ţenskami, 

zaposlenimi v visokošolskem prostoru, in kontinuirane, neprekinjene diskriminacije in 

stereotipiziranja ţensk s strani moških, zaposlenih v visokošolskem prostoru, ter močno 

prisotnega fenomena steklenega stropa. Raziskava (prav tam) se osredotoča tudi na 

raziskovanje odzivov in strategij spoprijemanja s tovrstnimi diskriminatornimi in 

seksističnimi dogodki, pri čemer ţenske, zaposlene v visokošolskem prostoru, mestoma 

navajajo strah pred odkritim opozarjanjem na problematičnost dogodkov (tudi zaradi 

potencialnega negativnega efekta na karierni razvoj, okrepljenega seksističnega in 

diskriminatornega delovanja kot backlasha oziroma protiudarca), zaradi česar nanje tudi 

redkeje jasno opozorijo oziroma jih konfrontirajo. V odzivih tako prevladujejo mehkejši in 

adaptivni mehanizmi, ki sicer razkrivajo obstoječa asimetrična razmerja moči, vtkana v 

institucije, a se jim neposredno in odprto ne zoperstavijo; mestoma se v odzivih pokaţe tudi, 

da ţenske – namesto moških, zaposlenih v visokošolskem prostoru, ki izvajajo 

diskriminatorna in seksistična dejanja, in fakultete – prevzemajo odgovornost za tovrstne 

dogodke in jih na ta način individualizirajo in depolitizirajo. (Monroe idr., 2008) 

Podobno kot zgoraj naštete raziskave za slovenski prostor ugotavlja tudi raziskava, opravljena 

leta 2013
37

 (Ule, 2013): podatki kaţejo precejšno spolno segregacijo, tako horizontalno kot 

tudi vertikalno.
38

 V slovenskih akademskih institucijah je tako 51 % asistentk, 46 % docentk, 

izrednih profesoric pa 31 %, medtem ko je deleţ rednih profesoric le še 20 %, takšna 

podreprezentiranost na višjih akademskih poloţajih pa hkrati pomeni tudi ovire pri doseganju 

najvišjih vodstvenih – odločevalskih – poloţajev in oviro za vstopanje ţensk v akademski svet 

(ob odsotnosti modela, s katerim bi se mlade ţenske potencialno lahko identificirale) (prav 

tam). Na najvišjih vodstvenih poloţajih akademskih institucij (na poloţaju rektoric, dekanj ali 

direktoric raziskovalnih institucij) v Sloveniji je bilo le 8 % ţensk (prav tam). Druga 

raziskava
39

 se osredotoča na percepcijo neenakosti v znanosti v Sloveniji, pri čemer izstopajo 

podatki o teţavah pri usklajevanju druţinskih in gospodinjskih obremenitvah:  43 % doktoric 

navaja, da gospodinjska opravila opravljajo same (v primerjavi z 12 % v primeru doktorjev); 

izstopajo pa tudi podatki o prisotnosti diskriminacijskih praks v raziskovalnem in 

znanstvenem delu v Sloveniji: le 11 % doktorjev in 7 % doktoric, vključenih v raziskavo, je 

mnenja, da ni diskriminacije, medtem ko ostale_i diskriminacijo zaznavajo in jo pripisujejo 
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 Analiza kvantitativnih kazalcev za Slovenijo sledi v nadaljevanju z referenco na raziskavo M. Ule (2013). 
37

 Raziskava o značilnostih kariernega napredovanja ţensk v znanosti v Evropski Uniji in Sloveniji izhaja iz 

podatkov Evropske komisije (2013) (Ule, 2013). 
38

 V primeru vertikalne segregacije govorimo o fenomenu steklenega stropa (Ule, 2013). 
39

 Opravila jo je raziskovalna skupina s Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za druţbene vede – gre za 

kvantitativno raziskavo z anketnim vprašalnikom o razlikah v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji, 

opravljeno med letoma 2011 in 2012; vzorec je sestavljen iz 1100 doktoric_jev znanosti (43 % doktorjev in 57 % 

doktoric znanosti) (Ule, 2013). 
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različnim razlogom (nepotizem, nepripadnost interesnim skupinam, lobijem, političnim 

strankam), značilno pa je tudi, da diskriminacijo po spolu omenjajo predvsem ţenske
40

, izven 

konteksta diskriminacije na podlagi spola pa jih je večina tudi mnenja, da do diskriminatornih 

praks prihaja namerno, namreč pri podeljevanju projektov, kadrovanju, pri upravljanju z 

znanostjo, ki je omejena na »krog tistih, ki imajo vpliv in moč« (Ule, 2013, str. 43).  

Ko je govora o diskriminaciji na podlagi spola, skoraj polovica anketiranih doktoric znanosti 

(46 %) odgovarja, da so diskriminacijo na podlagi spola ţe občutile oziroma so bile priča 

diskriminaciji, pri doktorjih znanosti pa je ta odstotek bistveno niţji (14 %)
41

 – po mnenju 

doktoric znanosti se diskriminacija po spolu kaţe v slabših kariernih moţnosti za ţenske, s 

slabšimi delovnimi pogoji, z ustvarjanjem negativne osebne podobe in s prekarnimi oblikami 

zaposlitve, pa tudi z ignoriranjem znanstvenih doseţkov in obremenjenostjo z 

administrativnim delom, izpostavila se je tudi izpostavljenost seksistični govorici (predvsem 

pri raziskovalkah, ki »mislijo s svojo glavo«) (Ule, 2013, str. 44). Na podlagi raziskave, 

skupaj z ugotovitvami drugih avtoric_jev, Ule (prav tam) prihaja do ugotovitev o spolni 

nenevtralnosti sistema definiranja in ocenjevanja znanstvene odličnosti: »Akademske 

ustanove se še vedno kaţejo kot izrazito moško določeni socialni prostori s posebno moško 

akademsko kulturo« (prav tam, str. 45). Poloţaji, ki jih zasedajo ţenske v akademskem 

prostoru, so večinoma izrazito naravnani na manj cenjeno pedagoško delo. Zraven spola se 

kot pomembna modaliteta kaţe tudi starost, saj je vstop v akademske prostore oteţen tudi za 

mlade. M. Ule tako zaključuje, da je v akademskem prostoru močno prisotna prikrita 

diskriminacija, ki je – zaradi subtilnega značaja – teţko pripišemo konkretni osebi ali 

instituciji. (prav tam)  

Najbolj aktualna raziskava (Arsenjuk in Vidmar, 2015), ki obravnava karierne poti 

doktoric_jev znanosti, ugotavlja, da je število diplomantk doktorskega študija v zadnjih letih 

dohitelo število diplomantov. Kljub temu so doktorice znanosti, ko je govora o višjih in 

najvišjih poloţajih (zakonodajalke_ci, visoke_i uradnice_ki, menedţerke_ji), v manjšini v 

primerjavi z doktorji znanosti, enako velja tudi v kontekstu pedagoškega osebja, kjer se deleţ 

ţensk z višjimi poloţaji zmanjšuje, kljub temu da ţenske prevladujejo med študentsko 

populacijo: v letu 2012 je tako bilo med docenti_kami 43 % ţensk, med izrednimi 

profesoricami_ji 33 %, med rednimi profesoricami_ji pa je deleţ ţensk le še 23 %. Moţna 

razlaga za omenjene razlike je tudi generacijska pripadnost: ţenske, ki so v letu 2012 zasedale 

poloţaje izrednih ali rednih profesoric, so namreč študirale v času, ko je bil njihov deleţ v 

doktorskem študiju sorazmerno niţji v primerjavi z deleţom moških (deleţ doktorskih 

študentk in študentov se je namreč izravnal v letu 2001 (49 % doktorskih študentk) oziroma 

2006 (50 % doktorskih študentk). Med doktoricami_ji znanosti – kot tudi v drugih poklicnih 

sferah – je prisotna tudi dohodkovna vrzel: povprečni bruto letni dohodek doktoric znanosti je 

leta 2012 znašal 87 % povprečnega bruto letnega dohodka doktorjev znanosti (v povprečju je 

letni dohodek doktoric znanosti za pribliţno 6000 € niţji od dohodka doktorjev znanosti). 

Prav tako se razlike pojavljajo v mednarodni mobilnosti, ki je za doktorice_je znanosti sicer 

redka (15 %), več kot polovica mednarodno mobilnih doktoric_jev znanosti pa je moških. 

(Arsenjuk in Vidmar, 2015). 
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 Tretjina anketiranih doktoric znanosti se strinja, da v znanosti v Sloveniji prihaja do diskriminacije na podlagi 

spola (Ule, 2013). 
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 K temu podatku lahko priključimo še podatke, navedene v Kariere ţensk v številkah in biografijah, zbrane na 

in po konferencah, izvedenih v okviru Komisije za ţenske v znanosti, kjer so nekatere osebe, zaposlene v 

akademski sferi, na vprašanje o diskriminaciji na podlagi spola odgovarjale, da je govor o diskriminaciji 

neupravičen in pretiran in da imajo od njega koristi predvsem tiste osebe, ki se vzpostavljajo kot 'ţrtev' 

diskriminacije (in ki to 'v resnici niso') (Arsenjuk, Novak in Urek, 2013, str. 118). 
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V kontekstu ocenjevanja oziroma zaznavanja stanja glede spolne enakosti na znanstveni 

ustanovi M. Jogan (2014, str. 175–179) v raziskavi iz leta 2005
42

 ugotavlja, da večina moških 

(53,3 %) stanje glede spolne enakosti ocenjuje kot enakopravno oziroma dobro, nihče pa ni 

mnenja, da je poloţaj moških v znanstveni ustanovi slabši v primerjavi z ţenskami, medtem 

ko je 40 % ţensk (in pribliţno 9 % moških) mnenja, da je poloţaj moških v znanstveni 

ustanovi boljši. Nekoliko starejša raziskava o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu
43

 (ne 

specifično v akademskem svetu) kaţe, da je bilo spolno nadlegovanih 18,8 % respondentk_ov 

(osebe so recimo najpogosteje doţivele dvoumne seksualizirane šale, povabila s seksualnimi 

nameni, 'slučajne' telesne dotike, ipd.), pri čemer je spolna struktura zelo asimetrična – 

najpogosteje gre za moško heteroseksualno nadlegovanje po horizontalni osi moči, pri čemer 

pri reakcijah oziroma odzivih na dogodke prevladujejo neformalni tipi delovanja, predvsem 

umikanje (Jogan, 2014, str. 259-266). Potrebno je še poudariti, da se raziskava osredotoča na 

raziskovanje spolnega oziroma – ustrezneje – seksualnega nadlegovanja, ne pa spolnega 

nadlegovanja oziroma spolnega 'nadzorovanja' (gender policing), ki je širše zastavljen 

koncept in vključuje dogodke, katerih namen je vzdrţevanje androcentričnosti in 

heteronormativnosti delovnega (in splošno gledano – socialnega) okolja (Bauer, 2013).  

Kot opozarjata tudi Kreft in Ule (2013) se značaj patriarhalnosti v akademskem svetu 

pretvarja iz neposrednega, direktnega značaja, ki se ga laţje 'poprime', v posredno 

patriarhalnost, kar spreminja tudi mehanizme legitimacije obstoječih spolnih neenakosti, ki se 

v procesu neoliberalizacije akademskega sveta preobračajo iz neposrednega »jezika moči in 

oblasti« (prav tam, str. 109) v posredne argumentacije na podlagi 'večje konkurenčnosti' 

moških – odgovornost za uspešnost se tako prenaša na individualno raven oziroma 

individualne 'sposobnosti', stanje ţensk v akademskem svetu pa se v tem procesu premika 

moči in krepitve menedţerske paradigme ni bistveno izboljšalo.  

Podobno v kontekstu novega menedţerstva akademskega prostora ugotavlja tudi Fisher 

(2007): paradigma je tesno povezana s tako imenovano 'mačo maskulinostjo', ki jo spremlja 

rigidnejše nadzorovanje, spremljanje in vrednotenje, ob sočasni krepitvi oziroma poudarkom 

na kompetitivnosti, ciljih in učinkovitosti. V kvalitativni raziskavi ene izmed fakultet, ki jo 

vodi dekanja, na podlagi intervjujev z zaposlenimi ugotavlja, da se je imenovanje ţenske na 

vodstveno pozicijo odraţalo tudi skozi percepcije diskriminacije na podlagi spola, katere tarča 

so bili moški, pri čemer je v govoru o na novo imenovani dekanji prisoten izrazito 

personaliziran, seksualiziran in poniţujoč jezik: ţensko na vodstvenem poloţaju se ali visoko 

heteroseksualizira (v okviru hegemone maskulinosti) ali aseksualizira ali homoseksualizira in 

na ta način v kontekstu heteronormativnosti tudi deseksualizira (prav tam). Nova 

menedţerska paradigma se povezuje tudi s postfeminizmom kot ideologijo, ki zanika obstoj 

spolnih neenakosti in v ospredje – ob ideji doseţene enakopravnosti in nepotrebnosti 

feminističnih gibanj – postavlja figuro 'spolno nevtralnega' subjekta (Meyers, 2013). 

Neoliberalistična in postfeministična ideologija tako delujeta v tesnem odnosu medsebojnega 

podpiranja in legitimiranja (prav tam). V skladu s tem lahko predvidevamo, da odnos do 

feminizmov znotraj omenjene – menedţersko in postfeministično naravnane – organizacijske 

klime postaja bolj negativen, kar se – kot ugotavlja Midkiff (2015) – odraţa tudi na 

individualni ravni z nelagodjem ob feministični identiteti in z obotavljajočim prevzemanjem 

feministične identitete in feminističnega delovanja v instituciji, ki je izrazito androcentrična.  
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 Raziskava je bila izvedena med osebami na vodilnih poloţajih na področju drţavnih organov, javnih medijev 

in znanosti ter raziskovanja (Jogan, 2014). 
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 Vprašanja o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu je bila izvedena v letu 1999 in je zajela 574 

respondentk_ov (Jogan, 2014). 
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Percepcije seksizma v visokošolskem prostoru 
V kontekstu seksizma najdemo različne definicije: denimo seksizem kot diskriminacija na 

podlagi biološkega spola oseb, ki najpogosteje poteka kot ekonomsko izkoriščanje in socialna 

dominantnost moških nad ţenskami (Benokraitis, 1997, str. 2) ali pa kot »celota prepričanj, 

stališč, vzorcev in praktičnih delovanj, ki temeljijo na ločevanju dejavnosti po spolu in 

podeljujejo posebne neenake lastnosti enemu ali drugemu spolu« (Jogan, 2014, str. 108); kot 

diskriminacija oziroma neenaka obravnava na podlagi biološkega spola (bioloških razlik med 

moškimi in ţenskami, ki vključujejo hormone, kromosome, anatomske razlike ipd.) 

(Benokraitis in Feagin, 1995, str. 39; Lorenzi-Cioldi in Kulich, 2015; Warren, 1977), ki 

vzdrţuje asimetrična socialna razmerja, ki tipično privilegirajo moške (Lorenzi-Cioldi in 

Kulich, 2015). Redkeje se pojavljajo definicije, ki v jedro definicije seksizma postavljajo 

druţbeni spol, npr. seksizem kot »sistem opresije na podlagi razlik med druţbenima spoloma, 

ki vključujejo kulturne in institucionalne politike in prakse ter verjetja in delovanja 

individuumov« (Shorter-Gooden, 2004, str. 407 v Dick, 2013, str. 647) ali kot ideologija 

spola oziroma miti spola, ki legitimizirajo hierarhičnost razmerja med spoli
44

 (genders) preko 

intelektualnih in moralnih upravičevanj razlik in spolnih neenakosti; ali pa kot diskriminacija 

na podlagi pripadnosti določeni druţbeni skupini (Hastie in Cosh, 2013) (temu je treba dodati 

še element prepoznavanja oziroma pripisovanja pripadnosti s strani socialnega okolja, ki ni 

nujno skladna z individualno pripadnostjo); ali seksizem kot verjetje, da je »en biološki spol 

inferioren v relaciji z drugim in kot pripisovanje vlog in privilegijev glede na druţbenospolne 

identitete« (Abrams, Viki, Masser in Bohner, 2003 v Swami, Coles, Wyrozumska, idr., 2010, 

str. 366).  

Podobno navajajo tudi intervjuvane osebe: največkrat se seksizem konceptualizira kot 

diskriminacija na podlagi spola: 

»Vsaka diskriminacija na podlagi spola« (Katarina, 2015),  

ali kot drugačno obravnavanje na podlagi spola – oziroma, kot je razvidno iz spodnjega citata, 

kot drugačno obravnavanje na podlagi drugačnosti, kar močno implicira status ţenske kot 

Drugega, drugačnega od moškega, Prvega, merila vseh: 

»Drugačno obravnavanje človeka, s katerim imaš stik ali ne, na osnovi spola. Se pravi, da 

nekdo, ker je ţenska, ga drugače obravnavaš, drugače dojemaš kot moškega, v kakršni koli 

situaciji. V smislu vlog v druţbi, v smislu sposobnosti za določen poklic ali kaj podobnega. V 

tem smislu te delitve glede na spol, se mi zdijo neumestne, so veliko bolj druge stvari kot neke 

kompetence, sposobnosti za opravljanje nekega poklica, če se veţemo na poklice, so bolj 

pomembne. (7_5) /…/ V tem fiziološkem smislu ni tako stroge ločnice med enim in drugim 

(7_20) kot si jo mi druţbeno ustvarjamo. In jaz mislim, da ta druţbeno ustvarjena ločnica 

(7_21) je lahko tudi povod in vedno v zgodovini je bil povod za obsojanje drugačnosti. (7_10) 

Drugačnost, odstopanje od nekega ideala je pač bilo vedno na nek način lahko v določenih 

druţbah smatrano kot nezaţeleno. (7_22) In iz tega vidika po mojem izvira tudi ta 

seksizem.(7_22)« (Bojan, 2015), 

pri čemer se spol konceptualizira kot: 
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 V nadaljevanju ne ločujem med biološkim spolom in druţbenim, razen v primerih, ko gre za navajanje del 

drugih avtoric_jev, kjer se distinkcija kaţe kot pomembna, saj sta oba koncepta druţbeno konstituirana – 

namesto konceptov biološkega in druţbenega spola tako uporabljam spol, čeprav je slednje problematično z 

vidika poustvarjanja distinkcije med (biološkim, druţbenim) spolom in spolno identiteto, čeravno je ravno ta 

distinkcija tista, ki jo je treba dekonstruirati in preko tega omogočiti legitimnost oziroma primat spolne 

samoidentifikacije, tj. spola posameznice_ka. 
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»Ima vsako ţive bitje, ali vsak osebek, tudi neke naravno predpisane vloge v razvoju, v 

evoluciji, kar ne oporekam, tukaj so vsekakor tudi neke spolne razlike (7_17), ampak to je 

povsem nekaj drugega, tukaj mislim, da ne bi mešal seksizma s tem. (7_18) Da je ţenska tista, 

ki lahko prenaša nekega potomca, omogoči nadaljevanje vrste, če govorim širše. (7_17) 

Funkcija je pa nekaj, kar je naravno. Ali mi to prepoznamo ali ne, kot posamezniki, to obstaja. 

Danost, da imaš moţnost imeti potomca, danost, da si močnejši, fizično, kot moški spol. 

(7_19)« (Bojan, 2015). 

Konceptualizacija spola se v zgornjem primeru vzpostavlja na podlagi prepletanja naravno 

predpisanih vlog oziroma funkcij, ki obstajajo ne glede na to, ali jih prepoznavamo ali ne. 

Spolno zaznamovani subjekti so v tem primeru zreducirani na 'naravne funkcije', ki so dane – 

npr. ţenska kot mati, moški kot fizično močnejši spol, ali kot je razvidno iz samoidentifikacije 

intervjuvane osebe, moški tudi v kontekstu nadaljevanja rodu preko potomcev, ki jih prenaša 

ţenska, temu primerno je posledično konceptualiziran sam spol – na izrazito biološko 

deterministični podlagi: 

»Seveda je ta delitev na spol čisto neka umetna, govorim tudi s tega biološkega vidika, ni neke 

jasne ločnice med moškim in ţensko. (7_20) Vloge so pa stvar velikokrat tudi druţbenih norm, 

predsodkov in vsega ostalega. (7_9) Iz tega pa potem lahko izvira tudi seksizem. (7_10). /…/ 

Saj v bistvu je ločnica, nekdo lahko ima potomca, nekdo nima... (7_20) /…/ Jaz se 

identificiram definitivno kot moški (7_32), ampak v tem smislu, kakšna je moja naravna vloga 

v moji druţini. V smislu nadaljevanja mojega rodu in v tem smislu (7_33)« (Bojan, 2015). 

Intervjuvane osebe seksizem konceptualizirajo tudi kot izpostavljanje spola osebe oziroma 

razvrednotenje na podlagi spola osebe: 

»Ravnanje, prepričanje, kakršno koli besedno, nebesedno izraţanje, ki vpliva na pogled na 

osebe z vidika spola. (2_8) Da se njih osebno na katerem koli področju razvrednoti na podlagi 

spola (2_9)« (Mateja, 2015), 

»Vedno, kadar se nekaj sodi na podlagi spola (3_4), torej da je spol edino tisto, kar razloči 

med tem, ali je nekaj dobro ali nekaj slabo (3_5)« (Andrej, 2015), 

»Vsako naslavljanje in poudarjanje vloge moškega ali ţenske v tem druţbenem pomenu. (6_7) 

Izmed teh dveh spolov, ki jih imamo, sigurno ţenske. Ţenske kot spol. (6_8) Zato, ker so 

podrejene, podrejeni spol. (6_9)« (Maja, 2015), 

ob konceptualizaciji spola, ki izpostavlja historični značaj spola in njegove druţbene 

konstruiranosti ali vsaj druţbene pripisanosti vlog, ki se veţeta na 'biološka' spola, tudi ob 

zavedanju močne 'kontaminiranosti' ideje biološkega z druţbenim: 

»Pod moškost in ţenskost razumem neke druţbeno pripisane lastnosti, ki se pripisujejo tem 

pojmom, kaj pomeni moškost in ţenskost in ki so v glavnem druţbeno pogojene. (6_22) Pod 

moški in ţenska, lahko rečem, se mi nekako vedno v glavi naredi razcep in sicer, eno se mi zdi, 

je pač ta biološka vloga, se mi zdi kot moški, drugo je pa zopet druţbeno pripisana vloga, kaj 

moški je in kaj ţenska je. (6_23) /…/ se mi zdi, da enostavno kulturno in druţbeno in 

zgodovinsko se tako useda v biološko, da pravzaprav o neki čisti biologiji sploh ne moremo 

govoriti. (6_23) In tudi se mi zdi, da gre za prepletanje teh druţbeno-kulturnih vzorcev, ki se 

skozi zgodovino usedajo tudi v biologijo, tako da tudi tukaj se mi zdi, da gre za prepletanje 

med biološkim in kulturnim. (6_23)« (Maja, 2015), 

»Meni se zdi, da ta moški pa ţensko je treba vedno gledati v nekem druţbenem kontekstu pa 

kulturnem kontekstu. (3_12) Se mi zdi, da je to neka taka stvar, ki se skozi spreminja, pa na 

novo definira. (3_13) Tukaj se verjetno umaknemo od bioloških značilnosti. (3_14) Tako, če 

rečem, kaj moškost, kaj ţenskost. Kaj pravi moški, kaj je prava ţenska. Jaz se dosti strinjam s 
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tisto tretjo, kar je rekel tisti profesor, bodi to, kar si. (3_15) Meni se zdi, da zelo malo 

prirojenega, zelo zelo malo prirojenega, če sploh kaj. (3_14)« (Andrej, 2015). 

V tovrstnih primerih konceptualiziranja seksizma se na individualni ravni v skladu s splošno 

konceptualizacijo spola tudi samoidentifikacija izpostavlja kot produkt vzgoje, učenja, torej 

dejstvo, da spol nismo, temveč ga delamo, pri čemer se izpostavi tudi element identifikacije z 

druţbenim spolom, z druţbeno pričakovanimi lastnostmi, ki se na podlagi naturaliziranega 

socialnega lepijo na telo individuuma: 

»Svoj spol definiram kot ţenski. (6_26) Ja, nekako tekom svoje socializacije, ki je bila dosti 

široka in dosti, bi rekla, taka svobodna, zelo svobodna. Sem lahko pravzaprav imela moţnost, 

da sem imela dosti prostora za iskanje in nekako mi je ta identifikacija z ţensko bliţje kot 

recimo identifikacija z moškim spolom. (6_27) Na podlagi nekih druţbeno pripisanih lastnosti, 

ki veljajo za ţenske. Recimo, se laţje identificiram s temi lastnostmi. Čeprav mi sploh niso tuje 

tudi te moške lastnosti, recimo, jih tudi imam. Ampak mi je ta vloga bliţje. (6_28)« (Maja, 

2015), 

ali:  

»Jaz se identificiram, se identificiram kot bitje ţenskega spola. (9_38) Ker jaz sem bila, ko so 

me ob rojstvu označili za bitje ţenskega spola, deleţna socializacije, ki je bila spolno 

specifična. In skozi ponavljanje teh praks, ki sem jih bila deleţna, ki so se od mene tudi 

zahtevale, sem nekako privzela ta in biološko in druţbeno določen spol, ga nekako 

ponotranjila in se razumem kot taka, (9_39) čeprav moram reči, da so obstajala obdobja 

mojega ţivljenja, odraščanja, ko mi je to delanje tega mojega spola, povzročalo teţave. 

(9_40« (Katarina, 2015), 

kar hkrati tudi omogoča (kot je razvidno tudi iz zgornjega citata) – kot to imenuje Butler 

(2001) – drsenje spola izven druţbeno pričakovanega in prevladujočega okvira delanja spola: 

»Jaz sebe definiram kot ţensko. (2_27) Pa ne bom rekla, ja, mogoče res na podlagi tega, kar 

pač sem, v smislu da imam ţenske spolne organe (2_28), ampak hkrati povem tudi, da sem 

ţenska beyond tega. (2_29) To ne pomeni, da zdaj zame velja, kar je tradicionalno ţensko ali 

ţenstveno, daleč od tega. Jaz sem ţenska in je to en diapozon vsega (2_28) /…/ Pač sem oseba 

z nekimi kompetencami, intelektom in drugimi značilnostmi, ni pa to nekaj, kar bi se jaz 

počutila, da me definira, nikakor ne. (2_27) Ampak ja, večkrat gre za recimo, če grem čez 

neke svoje meje, ne, te, kar je druţbeno pričakovano, sprejemljivo (2_29), potem slišiš očitek, 

da se tako ne počne, ampak običajno gre za to, neko mero neodobravanja, nestrinjanja to 

potegne za sabo. (2_30)« (Mateja, 2015), 

»Jaz se absolutno identificiram z moškim spolom, se mi zdi, da moška identiteta ima velik 

diapazon nekih pojavnih oblik in cel spekter in da pač jaz se najdem v enem izmed teh 

spektrov (3_19) Gre za mogoče malo netipično, glede na to, kaj naj bi drugače bilo tipično, 

čeprav tu imam jaz tudi svoje mnenje. Ta visok bel moški, heteronormativen, gor, dol, sem tja, 

ki gleda tekme in se ne zanima za nič drugega in ima ţenske tako, da je to tudi samo en del, ki 

se mi zdi da zgublja svoje člane. (3_20) Teţko je to izraziti. Nekoga, ki ga zanimajo tudi stvari, 

ki niso tipično moške. Ni mi blizu, nikoli se nisem našel v tem, se mi zdi, da tudi prej. (3_20) 

Ampak zdaj zakaj, ne veš. Jaz ko sem bil še mali sem bil piflar of prvega razreda, ne ravno 

dober v športu, tako da i had my fair share of these, sem videl, da me zanimajo druge stvari, ki 

bi jih lahko tudi bolj pripisoval ne tipično moški vlogi. (3_20)« (Andrej, 2015). 

Ena izmed intervjuvanih oseb seksizem konceptualizira zgolj kot namerno delovanje:  

»Jaz to predavam mojim študentkam in študentom v drugem letniku, kaj seksizem je in 

definicija je, v resnici jih je cela vrsta (10_15), ampak jaz seksizem razumem kot namerno 

(10_16), ţaljivo in seveda stereotipno opredeljevanje spolnih značilnosti, vlog ali česarkoli, ki, 
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ki, ki kaţe na razliko med spoloma (10_17). Seksizem ni ločevanje po spolu (10_18), to je v 

teoriji popolnoma jasno. Seksizem ni to, da se fantje in punce drugače oblačimo ali pa da smo 

preprosto fantje in punce na svetu, to najbrţ ni seksistično, bog ni seksističen. (10_19) Ali 

kakorkoli ţe, narava bi lahko rekli. (10_19) Seksizem je, če nekdo namerno (10_16) uporablja 

spolno razliko za distribucijo praviloma neenakovrednih spolnih vlog v neki druţbi. (10_17)« 

(Janez, 2015), 

kar je bistvenega pomena za zaznavanje prisotnosti seksizma v visokošolskem prostoru,
45

 

medtem ko druga oseba navaja, da ima seksizem tako negativno kot pozitivno konotacijo, pri 

čemer je seksizem s pozitivno konotacijo definiran kot koncept, ki opozarja na pojave 

neenake obravnave v druţbi (podvrţenost ţensk večjim pritiskom), seksizem v kontekstu 

negativne konotacije pa je vrednotna sodba seksizma kot skrajnosti feminizma – te sodbe, kot 

navaja intervjuvana oseba, prihajajo s strani tako imenovanih moških trdnjav:
46

 

»Seksizem ima zame, bi rekla, tako pozitiven in ne tako pozitiven. Ena je tista, ki opozarja na 

te pojave v druţbi, kjer ţenske smo podvrţene večjim pritiskom. (1_5) Drug seksizem je pa 

tisti, ki ga mogoče eni enačijo s tem, kot feminizem, tista skrajnost (1_6).  /…/ To neka skrajna 

stvar, s katero je bolje, da se ne ukvarjaš, ker to so samo neki čudni ljudje. (1_8) ). Večinoma 

to prihaja s strani nekih močnih moških trdnjav, tam kjer je, saj vidite ţe pri nas na fakulteti. 

(1_15)« (Eva, 2015). 

Različnim definicijam in konceptualizacijam v obravnavanju seksizma, ki močno 

prevladujejo v teoriji in se kaţejo tudi v izvedenem empiričnem delu, je skupnih nekaj točk: 

večinoma se opirajo na biološki determinizem (seksizem kot diskriminacija, ki se dogaja na 

podlagi 'biološkega' spola) in/ali na binaristično spolno strukturo (tj. obstajata zgolj dva spola, 

ki sta medsebojno izključujoča – moški ali ţenski spol, ki se lahko bereta kot biološko 

determinirana ali druţbeno vzpostavljana ali druţbeno vzpostavljana na podlagi 'biološkega' 

spola, pri čemer se slednji vzpostavlja kot 'nevtralna' podlaga, na katero se vpisujejo spolno 

specifične druţbene vloge), medtem ko je sam objekt seksizma definiran ohlapno 

(diskriminacija po spolu, ne glede na specifičnost spolne zaznamovanosti oziroma spola 

subjekta). V nadaljevanju tovrstne konceptualizacije seksizma kritično ovrednotim s 

perspektive queer teorij in transspolnih študij. 

Paradoks privilegija 
Seksizem se – kot je razvidno iz teoretskih razdelav in individualnih konceptualizacij 

intervjuvanih oseb – v znatnem deleţu opredeljuje kot diskriminacija na podlagi spola ali 

izpostavljanje spola osebe ali kot drugačna obravnava, čemur se v nekaterih primerih doda 

tudi element tipičnosti oziroma pogostosti, tj. seksizem kot diskriminacija na podlagi spola, ki 

večinoma oziroma tipično targetira ţenske: 

»Ko pa slišim seksizem, pa najprej pomislim na diskriminacijo ţensk. Ker se mi zdi, da so 

večkrat, bom rekla zdaj ţrtve, teh seksističnih, v narekovajih ţrtve, seksističnih naslavljanj, 

izjav in tudi tako, ko gledamo reklame vidimo, da večkrat. (9_2) Se pa sama ob tem, ko 

razmišljam o tem, kako to razumem, se zavedam, da pa premalo razmišljam o moških, ki so 

takisto lahko predmet seksistične obravnave. /…/ Tudi zaradi tega, ker verjetno preči to moje 

razumevanje nekaj teh mojih izkušenj, kjer sem zaradi spola bila obravnavana drugače kot 

drugi (9_2)« (Katarina, 2015), 
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 Kot bo razvidno v nadaljevanju, v podpoglavju o zaznavanju prisotnosti seksizma na eni izmed fakultet 

Univerze v Ljubljani, je dotična oseba tudi edina oseba, ki seksizma na izbrani fakulteti nikakor in niti v 

najmanjši meri' ne zaznava. 
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 Tovrstno negativno vrednotno nabitost koncepta seksizma in njegove 'negativne' povezave s feminizmi in 

feminističnim delovanjem širše obravnavam tudi v nadaljevanju, v podpoglavju o načinih legitimizacije 

seksizma. 
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»Za mene bi bil seksizem namerna ţalitev (10_16) nekoga, če gledamo, namerna ţalitev osebe, 

praviloma ţenskega spola, seksizem do moškega je bolj redek (10_25), gre torej za namerno 

ţaljenje osebe ţenskega spola (10_17) v okoliščinah, za katere je mogoče predpostaviti, da so 

recimo temu resne, da ni prisotnega humorja in tako naprej. To je seksizem. (10_16)« (Janez, 

2015), 

Seksizem do moških  se mestoma  konceptualizira v kontekstu manj negativnih učinkov v 

primerjavi s seksizmom do ţensk: 

»Ţenske (2_8), čeprav moški tudi niso imuni za to (2_8). Če pogledamo učinke, so manj 

problematični z vidika vpliva, ki ga ima. Bolj bo tako moško kot, ti si pa res super, car v 

navednicah, ţenske pa ne nujno. (2_10)« (Mateja, 2015), 

»/…/ in tu se mi zdi, da moški vseeno potegnejo, da je torej ta ţenski seksizem vseeno, naj 

rečem, hujši, slabše vrste. (9_9) Da moški, ali pa je to spet to, moja nevednost, niso deleţni 

takega seksizma kot ţenske (9_10)« (Katarina, 2015), 

ali pa se distinkcij med doţivljanjem seksizma na podlagi spola ne izpostavlja ne v smislu 

učinkov niti v smislu pogostosti: 

»Jaz bom rekla, da v resnici vsi, (8_23) ker v vsakem primeru si na neki strani, ki jo, ali kot 

nek izvajalec, agresor, kot neka ţrtev, moraš vzpostavljati, moraš ohranjati ali pa dovoliš 

ohranjati, dovoljuješ ohranjati. (8_24) Tako da se mi zdi, da gotovo nikogar ne bi izločila 

tukaj, da bi rekla samo ţenske ali samo moški. (8_23)« (Tjaša, 2015). 

Teoretske raziskave in individualne konceptualizacije spola tako predpostavljajo, da se 

seksizem – kot diskriminacija ali drugačno obravnavanje po spolu ali izpostavljanje spola ipd. 

–, ki se manifestira na različne, mnogotere načine, izvaja tudi v relaciji do oseb, druţbeno 

prepoznanih kot moških.  

Pojav 'diskriminacije moških' Benatar (2012) opredeli kot 'drugi seksizem' z referenco na 

znano frazo S. de Beauvoir (2013) z namenom izpostavljanja zanemarjanja in neresnega 

pristopa, ki ga je pojav, opredeljen kot 'drugi seksizem', po Benatarju (2012) deleţen v 

obravnavanju seksizma, pri čemer kot potencialne argumente, s katerimi ţeli podkrepiti tezo o 

obstoju seksizma do moških navaja večjo verjetnost fizičnih napadov, fizičnega kaznovanja, 

psiholoških in fizičnih poškodb v vojni ter 'diskriminacija' znotraj druţine (pri čemer navaja 

dejstvo, da se otrok ob ločitvi pogosteje dodeli materi kot očetu) ter nasilno razgaljenje teles, 

druţbeno prepoznanih kot moških – v nasprotju s telesi, druţbeno prepoznanimi kot ţenskimi, 

katerih telo se skuša (v določenih kontekstih) čim bolj zakrivati. Benatar (2012) ob tem vpelje 

distinkcijo med tako imenovanimi egalitarnimi feministkami na eni strani in pristranskimi 

feministkami na drugi, pri čemer se prve borijo za enakost spolov (in potrjujejo obstoj 

seksizma do moških), medtem ko je primarni interes drugih, pristranskih feministk, boj za 

interese ţensk. Benatar (prav tam, str. 15) najprej opredeli seksizem kot neupravičeno 

diskriminacijo na podlagi spola, pri kateri dejstvo, da je individuum pripadnica_k 

privilegirane druţbene skupine, ni pomembno, saj lahko ne glede na pripadnost druţbeni 

skupini govorimo o neupravičeni diskriminaciji na podlagi spola, saj se slednja dogaja tudi na 

mikroravni oziroma v intersubjektiviteti, znotraj katere so moški lahko deprivilegirani in 

diskriminirani, ne glede na obstoječe druţbene strukture, ki so patriarhalne oziroma 

androcentrične – intersubjektivno tako obravnava izolirano oziroma mimo socialnih struktur. 

V nasprotju s tem Pease (2010) trdi, da opresije in diskriminacije ne moremo razumeti, če ne 

razumemo privilegija, ki ga Bailey (1998, str. 109 v Pease, 2010, str. 8) definira kot 

»sistematično posredovane prednosti, ki jih uţivajo individuumi na podlagi njihove 

pripadnosti dominantnim skupinam z dostopom do resursov in institucionalne moči, ki 
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presega dostop marginaliziranih individuumov«; opresije in diskriminacije ne moremo 

razumeti mimo dimenzij socialnega oziroma druţbene strukturiranosti ter relacij med 

druţbenimi skupinami. Ob tem pa velja izpostaviti tudi dejstvo, da razmerja med 

privilegiranostjo in deprivilegiranostjo niso enostavna, temveč kompleksna in medsebojno 

prepletajoča: deprivilegiranost na podlagi specifične druţbene pozicioniranosti (npr. ţenska) 

se ne izključuje s privilegiranostjo na podlagi drugih specifičnih druţbenih pozicioniranosti 

(npr. belopolta oseba) (McIntosh, 1988), kar pomeni, da stopnje občutenja (de)privilegiranosti 

v individualnih primerih nihajo oziroma variirajo, se blaţijo ali krepijo glede na specifike 

mnogoterih druţbenih pozicij individuuma. Kot glavne dimenzije privilegija Pease (2010) 

analizira nevidnost privilegija s strani privilegiranih oseb, moč privilegiranih skupin za 

določanje socialnih norm, naturalizacijo privilegija in občutek zasluţenosti 'prednosti'. Primer 

delovanja, označenega kot seksističnega do moških, v kontekstu pozitivne diskriminacije, 

navaja tudi ena izmed intervjuvanih oseb, in sicer: 

»Da bi bil seksizem do moških, kot neka pozitivna diskriminacija. (10_25) Ker je fant, ima pa 

bolj, kako bi temu rekel, ima več priloţnosti, da napreduje. Mene ne zanimajo te zgodbe in so 

v resnici ţaljive do fantov. Zdaj, to so pa res ţaljive do fantov, češ, ti si pa fant in ker je 

premalo fantov /…/ je potrebno manj znati. To je ţaljivo do moških. To je pa sporno, to je pa 

res seksizem. (10_25) Če profesor reče, ker je nekdo moškega spola in je moških /…/ premalo, 

lahko zna za isto oceno manj kot nekdo, ki je ţenskega spola, je to čisti seksizem, ker je to 

učinek« (Janez, 2015). 

Spomnimo na Janezovo (2015) zgornjo konceptualizacijo seksizma kot namernega ţaljenja na 

podlagi spola – v primeru govora o seksizmu do moških vključitev namena ţalitve (kot 

pogoja za obravnavo določenih delovanj kot seksističnih) odpade, kot glavni dejavnik 

ocenjevanja določenega vedenja kot seksističnega ali neseksističnega pa stopi učinek: »je to 

čisti seksizem, ker je to učinek« (gl. zgoraj), ki se ga ne preizprašuje v relaciji z namenom. V 

primeru, ki ga navaja Janez (2015) ne moremo govoriti o 'seksizmu do moških', temveč lahko 

tovrstne pojave razumemo kot delovanje privilegija. 

Diskriminacije oziroma neenakosti ne moremo razumeti, če ne upoštevamo strukturnih 

temeljev, ki neenakosti porajajo, zato je na tem mestu smiselno vzpostaviti distinkcijo med 

neenakostjo in individualnimi in/ali skupinskimi vrednotami in stereotipi. Tudi termin 

seksizem (rasizem …) se sicer mestoma uporablja za poimenovanje individualnega delovanja, 

s katerim prezremo širši socialni kontekst, v katerem se tovrstna delovanja odvijajo in ki jih 

zaradi tega ne moremo obravnavati izolirano. V tem primeru namreč ignoriramo mehanizme, 

preko katerih so individualna oziroma kolektivna delovanja, katerih učinek je diskriminacija, 

druţbeno podkrepljena, normalizirana in sedimentirana v toku kontinuiranih socialnih 

interpelacij, ki jih ne moremo misliti kot instantna dejanja, temveč kot proces kulturne 

reiteracije, ki vzpostavlja prepoznanje subjekta (McNay, 2005, str, 49). Z izolirano 

obravnavo, mimo druţbenostrukturne ravni, hkrati tudi prekrijemo konstitutivni element 

diskriminacije oziroma deprivilegiranosti specifične druţbene skupine, tj. sistemska 

privilegiranost druge (Pease, 2010). Nevidnost privilegiranosti se tako ohranja tudi s fokusom 

na konkretna dejanja in dogodke, ki se kaţejo kot diskriminatorni, dokler se jih ne umesti na 

strukturno raven, zaznavanje pojavov kot diskriminatornih mimo sistemske ravni pa lahko 

kroţno poveţemo z (relativno) privilegiranostjo določene druţbene skupine, katere privilegiji 

se pretakajo na individualno raven, z 'nevidne' sistemske ravni (McIntosh, 1988). Kot 

opozarja Frye (1983 v Bailey, 1998): fokus na individualno raven se lahko izpelje v dve 

smeri, bodisi na obtoţevanje dejanj s strani osebe, targetirane z dejanji, ki jih lahko označimo 

kot diskriminatorna (npr. seksistična, rasistična, homofobna ipd.) ali prelaganje odgovornosti 

na osebo, ki je takšno dejanje izvedla (seksistična, rasistična, homofobna oseba ipd.), v obeh 

primerih pa sistemska raven, ki poraja moţnosti za diskriminatorna dejanja, s tem ko 
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podeljuje moč dominantnim druţbenim skupinam, ostaja prezrta, zato je bistvenega pomena – 

za učinkovitost koncepta opresije in diskriminacije – vpeljava distinkcije med opresijo 

(oziroma opresijami) in škodo (Fyre v Bailey, 1998) oziroma poškodbami, za katere Johnson 

(2005) zapiše, da so posledica privilegiranosti druţbene skupine v sistemu spolne opresije, ki 

tudi za pozicijo privilegiranosti 'terja svoj davek'.  

K temu Pease (2010) dodaja, da opresija ne potrebuje aktivne zavestne participacije s strani 

privilegiranih, saj se privilegij nanaša na celotno privilegirano druţbeno skupino zgolj na 

podlagi individualne pripadnosti. Privilegije in opresijo moramo misliti znotraj relacijskosti, v 

razmerjih medpresečnosti različnih druţbenih kategorij, ki pogojujejo relativen dostop do 

resursov in priloţnosti izvajanja moči oziroma opresije – tudi na strani dominantne druţbene 

skupine, ki jo ravno tako prečijo mnogotere druţbene kategorije (druţbena skupina moških 

tako ni homogena, dostop do priloţnosti, moţnosti izvajanja moči in do resursov ravno tako 

variira glede na medpresečnosti) (Johnson, 2005); ali kot zapišeta Mouffe in Laclau: druţbo 

moramo misliti kot ne-moţno, ravno zaradi delitev, ki niso niti fiksne niti organizirane okoli 

enega samega principa, temveč okoli mnogoterih principov, osi kategorizacij, ki jih nikoli ne 

moremo povsem zajeti (Laclau in Mouffe, 1985 v Lloyd, 2005). 

Za praktično vpeljevanje distinkcije med 'poškodbami' in opresijo v primeru drugega 

seksizma (Benatar, 2012) je tako pomembno, da na 'poškodbo' pogledamo z 'makroskopske' 

perspektive in analiziramo vlogo, ki jo ima 'poškodba' – če jo ima – pri reproduciranju 

opresivnih struktur (Fyre, 1983, v Bailey, 1998). Benatarjevi konkretni primeri, s katerimi 

utemeljuje prisotnost drugega seksizma, se s tovrstno distinkcijo, ki je sam sicer ne 

vzpostavi,
47

 razkrijejo kot 'poškodbe', saj dejanja, ki bi jih po Benatarju (2012) lahko 

označile_i kot dejanja drugega seksizma, ne prispevajo k reprodukciji druţbenih struktur, ki 

podeljujejo moč in privilegije druţbeni skupini oseb, prepoznanih kot moških: obstoječe 

druţbene strukture so namreč androcentrične, patriarhalne – 'nezasluţeno' moč podeljujejo 

druţbeni skupini oseb, prepoznanih kot moških, pri čemer pa druţbena skupina ne more 

izvajati opresije nad samo seboj (lahko pa si povzroča zgoraj omenjene 'poškodbe'), saj je 

opresija nujno relacijska (Johnson, 2005; Case, Iuzzini in Hopkins, 2012). Benatarjevo delo in 

koncept drugega seksizma (2012) tako lahko mislimo kot simptomatični primer nevidnosti 

privilegija, ki s fokusom na konkretne – sicer brez dvoma škodljive in boleče – dogodke 

odvrača pozornost od sistemske ravni in sistemske (relativne) deprivilegiranosti specifične 

druţbene skupine oziroma oseb, druţbeno prepoznanih kot ţensk in oseb, ki so transspolne. 

Ko je govora o seksizmu do moških, lahko ta delovanja, ki so pogosto označena kot 

seksistična (do moških), pravzaprav mislimo kot poškodbe, kot jih tematizira Johnson (2005). 

Ko 'drugi seksizem' konceptualiziramo kot poškodbe opresivnih struktur oziroma kot 

izpeljavo iz opresivnih druţbenih struktur, ki privilegirajo druţbeno skupino, prepoznano kot 

moški, lahko 'drugi seksizem' oziroma delovanja, označena kot drugoseksistična, natančneje 

opredelimo tudi kot stranski produkt istih druţbenospolnih zahtev in pričakovanj, na podlagi 

katerih se moška dominacija pravzaprav reproducira.  

Podobno lahko obravnavamo tudi nekatere izjave intervjuvanih oseb, ki izpostavljajo 

seksizem do moških v kontekstu obremenjenosti moškega s spolno zaznamovanimi 

druţbenimi zahtevami in pričakovanji: 
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 Vzpostavi pa distinkcijo med diskriminacijo in neupravičeno diskriminacijo, opredeljeno kot diferenciacijo na 

podlagi spola, ko slednji v določenem kontekstu ni relevanten faktor (Benatar, 2012, str. 13). Teţav s takšno 

distinkcijo je več, izstopa pa dejstvo, da je spol kot temeljna druţbena kategorizacija prisotna in delujoča v vseh 

druţbenih sferah, kar distinkcijo (i)relevantnosti v temelju onemogoča. 
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»Drugače pa, širše, se mi pa zdi, da so lahko kot tarče seksizma tudi v kakšnih drugih 

situacijah (8_23), enostavno ko se jim pripisuje, da bi morali karkoli ţe, neke stereotipne 

značilnosti.(8_23) Ali biti močni, ali neobčutljivi, ali vzdrţljivi ali ne kazati kakšnih emocij. 

(8_23) Da jim prepustimo kakšne bolj umazane stvari velikokrat (8_23)« (Tjaša, 2015), 

oziroma v povezavi z marginaliziranimi moškostmi: 

»Seksizem nad moškimi seveda obstaja, ne (6_10), predvsem se mi zdi do tistih moških, ki ne 

sodijo v to hegemonialno podobo moškosti in seveda so lahko tarča mnogih seksizmov, 

gotovo. (6_11) Vendar kljub temu, da ne sodijo v to podobo moškosti, so vendarle moški in 

vseeno imajo neke prednosti, (6_12) ki jih ţenske, ne take, ne drugačne, nimajo. (6_9) Se mi 

zdi, da to izhaja iz te patriarhalne ureditve, da enostavno ta moški druţbeni spol ima, ţe 

zgodovinsko gledano, ima moč in privilegije. (6_12) Ne glede na to, v kakšno kategorijo 

moškosti sodiš, imaš te privilegije (6_12), medtem ko jih ţenske nismo imele niti jih nimamo. 

(6_9)« (Maja, 2015). 

Tovrstne druţbene zahteve so namreč ravno tiste zahteve, na podlagi katerih se moškosti 

vzpostavljajo kot privilegirane oziroma hegemone na relaciji s femininostmi: postavljanja 

spolno zaznamovanih druţbeno prevladujočih zahtev in pričakovanj na relaciji z moškostmi 

ne moremo brati kot seksizem v širšem smislu – kot ideologijo reproduciranja spolnih 

neenakosti ob relativni privilegiranosti cisspolnih moških (in določenih transseksualnih 

moških, prepoznanih kot takih s strani socialnega okolja) –, temveč kot konstitutivni del 

moške hegemonije in potemtakem kot poškodbe, kot jih konceptualizira Johnson (2005) 

oziroma 'ceno', ki jo privilegirana druţbena skupina plačuje za hegemoni poloţaj druţbene 

skupine (sicer tudi navznoter vpete v asimetrična razmerja moči), ki je vtkan, sedimentiran v 

druţbeno matrico moči in ki ji individuum pripada. 

Seksizem, katerega objekt so moški, je torej pojav, ki je v obstoječih patriarhalnih oziroma 

androcentričnih druţbenih strukturah zaradi 'strukturnega zaledja', nemoţen, kot v 

konceptualizaciji seksizma na relaciji z ţenskami izpostavljajo tudi nekatere intervjuvane 

osebe: 

»Meni osebno predstavlja to, da sem kot ţenska v drugi poziciji. (4_1) Ni nujno, da je 

izrečeno, ni treba, da je verbalizirana neka akcija (4_2), ampak da sem postavljena v drugo 

pozicijo zato, ker sem ţenska. (4_1) in to s strani moškega (4_3)« (Jasna, 2015), 

»Je neko stanje, kjer ţenski spol na primer posluša kritike s strani moškega spola. (11_1) Da 

so v neenakopravnem poloţaju, nekaj v tem smislu, da so ţenske v neenakopravnem poloţaju. 

(11_2)« (Oliver, 2015) in 

»Bolj agresivno, bolj izpostavljanje moči moškega napram ţenski (5_4)« (Nika, 2015). 

Seksizem na podlagi teoretskih razdelav tako lahko na tej točki definiramo kot ideologijo in 

prakse, ki reproducirajo obstoječi spolni – androcentrični – red, ki relativno privilegira moške 

in deprivilegira ţenske. V nadaljevanju kritično ovrednotimo še en pogost element, prisoten v 

konceptualizacijah seksizma, tj. biološki determinizem v navezavi na binaristično spolno 

strukturo. 

Biološki determinizem in binaristična spolna struktura 
Naslednja problematična elementa v zgoraj omenjenih definicijah seksizma, ki prevladujejo v 

prostoru teoretskega konceptualiziranja seksizma, je precejšnja prisotnost biološkega 

determinizma, iz katerega se izpeljuje tudi ideja binaristične spolne strukture. Biološkega 

determinizma sem se preko Butler (2001) dotaknila ţe v prvem delu teksta, v tem delu pa tezo 
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o druţbeni konstruiranosti tega, kar se prevladujoče misli kot biološki spol, in pomena 

tovrstne dekonstrukcije spola natančneje razdelam. 

Squires (2009) zapiše, da ţensko nima ontološkega temelja – ne definira ga biologija, temveč 

je kategorijo treba misliti kot temeljno politično. Koncept ţenske je kontekstualen in odnosen: 

ţenske so konstruirane »zgodovinsko, diskurzivno in vedno na relaciji z drugimi kategorijami, 

ki so ravno tako spremenljive /…/ 'ţenske' so kot kolektiviteta tako sinhrono kot diahrono 

razpršene /…/«
48

 (Riley, 1997, str. 241–242). Moi (1997) temu dodaja še element prisilnosti 

femininosti subjektov, spolno zaznamovanih kot ţenskih: povezava med femininostjo in 

osebami, ki jim je ob rojstvu pripisan ţenski spol, je arbitrarna in prisilna ter nujna za 

konstituiranje naturalizirane povezave in navidezne pogojenosti med tem, kar se druţbeno 

prevladujoče percipira kot ţenski biološki spol in femininostjo.  

Podoben argument razvija tudi Butler (2001), ko zapiše, da se 'biološki spol' materializira 

preko regulatornih norm in praks oziroma prisilnih reiteracij slednjih, ravno obstoj prisilnosti 

reiteracije pa je tisti, ki kaţe, da proces konstituiranja spola ni nikoli končan in stabilen, 

temveč da telesa v procesih reiteriranja norm nenehno odstopajo: »materialnosti telesa nikoli 

ne moremo misliti mimo materializacije regulatornih norm«
49

 (Butler, 2011, str. xii). 

Reiteracija norm je kontinuirana, na podlagi kontinuiranosti pa se ustvarja vtis stabilne, 

koherentne spolno zaznamovane identitete (Lloyd, 2005); druţbeni spol, feminino in 

maskulino, se s tem pokaţe kot druţbeno konstruiran in razbremenjen vzročne povezanosti s 

tem, kar se reproducira kot biološki spol, za vzdrţevanje te povezave pa je bistvena ideja dveh 

druţbenih spolov, ki sta izključujoča, hierarhizirana in vzpostavljena kot komplementarna ter 

'preslikana' na navidezno nevtralno telesnost, vedno ţe obremenjeno z vpisi druţbenega. V 

kolikor druţbeni spol skozi dekonstrukcijo spola osvobodimo 'biološkega', ki je druţbeno 

vzpostavljen kot vzrok, podlaga druţbenega (femininost – maskulinost), druţbene spole 

neizogibno razbremenimo najprej vzdrţevane povezanosti z 'biološkim' spolom (maskulino – 

moško, feminilno – ţensko), torej biološke determinacije, z dekonstrukcijo razmerja 

izenačitve (biološki spol = druţbeni spol) – saj ni telesa, ki ga ne bi ţe obeleţevali druţbeni 

pomeni – pa še binaristične spolne strukture (Butler, 2001). 

Če se vrnemo nazaj k definicijam seksizma, ki pogosto vsebujejo elemente tako biološkega 

determinizma kot binaristične spolne strukture, ugotovimo, da so slednje izjemno izključujoče 

in pravzaprav reproducirajo same pojave, ki naj bi jih preučevale. Definicije seksizma je s 

tega vidika za namene ustreznejšega prepoznavanja, analiziranja in preko tega omogočenega 

učinkovitega naslavljanja, treba razširiti na način, ki zajame proces konstituiranosti spola 

(katerega poglavitni elementi konstituiranja so koncepti 'biološkega' in druţbenega spola ter 

obvezujoče heteroseksualnosti) in tiste deprivilegirane druţbene skupine, ki so znotraj 

hegemonega koncepta spola prezrte in izključene. 

Cisnormativnost in cisseksizem 
V tem kontekstu lahko najprej opredelimo specifično formo seksizma, ki se kaţe tudi v zgoraj 

razdelanih definicijah, tj. cisseksizem, še prej pa analiziramo koncept cisspolnosti in 

cisnormativnosti. Cisspolnost je koncept, ki destabilizira cisnormativnost, utemeljeno na 

biološkem determinizmu, kjer je temeljnega pomena predpostavka ujemanja spola, 

pripisanega ob rojstvu, s spolom, s katerim se individuum identificira (Johnson J. R., 2013). 

Destabilizacija cisnormativnosti preko cisspolnosti poteka preko izpostavljanja ujemanja 

spola, pripisanega ob rojstvu, s samoidentifikacijo individuuma (tj. s spolom): dejstvo, da se 
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specificira zgolj pojavnost 'odstopanja' od omenjene predpostavke (pričakovanega 

'ujemanja'), tj. z govorom o osebah na eni strani in transspolnih osebah na drugi, kaţe na 

konstrukcijo Drugega –transspolne osebe so tiste, ki odstopajo od regulatornih spolnih norm, 

kaţejo na njihovo ne-samoumevnost in tako delujejo kot hrbtna plat – patološko – konceptov 

normalnega, ki na podlagi videza samoumevnosti, vseprisotnosti, ne potrebujejo specifikacije; 

dominantno je namreč vedno tisto, ki vlada s pozicije nedefiniranosti, abstraktnosti, vladajoča 

pozicija pa je s tem vzpostavljena kot nevidna (Fisher, 2007). Tako v primerih, ko se oseba 

identificira s spolom, ki ni enak spolu, pripisanim ob rojstvu, govorimo o transspolnih osebah 

(npr. transseksualnih osebah, spolno nebinarnih osebah …) (Finn Enke, 2012a, str. 4), 

medtem ko pri osebah, katerih spol se ujema s spolom, pripisanim ob rojstvu, govorimo o 

cisspolnih osebah (prav tam). S predpono cis
50

 se v ospredje preko eksplicitnega 

poimenovanja postavlja dominantna oziroma normativna pozicija in razkriva (nevidne in 

naturalizirane) privilegije cisspolnosti, ki med drugim posedujejo moč diskreditacije 

transspolnih oseb in moč transignorance (Finn Enke, 2012b). Koncept cisspolnosti je 

ustreznejši izraz v primerjavi z zaenkrat prevladujočimi izrazi, ki implicirajo 'biološkost', 

'regularnost' spola cisspolne osebe (Marinucci, 2010) (npr. 'rojena kot ţenska') in ki koncepte 

transspolnosti hkrati tudi pomensko obremenjujejo z manjšo avtentičnostjo oziroma 

neavtentičnostjo, manjvrednostjo transspolnih oseb oziroma njihove samoidentifikacije 

(Johnson J. R., 2013). S konceptom cisspolnosti se tako označuje oseba, katere spol je skladen 

s spolom, ki ji je bil pripisan ob rojstvu (prav tam), pri čemer pa cisspolnost predstavlja zgolj 

eno izmed moţnih alternativ – cisspolnost je tako denormirana, privilegij, ki se podeljuje 

cisspolnim osebam pa je potisnjen iz nevidnosti v eksplicitno poimenovanje in razkrivanje 

(Bauer, 2013; Finn Enke, 2012b). Cisspolnosti ne moremo več misliti kot normo, v razmerju 

do katere se merijo deviacije, patološkosti.  

Privilegij cisspolnosti se izvaja tudi preko predpostavljanja ali pripisovanja moškega ali 

ţenskega spola osebe, s katero smo v interakciji, pri čemer Finn Enke (2012b) opozarja, da to 

pravzaprav počnemo vse_i, le da je pri cisspolnih osebah, tj. pri osebah s privilegijem 

cisspolnosti, ravno cisspolnost tista, ki deluje kot odločevalka realnega, naravnega, resničnega 

spola (prav tam, str. 66) – cisspolnost je tista, pri kateri se socialno in institucionalno 

dokazovanje ne zahteva, je vnaprej prepoznana kot legitimna, saj deluje znotraj 

cisnormativnosti, uokvirjene z naslednjimi elementi oziroma zahtevami in predpostavkami: 1) 

vse osebe so cisspolne (gre za izbris obstoja transspolnih oseb); 2) zahteve, da se necisspolne 

osebe identificirajo kot transspolne osebe, ne kot moški ali ţenske; in 3) zahteve, da 

transspolne osebe izpolnjujejo pogoj prepoznavanja spola s strani socialnega (passing)
51

 z 

'delanjem' spola v skladu z obstoječo binarno spolno strukturo in 'druţbenima spoloma', pri 

čemer prepoznanje spola osebe s strani socialnega okolja deluje kot instrument podeljevanja 

večje – ne pa popolne – legitimnosti samoidentifikacije.  

Finn Enke (2012b) pri tem hkrati tudi opozarja, da z rabo cis- in trans- predpon poustvarjamo 

novo v času fiksirano binarnost, v kateri se izbrišejo temporalitete in lokacije individuuma, ki 

se neizbrisno prepletejo v predpono trans-spolna (oseba) in kontinuirano izraţajo zgodovino 

ob rojstvu pripisanega spola v relaciji s spolom, te zgodovine pa se pravzaprav ni mogoče 
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 Predpona cis izvira iz latinske predpone za poimenovanje pojavov, ki ostajajo enaki oziroma se ne spreminjajo 

(Finn Enke, 2012b). 
51

 Passing pomeni, da je transspolna oseba prepoznana v skladu s spolom, s katerim se oseba identificira (npr. 

transspolni moški je s strani socialnega okolja prepoznan kot moški). Passing obravnavam kot privilegij, ki ni 

dosegljiv vsem in je kot tak tudi izključujoč oziroma marginalizirajoč, hkrati pa ustreza hegemoni binarni spolni 

strukturi (izključujoča pozicija ali ţenska ali moški) in kot tak podpira elemente cisnormativnosti. (Bauer, 2013) 
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otresti niti v tej matrici (prav tam).
52

 Ob tem hkrati velja poudariti pomembnost izpostavljanja 

omenjene zgodovine, predvsem v kontekstu govora o deprivilegiranosti, izkušnjah 

diskriminacije, marginalizacije in drugih oblik nasilja, izvirajočih ravno oziroma tudi iz s 

transspolnostjo destabilizirane cisnormativnosti. Na drugi strani Marinucci (2010) opozarja na 

še eno pomanjkljivost rabe cisspolnosti in transspolnosti: v obstoječi binarni razdelitvi (cis – 

trans), vzpostavljeni na podlagi identitete posameznice_ka, so izključene osebe, ki prav tako 

doţivljajo neskladnost z druţbeno prevladujočo matrico (spol = spolna identiteta = spolni 

izraz = heteroseksualnost), a se ne identificirajo kot transspolne osebe, temveč doţivljajo trke 

z druţbeno prevladujočo matrico spolnega zaznamovanja pri spolnem izrazu, ne pa tudi v 

spolni identiteti oziroma spolu.   

Cisseksizem v skladu z zgoraj zapisanim opredelimo kot prepričanje, da so »transseksualne 

osebe in njihova spolna identiteta manjvredne in manj avtentične kot spolne identitete 

cisseksualnih oseb« (Serano, 2007 v Johnson, J. R., 2013, str. 138). V tem primeru gre sicer 

za redukcijo pojava cisseksizma na transseksualne osebe ob izključitvi ostalih transspolnih 

oseb, zato je formulacijo treba razširiti tudi na slednje, in v skladu s konstitutivnimi elementi 

cisnormativnosti dodati (vsaj) še izbris obstoja transspolnih oseb, zahteve po posnemanju 

prevladujoče binarne spolne matrice v skladu s specifičnim druţbenim spolom in po 

identifikaciji kot transspolni osebi. Nekateri izmed teh elementov se pojavljajo tudi v 

odgovorih intervjuvanih oseb v delu konceptualizacije spolov, kjer so osebe samoiniciativno 

zelo redko prešle preko govora o dveh spolih – v odgovorih močno prevladuje spolno 

binarističen govor (govor o dveh spolih oziroma o moškem in ţenskem spolu), ki prekriva 

obstoj pluralitete spolov in transspolnih oseb, prisotni pa so tudi elementi individualno 

defenzivne drţe: 

»A veste kaj jaz rečem pri vseh teh zadevah, ţivi in pusti ţiveti, prav nič me ne briga. Če se 

ima dobro, naj ţivi, samo da mene, pa mojega pusti na miru. Malo egoistično, ampak to je 

tako (5_19)« (Nika, 2015), 

in elementi odkrite patologizacije transspolnih oseb: 

»Jaz jih ne sodim po tem, lahko pa rečem, da mi je bolj pomembno, kakšen je človek kot tak. In 

so ljudje, ki preprosto to čutijo, nekateri to počnejo tudi bolj iz nekega, lahko tudi iz zelo 

upravičenih druţinskih zgodovinskih razmer, ki jih imajo, da je to neke vrste upor ali ne vem, 

kako bi to imenoval. (7_39) /…/ Včasih imam občutek, ko koga vidim ali površno poznam, 

vidim eno zelo zbegano, neuravnoteţeno osebo kot tako, ki se bolj sam sebe išče in skače iz 

enega v drug ekstrem. (7_42) Govorim v tem smislu, da je to včasih posledica morda ne 

najbolj primernih ali zaupljivih odnosov v druţini. Hočem reči, da ima zelo pomembno vlogo 

to oţje socialno okolje, iz katerega izhaja. (7_39) In v tem smislu včasih vidim tudi te ljudi, te 

posameznike, da dostikrat skozi to sebe iščejo. (7_39)« (Bojan, 2015), 

ki transspolnost povezuje z destruktivnimi druţinskimi odnosi, uporništvom, zbeganostjo, 

zmedenostjo in ekstremnim iskanjem same sebe. V zgornjem citatu se najprej postavi 

vprašanje, na katerega si lahko ţe odgovorimo, tj. na podlagi česa se oseba postavlja v 

pozicijo sojenja transspolnih oseb oziroma na pozicijo izrazite moči, preko katere si pridrţuje 

potencialno pravico, da jih tudi obsodi – ta podlaga je cisnormativnost oziroma privilegij 

cisspolnosti, ki cisspolnim osebam omogoča pozicijo nadmoči, prikrito v klasičen diskurz 

tolerance, kjer je privilegirana oseba tista, ki tolerira, dopušča obstoj, a si lahko na podlagi 

lastne privilegiranosti in moči, izhajajoče iz druţbene privilegiranosti, povezane s prepoznano 
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pripadnostjo druţbeni skupini, tudi kadarkoli premisli in obstoj katerekoli 'patološkosti', 

konstitutivne plati normativnosti, obsodi.  

Vse intervjuvane osebe so – na neposredno vprašanje – sicer izpostavile obstoj transspolnih 

oseb, čeprav je mestoma le-ta obremenjen z govorom o tem, kar se druţbeno prevladujoče 

misli kot 'biološki spol' (»jaz sem«), medtem ko je samoidentifikacija potisnjena na 

sekundarno mesto počutja (»počutim se pa kot moški«): 

»No, tako, če bi se mi nekdo predstavil, pa bi rekel, glej, jaz sem ţenska, počutim se pa moški. 

Ok, potem bi bilo to zame tud legitimno, ampak do zdaj mi še nobeden ni tako rekel. (4_39)« 

(Jasna, 2015). 

Zgolj ena izmed intervjuvanih oseb je v lastno konceptualizacijo seksizma ţe vključila spolni 

binarizem kot tip nasilja, ki osebe preko regulatornih norm kontinuirano sili ali v eno ali v 

drugo kategorijo: 

»Tako se mi zdi, da mi zelo širok spekter stvari predstavlja, na različnih nivojih se lahko kaţe 

v vsakdanjem ţivljenju. (8_6) /…/ pripisovanje nekih določenih kulturnih značilnosti nekemu 

spolu (8_7), in neenako obravnavanje potem, glede na te pripise. (8_8) Ţe samo to neko 

ločevanje na dva pola, ţe to doţivljam kot nek seksizem. (8_9) /…/ Vsi ti izrazi, taki ali 

drugačni, enega, drugega, ne vem katerega spola, da so dejansko na nekem kontinuumu in da 

je to stiskanje v dve skupine ali pa v tri skupine pač neko nasilje, ki ga bolj občutijo nekateri, 

tisti, ki so bolj tam pri sredini, se jim zdi super, tisti ki se jih skuša stlačiti, za tiste pa je 

nasilje, se mi zdi, to kategoriziranje.  (8_30)« (Tjaša, 2015), 

pri čemer intervjuvana oseba hkrati tudi izpostavlja potenciale transspolnih oseb za rahljanje 

spolnega binarizma in prenašanja tovrstnega preseganja tudi na ostale fiksne, rigidne socialne 

kategorije: 

»In najbolj mi je všeč v tem nekem smislu raziskovanja, preseganja nekih vzpostavljenih 

ločnic. Tako, imam občutek, da res veliko da nasploh skupnosti. Odpira, rahlja, to, da rahlja 

neke kategorije in da se da prenašati tudi na druga področja, kjer naj bi kategorije trdno 

veljale. (8_32)« (Tjaša, 2015). 

Oseba pri tem pravzaprav s pozicije cisspolne ţenske: 

»Tako da mogoče bi rekla, da se opredeljujem za ţensko, ampak tako, z neko odprto 

senzibilnostjo do fluidnosti, ki je tukaj, pri meni in nasploh, ki jo ţelim prepoznavati in tudi 

doţivljati lahko. (8_28)« (Tjaša, 2015), 

ocenjuje efekte transspolnosti za skupnost, pri čemer pa ne tematizira 'cene', ki jo transspolne 

osebe 'plačujejo' za kršenje cisnormativnosti – s tega vidika je, sicer ob prepoznavanju 

potencialnega, a ne a priornega in samoumevnega, subverzivnega, destabilizacijskega 

elementa na relaciji s cisnormativnostjo, treba reflektirati tudi privilegij cisspolne osebe, 

katere ob rojstvu pripisan spol z druţbeno ustrezajočim spolnim izrazom, se ujema s spolom, 

s katerim se oseba identificira in ki osebi pravzaprav omogoča lagodno poigravanje s 

transspolnimi (dis)identitetnimi pozicijami, ki jih lahko v momentu nasilja, podprtega s 

cisnormativnimi druţbenimi strukturami, potencialno tudi ovrţe: 

»/…/ pa potem čisto zbanalizirati, včasih gre na moški wc, včasih na ţenskega, ki je najbolj 

taka stvar. Saj grem jaz tudi, pa kaj. (8_36) Tako, res, nimam nobene slabe vesti, no, tako da 

sem tukaj mogoče tudi nek element trans opredelitve (8_29)« (Tjaša, 2015). 

Tudi nekatere druge intervjuvane osebe ob neposrednem vprašanju presegajo spolni 

binarizem mimo biološkega determinizma: 
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»Zdi se mi, da pa razumem ţenske in moške kot posameznike, ki se kot taki proglašajo za 

ţenske in moške. (9_42) Zdaj z neko to novo vednostjo pa razumem, da to nista edini dve 

kategoriji, ki sta mogoči in da se nekateri opredeljujejo tudi kot trans osebe in da pač, zakaj bi 

se morali spredalčkati ravno v samo ta dva predala. Kar razumem, glede na to, da tudi meni 

nista popolnoma ustrezala in da je bilo neko lovljenje te lastne identitete« (Katarina, 2015), 

»Sem prepričana, da nikoli ne moremo tako označevat in da nikoli ni šlo za nič drugega kot za 

dogovor kaj moški in ţenska je, kakšne vloge in pozicije in vse ostalo, kar s tem pripisujemo. 

(2_23)« (Mateja, 2015), 

ali pa se eksplicitno izpostavlja pomen oziroma legitimnost samoidentifikacije: 

»Ja, tukaj se mi zdi, da je treba taki osebi nekako, da je ona tista, ki definira, kako se počuti in 

kaj je. Se mi zdi, da je res ključno to, kako se ta oseba počuti (3_24)« (Andrej, 2015). 

Kot izpostavlja Bauer (2013) – bistvenega pomena je transinteligibilnost, tj. razumevanje in 

potrjevanje spola individuuma pod njenimi pogoji in ţeljami (npr. raba zaimkov, potencialna 

identifikacija kot transspolna oseba ali oseba določenega spola ipd.), torej v skladu s pomeni, 

ki jih lastnemu telesu in (dis)identiteti podeljuje specifična oseba (prav tam, str. 33). Pomen 

transinteligibilnosti oziroma širše – spolne inteligibilnosti – se postavlja nasproti 

nadzorovanju spola (gender policing), ki ga Bauer (prav tam, str. 29) opredeli kot občutek 

individualne upravičenosti nasilne kategorizacije oseb v moški ali ţenski spol na podlagi 

cisnormativnih predpostavk. Inteligibilnost spola tako zahteva aktivno 'delanja spola' (gender 

labor), ki ga Ward (2010 v Bauer, 2013, str. 31) definira kot afektivno in telesno potrjevanje 

spola osebe v interakciji. V nasprotju z nadzorovanjem, reguliranjem spola, je 'delanje spola' 

(ki je v tem primeru razumljeno drugače, kot ga konceptualizira Butler (2001), tj. v smislu 

performativnosti, prisilne reiteracije norm v relaciji s spolom) širše: 'delanje' spola se v 

Wardovi konceptualizaciji (2010 v Bauer, 2013, str. 31) utemeljuje na legitimnosti 

individualne (dis)identitete v kontekstu spola, medtem ko nadzorovanje spola sloni na 

hegemonih okvirih cisnormativnosti, torej na socialnem – je  »tehnologija moči in dominacije, 

ki utrjuje spolni binarizem« (prav tam), saj oziroma ker negativno sankcionira osebe, ki 

regulatorne spolne norme na različne načine presegajo. Nadzorovanja spola – kot opozarja 

Bauer (2013) – ne moremo izenačiti s seksizmom, saj je nadzorovanje tisto, ki učinkuje na vse 

spole (katerega efekte lahko na relaciji z osebami, druţbeno prepoznanimi kot moškimi, 

opredelimo tudi kot zgoraj omenjene poškodbe), je pa močno efektiven instrument pri 

ohranjanju seksizma oziroma obstoječega spolnega androcentričnega reda. 

V kontekstu seksizma je smiselno obravnavati tudi točko druţbenega prepoznavanja oziroma 

interpeliranja: v kolikor druţbene institucije prepoznavajo osebo kot določenega spola in jo v 

to pozicijo interpelirajo, ţe tečejo učinki tovrstnega naslavljanja – v primeru transseksualne 

osebe oziroma natančneje, transseksualnega moškega s privilegijem prepoznanega spola s 

strani socialnega okolja, so tej osebi pripisani privilegiji na podlagi prepoznanega spola 

(moškega), saj transseksualni moški, katerih spol je prepoznan, v večji meri ustreza 

hegemonim spolnim normativom (razen na točki skladnosti ob rojstvu pripisanega spola s 

spolom, s katerim se oseba identificira). S strani socialnega je v momentu prepoznanja, 

skladnega s samoidentifikacijo, interpeliran kot moški in je kot tak s strani socialnega tudi 

naslovljen, tj. na način podeljevanja in utrjevanja privilegijev, izhajajočih iz pripadnosti 

določeni druţbeni skupini, pri čemer je treba izpostaviti tudi dejstvo, da je pri slednjih 

potencialno prisotna večja kritična refleksija privilegiranosti, spolnega binarizma, druţbene 

konstrukcije spola ter cisnormativnosti, saj so nasilnost obstoječega spolnega reda doţiveli 

tudi sami.  
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Seksizem hkrati tudi povezuje privilegij moškega s poljem seksualnosti, saj reproducira, 

utrjuje spolni binarizem, znotraj katerega so 'spoloma' pripisane (in od njih pričakovane, 

zahtevane) spolno zaznamovane lastnosti in načini delovanja, npr. ţenska kot pasivna, moški 

kot aktiven (Bauer, 2013, str. 201) – spolni binarizem in heteronormativnost sta prepletena v 

kroţnem procesu medsebojnega legitimiranja in reproduciranja; element heteronormativnosti 

in prakse, ki heteronormativnost utrjujejo (heteroseksizem) obravnavam v nadaljevanju. 

Heteroseksizem 
V tem delu obravnavam dimenzijo obvezujoče in predpostavljene heteroseksualnosti, ki je 

konstitutivni element spolnega binarizma in idej komplementarnosti dveh spolov – 

heteroseksualnost je vzpostavljena kot normalna in naravna, seksualne ţelje in prakse, ki 

heteroseksualni matrici ne ustrezajo, pa so marginalizirane in stigmatizirane. Po konceptu 

obvezujoče oziroma prisilne heteroseksualnosti (compulsory heterosexuality), ki ga razvije 

Adrienne Reich (1980), se heteroseksualnost obravnava kot politično institucijo, ki konstituira 

moško dominacijo in ki se – v kontekstu zahodnih druţb – ob kontinuiranem reproduciranju 

in utrjevanju ideje romantične ljubezni ter ideologije nenadzorljivega moškega seksualnega 

poţelenja – »penis-z-lastnim-ţivljenjem« (»a-penis-with-a-life-on-its-own«) (Reich, 1980, str. 

645), reproducira tudi preko izbrisa mnoštva pluralnosti seksualnosti, pri čemer se Reich 

(prav tam) osredotoči zgolj na izbris lezbične eksistence, ne pa tudi na izbrise mnoštva 

preostalih seksualnih ţelja. Lezbična eksistenca (skupaj z ostalimi seksualnimi 

(dis)identitetami) namreč predstavlja »kršitev tabuja in zavrnitev obvezujočega načina 

ţivljenja«
53

 (prav tam, str. 649) in neposredno 'napada' občutek moške upravičenosti oziroma 

pravice do ţensk, ki se sicer utrjuje skozi hegemona (hetero)seksualna skriptiranja, skozi 

katera je heteroseksualnost normalizirana v prepletu z idejo (psihološke) komplementarnosti 

'obeh' spolov in konstituiranja raznospolne druţine kot primarne druţbene celice (prav tam). 

V heteroseksualni matrici je lezbična eksistenca v lastni 'deviaciji', 'odklonu' racionalizirana 

preko razvrednotenja, ki lezbično eksistenco vzpostavlja kot sovraštvo do moških (tudi kot 

posledico negativnih izkušenj s raznospolnimi odnosi) (prav tam) ali – kot to poimenuje 

Lacan – kot razočarana heteroseksualnost, pri tem pa Butler (2001) opozarja, da je takšen 

sklep nujni rezultat pozicije heteroseksualnega moškega kot opazovalca, ki lezbično 

seksualnost dojema kot zavrnitev seksualnosti, ki je vedno hetero-seksualnost (1994 v Butler, 

2001, str. 60).  

Obvezujoča heteroseksualnost deluje na podlagi predpostavljanja in videza samoumevnosti 

heteroseksualnosti ali, kot zapiše J. Butler (2001, str. 35): »Institucija prisilne in naturalizirane 

heteroseksualnosti potrebuje in regulira druţbeni spol kot binarno razmerje, v katerem je 

moški termin diferenciran od ţenskega, diferenciacija pa je doseţena s praksami 

heteroseksualne ţelje«, fikcija 'biološkega spola' pa znotraj heteroseksualne matrice deluje 

hkrati kot podlaga utemeljitve naturalizirane heteroseksualnosti in preko tega kot instrument 

zamejevanja produkcije identitet znotraj heteroseksualne matrice (prav tam). Oblastni reţimi 

so tako »reţimi heteroseksizma in falogocentrizma« (prav tam, str. 44), katerih normativnost 

se konstituira v relaciji z izvrţenim, patološkim, ki ni patološko samo po sebi, temveč je kot 

tako konstituirano in ga tako moramo misliti kot produkt nasilja normativnega, ki ravno 

zaradi normativnega značaja ni prepoznano kot tako (namreč kot produkt nasilja 

normativnega) (Ludwig, 2011). Butler v kasnejšem delu (2011) opozori na neustreznost 

koncepta heteroseksualne matrice zaradi premočne pomenske nabitosti s fiksnostjo, 

statičnostjo, in predlaga ustreznejši koncept hegemonije, ki (kot ţe omenjeno na začetku) 

predvideva nestabilnost in izvajanje oblasti na podlagi 'konsenza'. Ludwig (2011) na tem 

mestu predlaga uporabo koncepta heteronormativne hegemonije, ki izpostavlja historično in 
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geografsko specifičnost razmerij moči (v nasprotju z ahistorično konceptualizacijo 

heteroseksualne matrice), izpostavljenost izzivom, nestabilnost in kontinuirano redefiniranje 

na podlagi druţbenih bojev ter hkratno prepletenost heteronormativnosti z druţbenimi 

institucijami in močjo drţave (npr. pri regulaciji zakonske zveze, definiranju druţinskih 

razmerij ipd.) (prav tam). 

Konstrukt spola je tako neločljivo prepleten s heteronormativno hegemonijo – njuno razmerje 

obvladuje proces kroţnega naturaliziranja, v katerem se 'dva' spola vzpostavljata kot 

komplementarna in hkrati hierarhična (moško univerzalno – ţensko partikularno) (Ludwig, 

2011): 'imeti' spol je materializacija tehnologij jaza v okviru regulatornih norm, ki ga zaradi 

nestabilnosti heteronormativne hegemonije in avtonomnega delovanja subjekta ne moremo 

misliti zgolj kot produkt subjektove podrejenosti, temveč ga moramo misliti na presečišču 

hegemonih procesov in delovanja druţbene_ga akterke_ja (prav tam). Imeti spol je v 

heteronormativni hegemoniji fikcija, ki prikriva kontinuirano delanje spola. 

Heteroseksizem na podlagi zgornje razdelave lahko definiramo kot homofobijo (strah, 

sovraštvo, predsodki individuumov do neheteroseksualnih oseb), ki je sama po sebi 

nezadosten koncept, saj je homofobija strukturno izpeljana, torej izhajajoča iz 

institucionalizirane opresije heteronormativnosti (Simoni in Walters, 2008), obravnavamo pa 

ga lahko kot načine diskurzivne produkcije heteronormativnosti oziroma 'heterocentrične 

kulture' (Nielson McCarl, Walden in Kunkel, 2000), ki privilegira specifičen ţivljenjski stil, 

tj. raznospolno monoseksualno ţeljo in seksualne prakse (npr. ideal harmonične 

seksualnosti)
54

 ter specifičen tip intimnih (monogamnih, dolgotrajnih) intimnih razmerij 

(Pilcher in Whelehan, 2004), medtem ko ostale seksualne ţelje (podobnospolne, 

neheteroseksualne), (dis)identitete in prakse ter tipi intimnih razmerij (npr. poliamorija ipd.) 

potiskajo na marginalizirane pozicije. Privilegirana torej ni heteroseksualnost kot taka, temveč 

specifična forma heteroseksualnosti, tj. heteroseksualnost, ki teţi k dolgotrajnemu, 

monogamnemu intimnopartnerskem razmerju v formi kohabitacije, potencialno tudi 

institucionalno prepoznanem preko zakonske zveze – podobno, kot so maskulinosti notranje 

hierarhizirane, velja tudi za 'forme' heteroseksualnosti (Darin, Rogue, Volcano in Shannon, 

2012). Heteronormativna hegemonija je tako niz, sistem socialnih relacij in formacij, »niz 

socialnih pravil, ki regulirajo, nadzirajo (policing) telesa, misli, poţelenja in načine interakcij 

z drugimi individuumi«
55

 (Papantonopoulou, 2012, str. 222) in ta regulacija je nekaj, kar 

individuum počne sam sebi in drugim in je tako hkrati prisotna na širši strukturni in 

individualni ravni, pri tem pa deluje na podoben način kot preostale druţbeno privilegirane 

kategorije oziroma druţbene skupine, tj. preko nevidnosti, nedefiniranosti (Winnubst, 2006). 

Podobno kot cisseksizem, lahko tudi heteroseksizem razčlenimo v več elementov, tj. 

nevidnost neheteroseksualnih identitet ter pripisovanje manjše vrednosti ali nevrednosti 

slednjim. Ob tem je treba opozoriti tudi na trenutno obstoječo asimilacijsko naravnanost 

oziroma homonormativnost prevladujočih lezbično-gejevskih gibanj v zahodnem kontekstu, 

ki se močno podrejajo in vpenjajo v okvire heteronormativnosti in se brez kritične refleksije 

in preizpraševanja osnovnih postavk (npr. zakonske zveze) pravzaprav 'heteronormativizirajo', 

saj se pri samolegitimizaciji posluţujejo istih mehanizmov socialnega nadzora, sicer delujočih 

v okviru heteronormativnosti, pri čemer se ti mehanizmi marginalizacije, nadzorovanja in 

'sankcioniranja' vse bolj usmerjajo do tistih 'seksualnih odpadnic_kov' (Bornstein, 1995), ki ne 

ustrezajo oziroma se ne morejo in/ali ne ţelijo podrediti obstoječim 
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hetero(/homo)normativom (Perger, 2014). Heteroseksizem tako lahko definiramo kot 

ideologije in prakse, ki reproducirajo »seksualni reţim, organiziran okoli seksualne in 

socialne binarnosti in hierarhije po osi seksualnih preferenc [zreduciranih na spol oseb/e, op. 

a.], tj. reţim, ki kot glavne (master) kategorije vzpostavlja hetero- in homoseksualne 

preference«
56

 (Seidman, 1997, str. 194), tovrstno definicijo pa lahko razširimo izven 

seksualnega binarizma (prepletenega s spolnim binarizmom), upoštevajoč mnogotere 

raznolike seksualnosti. Heteroseksizem je – na podlagi samoumevnega predpostavljanja 

heteroseksualnosti oseb, s katerimi individuum vstopa v interakcije – konstitutivni element 

seksizma, saj prisilnega značaja spolno binarističnega spolnega zaznamovanja ni mogoče 

ločiti od heteronormativnosti, nasilnega predpostavljanja heteroseksualnosti oziroma 

razvrednotenja neheteroseksualnosti kot nenaravne, nelegitimne ali pa redukcije na interese 

ali izbire, kot je razvidno tudi iz spodnjega citata: 

»Nekaterim je materinstvo, druţinsko ţivljenje zelo pomembno, nekateri imajo druge vrednote, 

ki jih izpostavljajo in načrtno ne ţelijo te vloge. In tukaj je pač, smo taka misleča bitja, ki 

imamo to svobodno voljo. Dokler ta svobodna volja drugega ne ovira, jo sprejemam in jo 

moram sprejemati, ker smo pač taka druţba, taka vrsta, ki tako deluje. V kolikor bi pa nekdo, 

zdaj ne govorim o tem primeru, ampak če nekdo nekomu v narekovajih stopi na prste in ovira 

mene, pa seveda moram to izpostaviti. Ne glede na to, kakšna, a je to spolna usmeritev, ali je 

karkoli, ampak govorim zdaj na osebnostni ravni posameznika«  (Bojan, 2015). 

Heteroseksizem se kaţe tudi v heteroseksualizaciji osebe, druţbeno prepoznane kot ţenska, s 

strani osebe, druţbeno prepoznane kot moški, tj. v heterospolnem zaznamovanju (v skladu z 

binarno komplementarno spolno strukturo) (Nielson McCarl, Walden in Kunkel, 2000), 

znotraj katerega se ţenska, ne glede na svojo seksualno identiteto, v procesu objektifikacije 

prisilno in nasilno postavlja na pozicijo objekta heteroseksualiziranega moškega pogleda: 

»Tudi če je imela kakšna mlajša kolegica kakšen večji dekolte, ni bilo nobenih opazk, nikoli, to 

moram reči. Mogoče se je kakšen pogled malo dalj časa zadrţal z moške strani (5_46), kar se 

nam je pa zdelo v bistvu pozitivno. Saj to je lepo, zakaj ne, če je lep moški, če je lepa ţenska 

(5_48), zakaj ne bi jih pogledal, to so lepe stvari, pa da ne misliš slabega zraven (5_47)« 

(Nika, 2015). 

Intervjuvane osebe tako najpogosteje – kot je razvidno iz empiričnih podatkov – seksizem 

konceptualizirajo kot diskriminacijo na podlagi spola, kar so tudi prevladujoče teoretske 

konceptualizacije, ki jih lahko na podlagi queer teorij, vpeljave koncepta privilegija in 

opresije ter na podlagi doprinosa transspolnih študij kritično ovrednotimo z vidika 

izključujočosti, vpete v konstituiranje koncepta seksizma znotraj binarne spolne strukture, 

prepletene z biološkim determinizmom, heteronormativnostjo in cisnormativnostjo, čeprav 

tovrstna konceptualizacija večini intervjuvanh oseb, zaposlenih na pedagoških in strokovnih 

delovnih mestih, kot bo razvidno v nadaljevanju, kljub temu omogoča zaznavanje seksizma v 

izbranem visokošolskem prostoru. 

Obenem lahko na podlagi kritičnega ovrednotenja obstoječih prevladujočih definicij seksizma 

s fokusom na nevidnosti privilegija, njegovi relativnosti in relacijskosti, biološkem 

determinizmu in binarni spolni strukturi ter heteronormativni hegemoniji ter 

cisnormativnosti,
57

 konceptualizacijo seksizma razširimo in redefiniramo kot prakse na ravni 
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intersubjektivnega, skupaj z delovanjem znotraj institucij in njihovo notranjo organiziranostjo, 

ki reproducirajo obstoječi androcentrični druţbeni red in njegove konstitutivne elemente 

(binarno spolno strukturo, utemeljeno na podeljenem primatu 'biološkemu', tj. na biološkem 

determinizmu, ideji komplementarnosti 'dveh' spolov, njune medsebojne izključujočosti in 

hierarhičnosti, cisnormativnosti in heteronormativnosti). Seksizma kot prakse, podprte s 

hegemonimi ideologijami, ne moremo misliti onstran konceptualizacije privilegijev in 

'poškodb' (Johnson, 2005). Regulacija 'delanja' spola (gender policing), ki individuume skuša 

nasilno kategorizirati v eno izmed dveh druţbeno priznanih in prevladujočih kategorij spola, 

targetira vse spole oziroma individuume (v skladu z njihovimi spoli oziroma spoli, 

prepoznanimi s strani socialnega), ta proces reguliranja 'delanja spola' pa je tudi tisti, ki skozi 

ideologijo in prakse seksizma omogoča hegemon in privilegiran poloţaj moškega na relaciji z 

ostalimi deprivilegiranimi in razvrednotenimi spoli in spolnimi izrazi. Reguliranje 'delanja 

spola' je tako proces, ki sicer doleti tudi moško, a ga ne moremo enačiti s seksizmom, 

definiranim kot reprodukcijo obstoječega androcentričnega reda, v katerem so v različni meri 

oziroma stopnji (upoštevajoč mnogotere druţbene pozicioniranosti) na podlagi pripadnosti 

določeni druţbeni skupini privilegirane tiste osebe, ki se pribliţujejo hegemoni moškosti (tj. v 

zahodnem kontekstu bela heteroseksualna moškost višjega razreda ob navezavi na 

pričakovano skladnost druţbenega spola in spolnega izraza), in v različni meri na podlagi 

pripadnosti določenim druţbenim skupinam (ţenske, transspolne osebe) deprivilegirane 

osebe, ki so od tega ideala relativno oddaljene (npr. cisspolne ţenske z druţbeno 

pričakovanim spolnim izrazom, spolno nebinarne osebe, temnopolte, gibalno ovirane ţenske 

ipd.). Pri konceptualizaciji seksizma je tako – ob medpresečnostih in mnogoterih druţbenih 

modalitetah, ki sekajo individualno druţbeno pozicioniranost – treba misliti razmerja moči 

tudi na 'globalni', širše druţbeni, strukturni ravni (Amigot in Pujal, 2009), v katere so vpeti in 

iz njih izhajajoči privilegiji glede na pripadnosti različnim druţbenim skupinam. S tem 

načinom konceptualizacije seksizma (oziroma sistemske (de)privilegiranosti) se učinkovito 

izognemo nevarnostim relativizacije in individualizacije 'opresije' oziroma razmerij moči 

(dominantnost – subordiniranost), tj. temu, da se opresija obravnava individualno, glede na 

individualno medpresečno pozicioniranost. Opresija se namreč, kot ţe omenjeno, dogaja na 

relacijah med strukturno oziroma druţbeno ravnjo in druţbenimi skupinami ter individuumi 

znotraj druţbenih skupin, pri čemer pretočnost razmerij moči poteka kroţno (razmerja moči 

se utrjujejo v obstoječem druţbenem redu, ki privilegira določene druţbene skupine in preko 

pripadnosti tem skupinam na pozicijo bolj ali manj – a še vedno privilegiranega – postavljajo 

individuume kot pripadnike_ce teh druţbenih skupin, ki preko intersubjektivne ravni, z 

delovanjem v mikropolitičnih dogodkih in interakcijah – kroţno, a ne fiksno, deterministično, 

utrjujejo pozicioniranost druţbenih skupin in reproducirajo obstoječi druţbeni red). 

Tipi seksističnega delovanja 
V tem delu obravnavam različne tipe seksističnega delovanja, kot so razdelani v teoretskih 

delih in jih naveţem na empirične podatke, naslanjajoč se na individualne zaznave prisotnosti 

seksizma (in (ne)posredne izkušnje) v visokošolskem prostoru s strani intervjuvanih oseb. 

Odgovori oseb se namreč največkrat veţejo neposredno na odgovore v povezavi s tipom 

seksizma, ki ga osebe zaznavajo. Vzporedno s teoretsko klasifikacijo tipov seksističnega 

delovanja v nadaljevanju tako obravnavam zaznavanje prisotnosti seksizma in njegovih 

različnih manifestacij oziroma form pojavljanja v visokošolskem prostoru s strani 

intervjuvanih oseb, v zadnjem delu tega poglavja pa tovrstne zaznave poveţem še z 

individualnimi konceptualizacijami seksizma, ki smo jih obravnavale_i v zgornjem delu. 

                                                                                                                                                                                     
forme heteroseksualnosti, medtem ko z binarno spolno strukturo izpostavljam druţbeno konstitucijo dveh 

medsebojno komplementarnih spolov, ki sta v hierarhičnem razmerju ipd.  
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Sovražni in ambivalentni seksizem 
V tem delu glede na zgoraj razdelano konceptualizacijo seksizma obravnavam tipe izvajanja 

seksizma oziroma seksističnega delovanja na ravni mikropolitičnih dogodkov in interakcij: 

seksizem se pogosto obravnava kot neposredno izraţanje sovraţnosti proti ţenskam – Glick in 

Fiske (1996) na tem mestu uvajata pomembno distinkcijo, ki omogoča fokusiranje tudi na 

tista dejanja ali dogodke, ki bi jih v skladu s pogostim dojemanjem seksizma (odkrito 

izkazovanje sovraţnosti) spregledale_i, čeprav ravno tako prispevajo k reprodukciji 

obstoječega moškosrediščnega druţbenega reda. Gre za distinkcijo med sovraţnim in 

dobronamernim seksizmom, pri čemer prvega definiramo kot odkrito izraţanje sovraţnosti 

proti ţenskam,
58

 medtem ko je za dobronamerni seksizem značilna prisotnost 

stereotipiziranega dojemanja ţensk v njihovih restriktivnih konvencionalnih spolnih vlogah 

ob hkratnem izkazovanju vedenja, ki je sicer pogosto kategorizirano kot prosocialno (npr. 

nudenje pomoči) – za dobronamerni seksizem je tako značilna druţbenospolna ideologija, ki 

se kaţe kot izpostavljanje ţenske kot matere ali ţene, idealiziranje ţenske kot romantično-

ljubezenskega objekta ipd. (Secord, 1983 v Glick in Fiske, 1996, str. 492), kar je razvidno tudi 

iz spodnjega citata, ki ponazarja neposredno izkušnjo tovrstnega dobronamernega seksizma v 

izbranem visokošolskem prostoru: 

»Potem na primer to, da se je pričakovalo, ko sem, od mene na primer, s strani nekaterih na 

faksu, da se, ker nimam otrok, sem lahko tukaj od jutra do večera. (9_20) In potem mi je, zdaj 

bom kar rekla,  [oseba, ki je po hierarhiji višje],  potem, ko sem se vrnila s porodniške, kar 

direktno rekel, poklical me je, tako, bila sva zelo narazen, nisva o ničemer govorila, ampak on 

je imel potrebo me poklicati, ura je bila mogoče pol pet, mogoče pet, in potem mi je rekel, ''ja, 

a ti si še kar na faksu? No, veš, saj zdaj ti ni treba tako dolgo ostajati na faksu, zdaj, ko imaš 

otroka, moraš biti tudi malo doma''. (9_21) Potem je pa mogoče zaznati pri nekaterih ta 

paternalističen, pokroviteljski odnos. In je zelo teţko potem zares se premakniti kam višje in si 

ustvariti neko pozicijo.(9_22)« (Katarina, 2015). 

Kljub videzu diametralne različnosti dobronamernega in sovraţnega seksizma, distinkcija v 

temelju ni tako jasna, saj oba tipa seksizma izhajata iz percepcije ţensk kot 'šibkejšega spola', 

ki naj bi zavzemale jasno omejene domestificirane vloge, na kar opozarjajo tudi odgovori 

intervjuvanih oseb, ki izpostavljajo tudi mehanizme sankcioniranja, ki sledijo poskusom 

izmikanja v visokošolskem prostoru vsiljenih 'domestificiranih' vlog: 

»Mislim, da stereotipom, da je to tisto, kar imajo ljudje v nekih miselnih procesih 

ukoreninjeno in da imajo to za absolutistično, to znano razdelitev med močnejšim moškim in 

šibkejšim ţenskim spolom. (11_22) Jaz vseeno mislim, da so ţenske šibkejše v primerjavi z 

moškimi, pa ne zaradi sposobnosti, izobrazbe, poloţaja, ki ga imajo, ampak preprosto zaradi 

načina ţivljenja in nekih tradicionalnih vkoreninjenih vlog, ki jih ima posameznik. Nekako ta 

materinska vloga potegne vse to za seboj in mislim, da so te predstave vzrok za takšno 

situacijo (neenakosti med spoli, op. a.). (11_23)« (Oliver, 2015), 

»Na drugi strani se predvsem od mlajših kolegic, asistentk, pričakuje da bodo predvsem 

asistirale, torej asistirale v smislu pomagale, da bo profesorjem, profesoricam na višjih 

pozicijah vse teklo gladko /…/ In za to smo dobre. (9_17) To je naša 'naravna'  vloga, vse nam 

je dano, poskrbeti za vse in to naredimo brez jamranja. (9_18) In potem, ko se ob poti, ki 

pomeni, da dobiš doktorat, da objaviš neke članke, da delaš, torej da se dokazuješ in se začneš 

tudi upirati in izmikati nekako tej vlogi, ki ti je bila nekako vsiljena, da je potem neko tako 

nezadovoljstvo, neko tako kot razočaranje. 'Aja, zdaj se boš pa upirala, prej smo te tako gor 

jemali, zdaj pa misliš, da si nam zrasla čez glavo?' In to ne samo moških kolegov, to se dogaja 

                                                           
58

 Teoretske definicije seksizma so – kot ţe rečeno – mestoma nepopolne glede na teoretske doprinose queer in 

transspolnih študij; ko uporabljam teoretske vire avtoric_jev tako sicer uporabljam njihove teoretske 

konceptualizacije seksizma, v nadaljevanju pa se naslanjam na zgoraj zapisano definicijo.  
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tudi s strani starejših ţenskih kolegic. (9_17) In potem imamo tudi primere šikaniranj, mobing, 

kjer se potem poskuša človeka, torej to mlado ţensko, postaviti nazaj na pravo mesto. (9_19)« 

(Katarina, 2015), 

na podlagi česar oba tipa seksizma utrjujeta in legitimirata moško strukturno moč, čeprav 

preko različnih mehanizmov: sovraţni seksizem neposredno izpostavlja nekompetentnost 

ţenske za participiranje v ekonomskih, političnih in drugih institucijah, npr.: 

»Zdi se mi, da to, v mojih očeh, ko sem jaz opravljala refleksijo, se mi je zdelo, da je vezano 

na spol in to predvsem na to, da gre za mlajše asistentke, pri katerih se dvomi, ali so zares 

sposobne izvajati neke vsebine korektno. Ali imajo dovolj znanja, dovolj teorije, kot je bilo 

postavljeno pod vprašaj, da bodo izpeljale, kar so si zastavile. Takega dvoma v sposobnosti 

moški kolegi, vsaj jaz nisem tega zaznala. (9_27)« (Katarina, 2015), ali 

»In se spet ne da moţnost niti ţenskam, da bi vodile, kar veva obe. (1_48) Ne zaupa, češ da 

ţenske pač nismo toliko sposobne, to je v bistvu zadaj. (1_50) /…/ In predvsem to, da se ti ne 

dovoli, da bi se določene stvari sam odločil, ampak moraš za vse imeti dovoljenje. Ţe tu se 

kaţe neko nezaupanje. (1_58) Mislim, da sem se morala kot ţenska kar dosti potrjevati, 

verjetno še bolj. Predvsem v tistih stvareh, kjer je študentk sicer veliko ţensk in potem prideš 

do predavateljev in so večinoma moški. In potem postati ena izmed njih ni enostavno (1_59)« 

(Eva, 2015), 

»Obstaja (seksizem, op. a.), po tistem našem dogodku se mi zdi, da nekateri profesorji še bolj 

provocirajo. (2_11) Kot so ţe itak prej imeli nek nezaveden način delovanja, ki ga niso tako 

reflektirali. (2_13) Imaš pa različne (izkušnje s seksizmom, op. a.), od tega, da se komentira 

vizualna podoba, do tega, da se tudi v določenih, ampak mogoče tisto se bolj pazi, kadar gre 

na intelektualno sposobnosti. (2_14)« (Mateja, 2015), 

medtem ko dobronamerni seksizem deluje na podlagi udobnega racionaliziranja zamejevanja 

ţenske v konvencionalne spolne vloge, s čimer se dobronamerno seksistično delovanje 

prikrije kot zatiralsko, saj v ospredje stopi paternalistična ali pokroviteljska skrb (Glick in 

Fiske, 1996) – dobronamernega in sovraţnega seksizma ne moremo jasno razločiti, saj 

pogosto nastopata sočasno, tj. dobronamerni seksizem kot racionalizacija, poskus legitimacije 

prepričanj, ki so sovraţna do ţensk.
59

 

Tako dobronamerni kot tudi sovraţni seksizem lahko razčlenimo na tri komponente, tj. 

paternalizem, diferenciacijo po spolu in seksualnost. Prvi element – paternalizem – se 

opredeljuje kot odnosno delovanje z očetovske pozicije na relaciji z infantilizirano osebo, 

znotraj paternalizma pa lahko razločimo še dominantni in protektivni paternalizem, čeprav, 

podobno kot pri seksizmu, pogosto delujeta v paru (Glick in Fiske, 1996). Kot primer 

paternalističnega dobronamernega seksizma lahko izpostavimo primer intervjuvane osebe, ki 

občasno študentke na predavanjih naslavlja kot 'princese': 

»Princeske, ja, po tem sem pa znan. Jaz tudi na predavanjih rečem dostikrat moje /…/ 

princese, drage moje /…/  princese. Princesa je verjetno bodoča kraljica, kar pomeni in jaz 

tudi rečem, ko vprašajo, kaj smo pa me, kakšne /…/, ''ve ste pa /…/ kraljice''. Kraljica je pa 

nosilka avtoritete.  Ko jaz rečem /…/ princesa mislim na kandidatke za /…/ kraljico. Ena stvar, 

druga stvar, seveda, to je na nek način ljubkovalno ime, ne v smislu poniţevalnosti, ampak v 

tem smislu, da če nekomu rečeš v pravljici princesa, je to praviloma znamenje za vse najbolj 

pozitivno, kar obstaja. (10_59)« (Janez, 2015). 
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 Glick in Fiske (1996) pri tem opozarjata na potencialno problematičnost poimenovanja dobronamernega 

seksizma kot dobronamernega, kar pravzaprav deluje kot oksimoron, a kljub temu uporabljata izraz 

'dobronamerni' zaradi manka ustreznejšega poimenovanja. 
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Diferenciacija po spolu kot drugi element sovraţnega in dobronamernega seksizma se 

razčlenjuje v kompetitivno diferenciacijo po spolu, tj. prepričanje, da samo moški posedujejo 

tiste karakteristike, na podlagi katerih lahko učinkovito izvajajo moč v socialnih institucijah, 

ob tem pa vzporedno teče tudi komplementarna diferenciacija po spolu, po kateri imajo moški 

potrebne lastnosti za učinkovito participacijo v socialnih institucijah, z izjemo druţinske sfere 

– 'spola' se tako po karakteristikah dopolnjujeta: lastnosti, ki jih poseduje moški, pri ţenskah 

umanjkajo in obratno, lastnosti, ki jih poseduje ţenska, umanjkajo pri moških: 

»Ampak nasploh, ko se zbirajo dekani, je večina dekanov moških. (1_16) To verjetno ni zato, 

da smo ţenske manj sposobne, ali da ne znamo razmišljati, po mojem ni zato. (1_15) Ampak je 

to nek svet, kjer včasih tiste vrednote, ki so ti blizu, ki so ţenskam pogosto bolj blizu ... Zelo 

teţko deluješ s tistimi vrednotami. (1_17) /…/ In potem se boriš proti samemu sebi, proti 

svojim lastnim vrednotam. (1_15) In potem se pač ţenske odločijo ali ostanejo ali grejo 

(1_13), ker če vidijo, da morajo popolnoma zatajiti vrednote, katerim si zvest, ki jih ti imaš … 

1_18) In potem, če si izpostavljen posmehu, seveda, nekajkrat omeniš (1_9). In po moje to na 

dolgi rok ti zmagujejo. (1_10) Malo več ţensk je, ampak višje kot greš, bolj je ta moški svet. 

Zgleda tudi, da ne prepustijo (1_15)« (Eva, 2015). 

Diferenciacijo po spolu (kompetitivno in komplementarno) v kontekstu participacije 

študentk_ov v visokošolskem prostoru konkretno ponazorimo tudi z naslednjim citatom, ki 

izrazito in neposredno – na podlagi druţbenospolnih pričakovanj in zahtev – razvrednoti 

participacijo študentk na študijskem programu, ki je sicer druţbeno prevladujoče bran kot 

maskulin: 

»Imaš profesorja, imaš take izjave, ja, tale izpit mora biti narejen pa tako, da ga bodo te kure 

naredile. Kurice, kao. Iz ŠP (3_6)« (Andrej, 2015). 

Tretji element sovraţnega in dobronamernega seksizma Glick in Fiske (1996) opredelita kot 

seksualnost, ki je vir največje ambivalence, saj moški v intimi izkuša ambivalenco 'odvisnosti' 

in 'ţelje po dominanci'
60

 – omenjeni trije elementi s podelementi so tako močno prepleteni, da 

je ustrezneje govoriti o ambivalentnem seksizmu kot pa o dobronamernem in sovraţnem 

seksizmu kot o dveh ločenih elementih.  

Sočasno prisotnost dobronamernega in sovraţnega seksizma, ki se morda zdi paradoksna, 

lahko razloţimo s členitvijo na podskupine ţensk, ki so tarče ambivalentnega seksizma: tako 

se dobronamerno seksistična prepričanja veţejo predvsem na ţenske v 'tradicionalnih' 

skrbstvenih vlogah, npr. mati, ţena, tajnica, ki so označene kot 'tople, a neumne', sovraţno 

seksistična delovanja pa targetirajo ţenske, ki ne ustrezajo druţbenemu spolu in na različne 

načine ogroţajo moško dominacijo, kot take pa so označene kot 'ogroţajoče sposobne, a 

hladne' (Glick in Fiske, 1996; Fiske, 2012, str. 37). Preskriptivni spolni stereotipi oziroma 

druţbenospolna pričakovanja preko tega vzpostavljajo protiudarce skozi percipiranje ţensk 

predvsem kot hladnih (a tudi kompetentnih), na prvo mesto so tako v kontekstu delovnega 

mesta postavljene pripisane ali tako percipirane socialne veščine, profesionalne kompetence 

pa so izrinjene na sekundarno (Fiske, 2012); oseba, druţbeno prepoznana kot ţenska in 

zaposlena v visokošolskem prostoru, je tako 'domestificirana' mimo svoje profesionalne 

vloge,
61

 kar jasno prikazuje tudi ena izmed neposrednih izkušenj s seksizmom ene izmed 

intervjuvanih oseb: 
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 Teza je problematična, saj v konceptualizaciji seksualnosti kot prostora pojavljanja seksizma implicitno 

predpostavlja heteroseksualnost, čeprav bi bilo ustrezneje govoriti o heteroseksualiziranosti. 
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 Bellas v svoji raziskavi (1999) tudi ugotavlja, da študentke_je od profesoric pričakujejo več prijaznosti v 

primerjavi s profesorji in jih tudi 'obsojajo' hitreje in močneje, ko tem pričakovanjem ne zadostijo. Študentke_ji 

hkrati tudi ocenjujejo, da so profesorice manj kompetentne (oziroma imajo manj znanja) (Feldman, 1993 v 
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»Meni študentje na primer tam očitajo, mislim, zdaj eni se strinjajo, drugi se ne, ampak 

zanimivo, kaj je postavka. Da sem premalo človeška in premalo topla. To se mi zdi, da je tudi 

tako, da se to pričakuje, in to predvsem od asistentk. Da bomo kot neka materinska figura, ne 

vem, ne razumem. In se mi je zdelo tako malo … Jaz nisem zato tukaj. (9_18)« (Katarina, 

2015). 

Medtem ko je na eni strani sovraţni seksizem zaradi odkritosti in neposrednosti tudi pogosteje 

zaznan in označen kot seksizem, kot je razvidno tudi iz spodnjega citata, ki ponazarja 

konceptualizacijo seksizma intervjuvane osebe, tj. zaznavo zgolj sovraţnega, neposrednega in 

odkrito agresivnega seksizma: 

»Bolj agresivno, bolj izpostavljanje moči moškega napram ţenski. (5_4) bolj direktno in bolj 

agresivno, z bolj grdimi besedami. (5_5) Pa vse v tem, pa tudi kakršno koli drugačno to 

izţivljanje. Ampak tudi to izpostavljanje jaz, moški« (Nika, 2015), 

je dobronamerni seksizem na drugi strani zaradi prosocialnega videza in 'dobronamernega 

paternalizma' redkeje označen kot seksizem, tako zaradi subtilnosti, prikritosti kot tudi zaradi 

paternalističnega dušenja samointerpretacij izkušenj s strani ţenske, s čimer oteţuje 

prepoznavanje in tudi upor proti seksizmu s strani tarče seksističnega delovanja (Barreto in 

Ellemers, 2005a; Fiske, 2012), kar kaţe tudi spodnji citat v navezavi na odzivanje na doţivet 

seksizem v izbranem visokošolskem prostoru:  

»V bistvu je tako, če bi vsaj bila groţnja, ki bi bila eksplicitno izrečena, bi bilo bistveno laţje 

se upreti. Lahko pokaţeš in rečeš, tole ste rekli, je protizakonito, ţaljivo. Ampak tole ni in ne 

moreš s prstom pokazati, zelo teţko, zelo bi morala zbirati zdaj, kako in kje je bilo to, na 

kakšen način. In še bi bila javna razprava, diskutabilno bi bilo, če je to sploh sporno ali ne. 

Ampak je res zajebano, ker res ne moreš s prstom pokazati. Tudi kot argument, če bi rekla, da 

se grem zdaj debato okrog tega z dotično osebo, teţko najdem, jaz ţe najdem argumente, 

ampak teţko, da bi rekla: ''tole je''. Ampak je ''tole, ker …''. In potem je treba cel kontekst 

razloţiti. In tudi kontekst si vsak po svoje malo razlaga, tudi to. (4_65) Tako da tukaj je ta 

uporaba moči, ki mene pusti v takšni situaciji, kaj, kako naj jaz naredim? (4_64)« (Jasna, 

2015). 

Tradicionalni in moderni/subtilni seksizem 
Distinkcije v tipih seksizma lahko vzpostavimo tudi v kontekstu 'staromodnega' seksizma, ki 

deluje na podoben način kot sovraţni seksizem, torej preko odkritega sovraštva do ţensk, 

prepričanja o inferiornosti ţenskega spola, ter modernega seksizma, ki odkrito sicer 

nasprotuje spolnim neenakostim (Thomas in Esses, 2004), sočasno s tem pa se izvajajo tudi 

seksistična prepričanja, a na subtilen, prikrit, teţje zaznan način – spremembe v načinih 

prisotnosti seksizma lahko poveţemo s spremembami v druţbenem ţivljenju (npr. vzpon in 

krepitev feminističnih gibanj), pri čemer je pomemben element modernega seksizma ali 

neoseksizma konflikt med egalitarnimi vrednotami in 'preostalimi' (residual) negativnimi 

občutki proti ţenskam, na konkretni ravni pa se kaţe kot zanikanje kontinuirane 

diskriminacije ţensk in očitanje 'posebnih privilegijev', ki so jih v 'spolno enakopravni' druţbi 

deleţne ţenske (Barreto in Ellemers, 2005b; Lorenzi-Cioldi in Kulich, 2015; Masser in 

Abrams, 1999) – podobno očitanje 'posebnih privilegijev' lahko zasledimo tudi v naslednjem 

odgovoru intervjuvane osebe: 

»Recimo jaz v svojem svetu, tem raziskovalnem se mi včasih res zazdi, da s kakšno stvarjo 

naredimo tudi nek kontra učinek. (7_12) Imamo posebne raziskovalne fonde denarja, ki so 

                                                                                                                                                                                     
Bellas, 1999) v primerjavi z moškimi, obenem pa jim postavljajo tudi višja pričakovanja oziroma standarde 

(pripravljenosti) (Bennett, 1982 v Bellas, 1999).  
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namenjeni izključno raziskovalkam. Ne poznam, da bi bil kakšen izključno za raziskovalce. 

(7_16)« (Bojan, 2015). 

Za subtilni moderni seksizem je značilno, da pogosto ostaja nedefiniran kot tak, saj je vpet v 

internalizirane socialne norme oziroma – bourdieujevsko – je skladen s shemami dispozicij, 

zaradi te skladnosti individualnega delovanja s prostori, v katerih se individuum giblje, pa 

redkeje prihaja do lomov in trkov, na podlagi česar bi se seksizem lahko ozavestil in 

problematiziral (Becker in Swim, 2011). Podobno lahko zasledimo tudi v odgovorih 

intervjuvanih oseb: 

»Meni je te stvari teţko pokazati s prstom (4_20), gre bolj za neke predstave, ki jih dobim na 

podlagi nekih dogodkov, ne bi rekla, 'aha, to se je zgodilo in to je zelo jasen pokazatelj'. /…/ 

Ampak ta del, če bi meni nekdo rekel, 'daj pokaţi ti meni s prstom, kaj je bilo' … (4_21)« 

(Jasna, 2015), 

»Tako da bi na odkriti ravni rekla, zdaj so pa ţenske manj … Ne, to sploh ne, ker to so bolj 

take prikrite oblike, ki so zelo teţko definirane, zelo teţko odkrite, zelo teţko zaznane. (1_20) 

In jaz tudi mislim, da same ţenske imamo premalo tega znanja, da bi ga znale zaznati, mogoče 

ga zaznamo čisto, ali pa mu damo neko drugo konotacijo, ne tega (1_21)« (Eva, 2015),  

»Obstaja cel kup nekih dejanj, ravnanj, za katere sicer nimaš nekega jasnega dokaza, da so 

seksistične, ampak ko spremljaš delovanje določenih ljudi, si pozoren, kdo so, kaj so, kako se 

obnašajo, jih pa lahko (2_81)« (Mateja, 2015). 

Benokraitis in Feagin (1995, str. 83–115) v primeru subtilnega seksizma ločujeta devet 

različnih podvrst, tj. 1) vzvišeno kavalirstvo (vedenje, ki je protektivno in paternalistično in ki 

percipira ţenske kot inferiorne; na konkretni ravni se kaţe recimo s poimenovanjem odrasle 

ţenske kot 'punca'); 2) podporno odvračanje (v katerem ţenske prejemajo mešana sporočila o 

svojih sposobnosti, intelektualnosti in doseţkih; razdelimo lahko v dodatne štiri podskupine: 

ţenska je spodbujana, ampak stereotipizirana – spodbujena je torej v tisti smeri, ki ustrezajo 

njenemu pripisanemu druţbenemu spolu; ţenska je spodbujana, a nenagrajena za doseţke; 

ţenska je spodbujana, a izključena iz participacije v prostorih, kjer bi dejansko šele lahko 

uspela; in spodbujena in izkoriščena, npr. prilaščanje njenih doseţkov s strani drugih); 3) 

prijateljsko nadlegovanje (seksualizirano vedenje, ki poraja občutke neudobja, poniţanja, 

sramu pri tarči seksizma; v skupino prijateljskega nadlegovanja se uvrščajo komplimenti, 

sovraţni humor in psihološko ustrahovanje); 4) subjektivna objektifikacija (v kateri so ţenske 

percipirane kot otroci ali lastnina, kot seksualni objekti ali kot neprisotne, nevidne v skupini 

moških); 5) razvrednotenje (dela, doseţkov); 6) liberalni seksizem (vedenje privilegiranega 

individuuma, ki na videz deluje kot vedenje, ki teţi k spolno enakopravni obravnavi, obenem 

pa povečuje svobodo moškega ob prelaganju bremen na ţensko, npr. večja obremenitev 

ţenske ob vstopu v sfero zaposlovanja, česar ne spremlja razbremenitev v opravljanju 

domačega skrbstvenega dela); 7) dobronamerna eksploatacija (npr. prelaganje delovnih nalog 

na druge ob prevzemanju zaslug); 8) obzirna dominacija (oziroma dominacija moških na 

odločevalskih mestih – dominacija je sprejeta zaradi internaliziranja druţenospolno pogojenih 

pričakovanj in institucionaliziranja moškosrediščnih spolnih struktur); in 9) kolegialno 

izključevanje (kot fizična izključitev, npr. izoliranje, izključenost iz procesov odločanja, in kot 

socialno in profesionalno izključevanje, npr. ignoriranje, neupoštevanje, sankcioniranje zaradi 

odstopanja od pripisanega druţbenega spola, ipd.) – prisotnost kolegialnega izključevanja 

potrjujejo tudi empirični izsledki, pri čemer se kaţe tudi relativnost (de)privilegiranosti glede 

na pozicije moči, ko gre za osebe, druţbeno prepoznane kot ţenske, saj tudi slednje v primeru 

zasedanja višjega mesta na hierarhiji mestoma reproducirajo androcentrična razmerja moči, 

prepletena s formaliziranimi pozicijami moči: 
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»Z leti se mi zdi, da tam, kjer lahko kaj relevantnega povem, povem, je pa tako da vidim, da bi 

kar kdo raje videl, da ne bi govorila. (9_25) Pa zdaj ne mislim, teh svojih najoţjih sodelavcev, 

ampak mislim kakšne starejše sodelavke, ki se jim zdi, da kaj pa ta, zdaj mi ţe teţko rečejo 

frklja, ampak še vedno pa je malo tega (9_25)« (Katarina, 2015), 

pri čemer se tovrstno kolegialno izključevanje, sodeč na podlagi empiričnega dela, povezuje 

ne s samo s spolom individuuma, temveč tudi s formaliziranimi pozicijami moči in 

neformalno hierarhijo, ki deluje v ozadju. Obe ravni, formalna in neformalna hierarhija pa sta 

– glede na kontekst visokošolskega prostora, ki ga lahko mislimo kot moško trdnjavo – tudi 

močno spolno zaznamovani:
62

 

»Ampak tudi ne na tej uradni hierarhični ampak tej neki zadaj, ki vlada, kdo je bolj 

pomemben, kdo je manj pomemben in tisti, ki niso tako pomembni, se njihovo mnenje ne 

upošteva in se jih na ta način diskreditira. Ali pa se sploh ne posluša. To mi gre tudi na ţivce. 

Se nekaj reče in ni slab predlog, ampak ker nisi dovolj visoko, kar preslišijo (3_29)« (Andrej, 

2015), 

»Ampak ko to reče oseba, bom rekla tako, oseba, ki nima tako pomembnega statusa, je tudi 

komunikacija, tudi ton glasu, to se na primer pri NN zelo dobro pokaţe, spremeni. In če ti še 

vztrajaš, si lahko deleţen tudi nadiranja. Povzdigne se glas in odpravi se te na koncu res tako, 

kot 'ne bodi ga treba' in nehaj zdaj ţe teţiti. Tudi celo lahko s takimi besedami. (9_48) /…/ 

kadar gre za pomembne vsebine, kadar se zazna ţivčnost, na primer na strani tistega, ki bi rad 

uveljavil nek svoj predlog, se zna zgoditi, da mu ţivci potem popustijo pri nekom, ki je 

ţenskega spola in je niţje pozicioniran kot on. Pri moških kolegih, ki so redni profesorji, 

redko. Tudi če se zgodi kakšen tak lapsus, ki bi ga takemu staremu lisjaku ne pripisal, se ga 

tako dobronamerno mogoče popravi, ampak nikakor ne odpravi. To zaznavam (9_50)« 

(Katarina, 2015), 

pri čemer nekatere intervjuvane osebe izpostavljajo tudi, da se na formalni ravni – ob 

zavedanju norm enakosti, ki bi jim kot institucija in zaposleni v njej morali_e slediti – večja 

pozornost namenja, goffmanovsko formulirano, 'ohranjanju institucionalnega obraza' 

(Goffman, 2014). Navzven, na formalni ravni, se tako popazi in skuša utrjevati videz spolne 

enakosti oziroma neseksističnega prostora (Thomas, 1998; Mills, 2008; van der Brink in 

Benschop, 2011), medtem ko je na neformalni ravni stanje po navedbah intervjuvanih oseb 

drugačno:  

»Bistveno slabši kot sem mislila, če dam neko vrednostno sodbo (o odnosu zaposlenih do 

seksizma, op. a.) (2_44), sicer pa se mi zdi, da obstaja neka razlika med formalnim in delno 

formalnim in neformalnim. (2_45) Predvsem formalno se zelo dobro popazi, da je vse tako kot 

je treba, medtem pa to ne pomeni, da ne bo pogovorov, ne bo zbadanj, (2_45) ki pa nimajo res 

samo tega osebnostnega, imajo tudi druge posledice, če ne drugega, na integriteto neke osebe 

(2_46)« (Mateja, 2015), 

»Po mojem poznavanju in spremljanju situacije na formalni ravni ni prisoten (11_4), če bi pa 

šla na tako situacijo, ki je bila v prvi točki, v neformalnih pogovorih pa prav gotovo je. (11_5)  

Imamo do tega neko distanco in se sprostimo ob neformalnih poloţajih, dogodkih (11_5), 

znamo se pa zadrţati oziroma ne bom rekel ugajati, ampak ravnati skladno z nekimi 

pričakovanji, ko so uradne in formalne situacije. (11_6) /…/ vsak ve, kaj je nekako 

sprejemljivo in kako se lahko vede v določenih okoliščinah. Recimo na nekem sestanku nihče 

ne bo takih seksističnih izjav delil. Se pa v neformalnih okoljih pojavljajo, tam so pogoste, v 

formalnih okoljih, uradnih, pa ne (11_36)« (Oliver, 2015), 

                                                           
62

 O tem več v nadaljevanju, v podpoglavju o jeziku, govoru in seksizmu. 
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čeprav je slednje (prisotnost seksizma na neformalni ravni) odvisno tudi od konkretnega 

oddelka, v kateri se oseba, zaposlena v visokošolskem prostoru, preteţno giblje: 

»Posamezni dogodki (8_13), ki potem razkrijejo, se mi zdi, ko se zgodijo, neke bolj strukturne 

stvari (8_14), ko postanem pozorna na njih in se mi še potem zazdi, 'uau, mogoče pa plavamo 

v takih strukturah (8_14), pa se niti ne zavedam, ki so na nek način seksistične' (8_15). Pa si 

malo zakrivam oči ali pa sem bolj v nekem svojem mikrokozmosu, kjer se mi ni treba s tem 

ukvarjat in na nek način gledam stran (8_16)« (Tjaša, 2015). 

Zgornja kategorizacija (Benokraitis in Feagin, 1995. str. 83–115) sicer sproţa nekaj 

pomislekov v zvezi s poimenovanji, npr. prijateljsko nadlegovanje (kamor je vključeno tudi 

psihološko ustrahovanje) – zdi se, da se s takšnim poimenovanjem samo dejanje in teţa 

psihološkega ustrahovanja in seksualiziranja bistveno zmanjšata, enako velja za 

poimenovanje 'obzirne' dominacije ipd. Prav tako se postavlja vprašanje, koliko je notranje 

kompleksna in zamejena kategorizacijska shema sploh funkcionalna, tj. če je moţno 

seksistično delovanje tako jasno umeščati v posamične jasno zamejene kategorije in 

podkategorije, saj se v praksi udejanja v prepleteni obliki: kako ločiti 'dobronamerno' 

eksploatacijo od obzirne dominacije in kolegialnega izključevanja, če nekatere od teh podvrst 

pravzaprav lahko delujejo kot učinki predhodnih seksističnih delovanj, zajetih v drugih 

kategorijah oziroma podkategorijah? Kategorizacijsko shemo je tako bolj smiselno 

obravnavati kot potencialni – nedokončan – nabor seksističnih dejanj za senzibiliziranje oseb, 

vpletenih v asimetrična razmerja moči, ne pa tudi kot klasifikacijsko shemo podvrst 

subtilnega seksizma.  

Pojav modernega/subtilnega seksizma lahko sicer poveţemo tudi s postfeminizmom, za 

katerega je značilno prepričanje, da je spolna enakost ţe doseţena (Thomas in Esses, 2004). 

Postfeminizma v tem tekstu ne definiramo v skladu s populariziranim prepričanjem o 

nepotrebnosti feminizma in koncu feminističnih bojev, temveč kot ideologijo, ki prikriva in 

legitimizira obstoječe spolne neenakosti, diskriminacije ob sočasnem prelaganju odgovornosti 

za spolne neenakosti in druge problematizirane socialne pojave na feminizme in feministke 

(Meyers, 2013), prisotna pa je tudi ideja spolno nevtralnega subjekta, katerega druţbeno 

pozicioniranost določajo individualne kompetence, veščine, znanja, pri čemer se – v skladu s 

postfeministično ideologijo spolno nevtralnega druţbenega reda – spregledujejo obstoječe 

spolne neenakosti, ki so produkt androcentričnega druţbenega reda. Ideja spolno nevtralnega 

subjekta je ravno zaradi prekrivanja androcentričnosti in spolne nenevtralnosti obstoječega 

druţbenega reda nevarna, saj odgovornost za spolne neenakosti individualizira na subjekte, 

spolno zaznamovane kot ţenske, oziroma njihove veščine in izbire, kar je razvidno tudi iz 

empiričnih podatkov, kjer se mestoma spolne neenakosti, reproducirane z androcentričnim 

druţbenim redom, individualizira in reducira na izbire in interese ţensk: 

»S predpisovanjem kvot ţensk v politiki, ker se mi zdi, da s tem še bolj poudarjamo to razliko, 

delujemo kot da bi prilivali na ogenj, da govorimo, da je razlika med moškim in ţensko. 

(7_13) Zaradi tega, ker ţenska potem rabi zaščito, da je lahko v politiki. (7_12) Za mene so 

pomembni ljudje in kaj povejo (7_14). Vsekakor pa določeni ukrepi, se mi zdi, da so 

neposrečeni oziroma lahko doseţejo tudi kontra učinke. (7_12) Če tako rečem, mogoče se pa 

ne ţelijo s tem (politiko, op. a.) ukvarjati (7_8)« (Bojan, 2015), 

»Ne vem, zdaj, dobro, dekanjo smo imeli do sedaj eno, dekanov nekoliko več, če bi čisto tako 

gledali, ampak jaz moram reči, da te preštevne metode in kvote sam ne razumem čisto dobro 

in se ne znam do njih čisto dobro opredeliti. Jaz mislim, da reči toliko in toliko ţensk mora biti 

na profesorskih mestih, sicer je to seksizem, to preprosto ne pije vode. Zelo preprosto, pa 

lahko Evropa govori, kar hoče. Ţenska mora priti na vodilna mesta na podlagi sposobnosti, ne 
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na podlagi spola. Res pa je, da je mogoče v politiki, morda zaradi nekih reprezentacijskih 

zgodb moţno pristajati na neke kvote« (Janez, 2015). 

Antić Gaber (2011) v kontekstu spolnih kvot (v političnem polju) zapiše, da kvote same po 

sebi ne prinašajo ţelenih rezultatov, zagotavljajo pa preseganje podreprezentiranosti 

specifičnega spola v spolno zaznamovanih institucijah oziroma na odločevalskih poloţajih, 

pozicijah moči; pojava podreprezentiranosti namreč ne moremo misliti mimo širših 

druţbenokulturnih dejavnikov ter spolno specifične socializacije, tekom katere se 

reproducirajo tudi bolj ali manj spolno zaznamovane vrednote. Ţenske se tako usmerja k skrbi 

za druge in za oţjo skupnost, so bolj samokritične in skromne v ambicijah, hkrati pa imajo 

niţjo samozavest pri osebnem angaţmaju, kar verjetno vpliva na pripravljenost na vstop v 

politično polje oziroma delovanje v njem (Selišnik in Antić Gaber, 2015). Podobno se 

izpostavlja tudi v odgovoru intervjuvane osebe v kontekstu delovanja ţenske v visokošolskem 

prostoru: 

»/…/ ampak v bistvu je tukaj to neke vrste dostikrat lahko tipično gledanje na ţensko, ki naj bi 

bila konformistična, tiho in nekonfliktna. (6_30) In se enostavno od ţenske ne pričakuje, niti se 

ji ne dovoli, da ustvarja konflikte, ampak je ţe v njeni socializaciji da je konformna, da se 

podredi. (6_30) /…/ se mi zdi večji problem to, da mi ponotranjimo ta pričakovanja in se 

potem … Ne rabimo barier s strani zunanjosti, ker imamo ţe svojih zadosti. In se tega niti ne 

zavedamo in to je potem tisto, kar se mi zdi, da lahko nekoga ovira na poti h karieri, k nekemu 

uspehu, visokim aspiracijam (6_34)« (Maja, 2015). 

Tako politiko kot tudi visokošolski prostor lahko obravnavamo kot 'moški trdnjavi' (Antić 

Gaber, 2011), znotraj katerih ţenske niso prepoznane kot sposobne za izvajanje vloge in 

funkcije zaradi odmika ali neskladnosti s prevladujočimi tradicionalnimi koncepcijami 

druţbenih spolov, oziroma: »ker ne ustrezajo pravi podobi nosilca moči« (Hofstede, Hofstede 

in Minkov, 2010 v Selišnik in Antić Gaber, 2015, str. 139), zaradi česar tudi dobivajo manj 

priloţnosti za vstop v omenjeni moški kulturi in jih ob ostalih obremenjenosti tudi redkeje 

izkoriščajo, na kar opozarjajo tudi nekateri odgovori intervjuvanih oseb: 

»Jaz mislim, da je več teh razlogov, zakaj ni več ţensk na teh mestih. (1_18) Gotovo je tudi, če 

doma nimaš popolnoma nobene podpore in da imaš recimo majhne otroke, za katere mora 

nekdo skrbet, pa je potem teţje. (1_19) Torej bo nekako enakovredno vzdrţevati, torej delati 

na akademskem področju, pa še zraven, se mi zdi tudi vsaka ţenska sprašuje, a si dobra 

mama, a si dobra ţena … Vprašanje je pa, koliko se moški o tem sprašujejo, tukaj se mi zdi, 

da ni tako enakovredno (1_19)« (Eva, 2015). 

Spolnih kvot na podlagi tega ne moremo obravnavati kot posebne privilegije, ki so jih deleţne 

ţenske, temveč kot mehanizme izravnavanja, nevtraliziranja privilegijev, ki so jih sicer v 

političnem polju in visokošolskih prostorih deleţni moški – slednji laţje vstopajo v moške 

trdnjave in dosegajo formalizirane pozicije moči in odločevalske poloţaje, tudi zaradi manjše 

obremenjenosti z 'distraktorji', ki so druţbeno prevladujoče brani kot odgovornost ţensk, npr. 

materinstvo. Starševstvo se – kot je razvidno iz spodnjega citata – v kontekstu kariernega 

trajektorija neproblematično zreducira na materinstvo, tj. nekaj, česar moškim ni treba 

početi:
63

 

»Je pa mogoče tudi v visokem šolstvu, po mojem občutku, več moških, ker, zaradi tempa 

ţivljenja, načina dela, mogoče, ne bom rekel, laţje ampak prej, brez večjih distraktorjev, 

pridejo do ugodnejših poloţajev, ker nimajo materinstva, ker ni treba, bom rekel, ni treba, ker 

ne skrbijo v takšni meri kot ţenske za dom in druţino in se lahko karieri bolj posvetijo in 

hitreje tudi napredujejo po druţbeni in intelektualni lestvici (11_12)« (Oliver, 2015). 
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Glede na predstavljene tipe seksističnega delovanja in obravnavanje le-teh v povezavi z 

empiričnimi izsledki oziroma zaznavami intervjuvanih oseb lahko sklenemo, da tudi na 

fakulteti Univerze v Ljubljani prevladuje subtilni seksizem v kombinaciji z ambivalentnim. 

Kombinacija obojega je problematična zaradi tega, ker je subtilni seksizem teţje zaznan 

oziroma definiran kot tak najprej s strani targetiranega subjekta, ki ga zaradi subtilnosti ali 

sploh ne zazna oziroma percipira kot seksizem ali pa ga zazna, pa se zaradi subtilnega značaja 

teţje odloči za problematiziranje oziroma odzivanje na seksistično delovanje drugega 

individuuma, saj je ob subtilnosti seksizma argumentacija in konceptualizacija določenega 

delovanja kot seksističnega oteţena: odgovornost za argumentacijo – tudi zaradi 

samoumevnosti in vpetosti subtilnega in ambivalentnega seksizma v druţbeno ţivljenje – je 

namreč preloţena na s seksizmom targetirano osebo, kar hromi potencialno odzivanje. V 

kontekstu ene izmed fakultet Univerze v Ljubljani lahko v skladu z zgoraj predstavljenimi tipi 

seksističnega delovanja opazimo tudi prisotnost tako imenovanega modernega seksizma ali 

neoseksizma, ki se kaţe predvsem skozi ideje o posebnih privilegijih, ki jih uţivajo ţenske, ali 

skozi ideje o doseţeni spolni enakosti (slednjega sicer v izbranem visokošolskem prostoru 

neposredno ni moč zaznati). Tovrstne primere lahko poveţemo tudi z zgoraj razdelanimi 

koncepti privilegiranosti oziroma privilegija, katerega konstitutivna elementa sta tudi 

nevidnost in občutki upravičenosti do privilegirane druţbene pozicije. Ob institucionalnih 

poskusih nevtraliziranja privilegijev, ki so jih v kontekstu visokošolskega prostora deleţni 

moški, se tovrstni mehanizmi nevtraliziranja oziroma poskusi doseganja večje spolne enakosti 

(npr. raziskovalni fond za raziskovalke), berejo kot 'groţnja', definirana kot 'posebni privilegij' 

ţensk, ki destabilizira pozicijo nadmoči, dominantnosti, ki je z moške strani pogosto 

percipirana kot zasluţena in samoumevna. Sovraţnega seksizma, ki ga lahko po načinu 

manifestiranja označimo kot tradicionalnega ali neposrednega, glede na empirične izsledke v 

visokošolskem prostoru sicer ni mogoče zaznati, sta pa sovraţnost in tradicionalnost posredno 

prisotni skozi prepletenost z dobronamernim seksizmom, katerega pomembni elementi so 

paternalizem, pokroviteljstvo in percipiranje ţenske kot 'šibkejšega spola' in ki v tej 

prepletenosti omogoča utrjevanje tradicionalnih druţbenospolnih pričakovanj (npr. o manjši 

sposobnosti ţenske), zahtev in vlog (npr. redukcija ţenske kot osebe, aktivne v visokošolskem 

prostoru, na mater ter delegitimizacija in razvrednotenje dela osebe, identificirane kot ţenske, 

aktivne na področju, druţbeno prevladujoče percipiranem kot 'moškem') (Lester, 2008), 

spolno zaznamovanih načinov delovanja ter asimetričnih razmerij moči med spoli, ki se 

vzpostavljajo in utrjujejo tudi preko drugih seksističnih delovanj (npr. s kolegialnim 

izključevanjem, deloma obravnavanim ţe v tem delu, deloma pa še v nadaljevanju) in 

mehanizmov sankcioniranja v primeru prestopanja druţbenospolnih vlog, npr. konformne, 

tihe ţenske, pri čemer lahko mehanizem kolegialnega izključevanja, izpostavljenega v 

empiričnih izsledkih, mislimo ravno kot mehanizem sankcioniranja, saj se od ţenske ne 

pričakuje aktivno sodelovanje, temveč zgolj konformistično strinjanje.  

V povezavi v prejšnjem delu (Percepcije seksizma v visokošolskem prostoru) razdelanih 

konceptualizacij seksizma s strani intervjuvanih oseb z njihovimi percepcijami seksizma, 

lahko opazimo, da velika večina oseb na podlagi lastnih konceptualizacij seksizma slednjega 

zaznava tudi v izbranem visokošolskem prostoru (skozi različne manifestacije, najpogosteje v 

obliki subtilnega seksizma). Trditev drţi za intervjuvane osebe, ki seksizem konceptualizirajo 

kot diskriminacijo ali drugačno obravnavanje na podlagi spola (ne glede na spolno 

zaznamovanost subjekta) ali kot podrejanje oziroma neenakopravnost ţensk, medtem ko ena 

intervjuvana oseba v skladu z lastno konceptualizacijo seksizma (kot namernega ţaljenja na 

podlagi spola) slednjega v kontekstu fakultete Univerze v Ljubljani ne zaznava ob 

predpostavki odsotnosti namernega ţaljenja zaposlenih oseb na podlagi njihovega spola (ne 

pa tudi prisotnosti neintencionalnega, a v učinkih seksističnega delovanja).  
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Percepcija lastne senzibilnosti 
Zaznavanje prisotnosti seksizma lahko na tej točki poveţemo tudi s subjektivno percepcijo 

sebe kot senzibilne_ga za pojave diskriminacije: vse intervjuvane osebe se percipirajo kot 

senzibilne za pojave diskriminacije, pri čemer pa izstopa tudi zanimiva razlika med osebami, 

ki se identificirajo kot ţenske, in osebami, ki se identificirajo kot moški – slednji so namreč v 

samoocenah oziroma samopercepciji v relaciji s senzibilnostjo do pojavov diskriminacije bolj 

suvereni kot osebe, ki se identificirajo kot ţenske: 

»Ja. Da čutim s temi ljudmi (11_52)« (Oliver, 2015), 

»Absolutno. Absolutno. Absolutno (10_76)« (Janez, 2015)
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, 

»Na splošno ja (7_57)« (Bojan, 2015), 

z izjemo osebe, ki izpostavi, da je do nedavnega bil manj senzibilen za tovrstne pojave, a je 

skozi prehajanje in gibanje v različnih prostorih slednje uspešno reflektiral in presegel: 

»Na splošni ravni, mislim, da prej nisem bil toliko pozoren na ta seksizem, moram reči, potem 

pa po pogovorih in vsem tem mi je bilo, koliko je tega (3_9), kako je to v bistvu preţeto v pore 

naše druţbe (3_10) in če nisi nekako pozoren na to, si nekako vzgojen v to in se ti ne zdi prav 

nič čudnega (3_11)« (Andrej, 2015). 

Za osebe, ki se identificirajo kot ţenske, so medtem pri samopercepciji oziroma ocenjevanju 

lastne senzibilnosti bolj previdne: 

»Ja, jih zaznavam. Bom pa tako rekla, da verjetno tudi vsega ne (2_83)« (Mateja, 2015) 

»Ja, jaz mislim, da jih (1_67)« (Eva, 2015), 

»Jaz mislim, da jo zaznavam (6_67)« (Maja, 2015), 

pri čemer se senzibilnost za pojave diskriminacije konceptualizira tudi kot proces, ne stanje, 

ki se ga lahko v celoti doseţe: 

»Ja, se vidim kar precej. Sigurno bi lahko bila še veliko bolj občutljiva, ali pa sem bila v 

kakšnih situacijah bolj, v drugih manj. Potem kdaj sem se tudi sama sebi zdela otopela v tem 

smislu, pa me je ţe skrbelo. Je pa res, da je to bolj nek moj ideal, da si prizadevam v tej smeri. 

Nekako poskušam delati na tem, tako zelo mi je to pomembno, v to smer se razvijati. Ker to se 

mi zdi ni neko dokončano delo v resnici in bi rada tukaj bila, pač neko senzibilnost razvijala, 

se mi zdi, da se jo da razvijati, (7_87) da se z vsako izkušnjo tudi krepi ta senzibilnost (7_88)« 

(Tjaša, 2015). 

Senzibilnost za pojave diskriminacije se povezuje z različnimi dejavniki, ki se izpostavljajo 

tudi v nekaterih drugih raziskavah. Hercus (2005) v raziskovanju procesa postajanja 'biti' 

feministka (in/ali feministično delovati) ugotavlja, da k senzibilnosti za pojave spolne 

neenakosti (kot predpogoja feminističnih delovanj) bistveno prispevajo tako imenovani 

biografski trajektoriji, pri čemer nekatere izmed intervjuvanih oseb v raziskavi Hercus (prav 

tam) navajajo različne individualne oziroma subjektivne poti do senzibilnosti za pojave 

spolnih neenakosti. Izpostavljajo se retrospektivne razlage senzibilnosti, ki je 'vedno bila del' 

individualnega ţivljenja ob izpostavljanju specifik otroštva (npr. prisotna figura močne 

matere), pri čemer osebe navajajo, da prevoda senzibilnosti za pojave diskriminacije v 

feministično delovanje (in/ali identifikacije kot feministke) niso doţivele kot močno 
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transformacijo 'jaza', temveč so v feminističnem okviru našle jezik, s katerim so lahko 

učinkovito operacionalizirale ţe ozaveščeno in reflektirano (prav tam). Podobno ugotavlja 

tudi Christian (2003), ki se osredotoča na raziskovanje trajektorijev senzibiliziranja za pojave 

spolnih neenakosti v primeru oseb, ki se identificirajo kot moški in delujejo antiseksistično – 

slednji izpostavljajo podobno kot ugotavlja zgornja raziskava (Hercus, 2005), torej specifike 

otroštva (figura močne matere, identifikacija z negujočim očetom, odsotnost identifikacije s 

'tradicionalnim' očetom, vpliv bratov in sester in otroških prijateljskih mreţ). Podobno 

ugotavlja tudi Connell (2012, str. 175) v študijah reformnih moškosti, kjer se izpostavljajo 

bliţnja srečanja z »ţensko močjo v teku osebne izgradnje«. Podobno izpostavljajo tudi 

intervjuvane osebe:  

»Najbrţ neka socializacija doma, socializacija (6_68) in izkušnje gotovo, da zelo zelo 

vplivajo. (6_69) Se mi zdi, da sem vedno znala stvari zelo dobro opazovati (6_70)« (Maja, 

2015), 

»Sama druţina, izhajam iz take druţine, da smo nekako imeli, ni bilo neke take, kako bi rekel, 

delitve, recimo seksizma ali kaj takega (7_58)« (Bojan, 2015), 

»Rekla bi, da zaradi te svoje osebne, prvoosebne izkušnje tega, zakaj je pa, zakaj bi pa bilo kaj 

narobe, če se je rodila deklica in ne deček (9_87) in potem skozi ta nek intuitiven občutek za 

pravičnost (9_88)« (Katarina, 2015), 

»Mislim, da pa je to tudi malo v druţinski situaciji. Jaz se ful spomnim, ko sem bil mali, pri 

nas ni bilo tega, mama je malo bolj imela hlače, pa je skrbela za finance, pa so bile kar malo 

obrnjene vloge (3_11)« (Andrej, 2015). 

Na podlagi tega je smiselno poudariti dejstvo, da se spolno zaznamovanje habitusa, kot ga 

konceptualizira Bourdieu v Moški dominaciji (2010) dogaja z določenimi stopnjami 

variabilnosti, 'deviacij', povezanih s specifikami trajektorija subjektivnega habitusa, ki kasneje 

lahko delujejo kot podlaga za orientiranje (oziroma – kot bi to poimenovala S. Ahmed (2006) 

– disorientiranje) k tistim praksam, ki so na relaciji z objektivnimi strukturami deleţne 

poskusov zatiranj in izločanj kot 'nemisljivih' ravno zaradi neskladnosti in potencialnosti 

destabiliziranja. 

V tej subjektivni poti individuuma do senzibilnosti za pojave diskriminacije se kot ključni 

procesi izpostavljajo tudi vključenost v izobraţevalni sistem (Christian, 2003; Hercus, 2005): 

»Zaznavam jih pa predvsem zaradi tega, ker kot prvo to mene zanima, (2_84) feminizem kot 

tak, hkrati pa potem bereš o tem, (2_85) se pogovarjaš z ljudmi. (2_86) Predvsem iz tega 

vidika vpetosti v izobraţevalni sistem (2_87)« (Mateja, 2015), 

»Pa izobrazba, pa veliko branja (1_78)« (Eva, 2015), 

»In potem tekom študija, da te tudi študij senzibilizira za razumevanje nekih druţbenih 

odnosov, nekih diskriminatornosti, nekih neenakih moţnosti (6_71)« (Maja, 2015), 

ter osebne posredne in neposredne izkušnje z doţivljanjem diskriminacije (Hercus, 2005), kar 

se izpostavlja tudi pri intervjuvanih osebah, zaposlenih na pedagoških in strokovnih delovnih 

mestih na fakulteti Univerze v Ljubljani: 

»Jaz mislim, da je res stvar osebne zgodovine. (4_67) Ker sem bila sama diskriminirana kot 

otrok in lahko prav zavoham, ne da vidim, ampak da zavoham te nianse, ki so (4_68)« (Jasna, 

2015), 
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»Da sem mogoče kot otrok sama bila v situaciji, kjer sem bila diskriminirana (5_52)« (Nika, 

2015), 

»Mogoče tudi te krivice, ki si jih doţivljal, da te potem nekako spodbudijo k temu, da poskušaš 

sam biti drugačen« (1_81)« (Eva, 2015), 

»Imam več otrok, moškega in ţenskega spola in na primer pri udejstvovanju, na primer pri 

vpisu v glasbeno šolo, so kar neki stereotipi, kateri instrument bi na primer igral kateri spol in 

podobno, pa se to večkrat ne sklada z biologijo. Mogoče lastne izkušnje, lastna doţivljanja, 

lastna vpletenost« (Oliver, 2015). 

Kot pomembne momente pri izgrajevanju senzibilnosti za pojave spolnih neenakosti pa se 

izpostavlja tudi tako imenovane mikromobilizacijske kontekste (npr. neformalna prijateljska 

mreţa, posredno politične skupine, v katerih oseba deluje, poklicno ţivljenje ipd.) (Hercus, 

2005) ali prostore (heterogenega) intersubjektivnega, kjer je kritična refleksija spolnih 

neenakosti ţe prisotna  (Christian, 2003), pri čemer je treba opozoriti tudi, da tovrstni prostori 

in konteksti niso vsem enako dostopni, temveč variirajo glede na druţbene pozicioniranosti 

subjekta (in njegovega gibanja v specifičnih poljih) ter dostopnost resursov (Hercus, 2005). 

Podobno zasledimo tudi pri intervjuvanih osebah, ki izpostavljajo pomen gibanj v 

heterogenih, raznolikih prostorih, kar omogoča srečevanje z individuumi in kolektivitetami s 

specifičnimi shemami mišljenja in delovanja: 

»Druga stvar pa, se mi zdi, da me je samo okolje tako izoblikovalo. Prijatelji, dela, ki sem jih 

opravljal do zdaj. (7_59) Vsaka stvar ti nekaj da, tudi v mednarodnem prostoru se s takimi 

ljudmi v glavnem srečujem. Moj poklicni razvoj, poklicno udejstvovanje (7_60)« (Bojan, 

2015),  

»Potem druţenje v raznih teh civilnih, druţbenih gibanjih in projektih mi je dalo spet neke 

nove izkušnje. (6_72) Potem srečaš ljudi, ki so ti mentorji na tej poti recimo in vidiš njihovo 

razmišljanje in se zopet učiš. (6_73) Več stvari je, ki ti odpirajo pot in tvojo osebno in 

profesionalno rast in potem sigurno si vedno bolj občutljiv za te stvari. Ne bi pa mogla reči, 

da je bila ena taka stvar, ki bi me zelo določila, ali nek dogodek ali nekaj takega (6_74)« 

(Maja, 2015), 

»Drugo pa mogoče tudi preko tega mojega ukvarjanja s profesionalnimi aktivnostmi  (4_69)« 

(Jasna, 2015), 

izpostavlja pa se tudi pomen neformalnega izobraţevanja preko udejstvovanja na 

organiziranih dogodkih, na katerih se na različne načine naslavlja teme spolne neenakosti: 

»Začneš se potem malo spraševati, malo misliti o temu in potem avtomatsko si nekako bolj 

pozoren tudi na to, če v nekih medijih vidiš. (3_9) In tu se mi zdi tudi glavna vloga vseh teh 

srečanj pa tega (3_9)« (Andrej, 2015). 

Vse intervjuvane osebe se ocenjujejo kot senzibilne za pojave diskriminacije. Pri tem lahko 

zasledimo tudi razliko med suverenostjo, gotovostjo pri podajanju samoocene s strani oseb, ki 

se identificirajo kot moški, ter večjo previdnostjo in samokritičnostjo s strani oseb, ki se 

identificirajo kot ţenske; slednje v določeni meri verjetno lahko razloţimo z gotovostjo in 

samozavestjo, suverenostjo, ki je pomemben konstitutivni element maskulinosti, v katero so 

osebe, ki jim je ob rojstvu pripisan moški spol, socializirane v večji ali manjši meri. 

Samopercepcije senzibilnosti, ki jo intervjuvane osebe povezujejo z raznolikimi dejavniki (od 

osebnih posrednih in neposrednih izkušenj z diskriminacijo, specifik otroštva in prisotnosti 

oziroma odsotnosti figur v njem, do vpetosti v izobraţevalni sistem in delovno okolje ter 

vključenosti v neformalna socialna omreţja in neformalne izobraţevalne aktivnosti) v tem 

primeru sicer ne moremo povezovati z zaznavanjem prisotnosti seksizma v kontekstu 
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izbranega visokošolskega prostora, saj se vse osebe percipirajo kot senzibilne, kar variacij v 

stopnji zaznavanja seksizma v izbranem prostoru torej ne razloţi in ki jih tako lahko 

ustrezneje poveţemo s specifičnim načinom konceptualizacije seksizma. Pri tem namreč 

lahko ugotovimo, da – v skladu z individualno konceptualizacijo – vse intervjuvane osebe 

razen ene zaznavajo seksizem (najpogosteje definiran kot diskriminacija na podlagi spola, 

neupravičeno izpostavljanje spola ipd.), medtem ko je pri osebi, ki se sicer percipira kot 

»Absolutno. Absolutno. Absolutno« (Janez, 2015) senzibilna za pojave diskriminacije, a 

seksizma na fakulteti Univerze v Ljubljani ne zaznava, točka preloma med senzibilnostjo in 

zaznavanjem seksizma ravno v konceptualizaciji seksizma, definiranega skozi perspektivo 

intencionalnosti (namernega ţaljenja osebe na podlagi spola). 

Neposredne in posredne izkušnje s seksizmom 
Neposrednih in posrednih izkušenj s seksizmom sem se mestoma dotaknila ţe v zgornjem 

delu v namene obravnavanja zaznavanja prisotnosti različnih tipov seksizma, v tem delu pa 

jim je namenjeno več prostora: (ne)posredne izkušnje s seksizmom, ki jih navajajo 

intervjuvane osebe, v nadaljevanju obravnavam v sklopih oziroma podpoglavjih (jezik in 

govor, objektifikacija telesa in usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja), čemur sledi 

tudi obravnava potencialnega odzivanja na zaznan seksizem ob hkratni analizi protiodzivov, 

ki so jih deleţne osebe ob opozarjanju na problematičnost na seksizem, ter načinov 

legitimizacije seksizma (v povezavi s humorjem in diskreditacijami feminističnega delovanja 

in identitete feministke), ki se jih posluţujejo osebe, katerih dejanja so bila označena kot 

seksistična. 

V naslednjem delu obravnavam seksizem v jeziku, pri čemer se osredotočam tako na 

jezikovna pravila, ki porajajo seksistične učinke in so tudi podprta in izhajajoča iz 

androcentričnosti druţbenih struktur, ter seksistične efekte govornih dejanj, pa tudi na moč in 

z njo povezane moţnosti izvajanja govornih dejanj v relaciji z individualno pozicioniranostjo 

v institucionalni hierarhiji in neformalnih razmerjih moči ter posedujočim simbolnim 

kapitalom. 

Seksizem, jezik in govor 
V tem delu se osredotočam na to, kako se v kontekstu 'delanja' spola preko reiteracije 

regulatornih norm, spol 'dela' tudi z jezikom (Holmes, 2006), preko performativnih učinkov 

govora in diskurza, ki s svojim delovanjem, izvajanjem, ustvarja spolno zaznamovane 

subjekte (Šribar, 2013), pri čemer reiteracija – kot jo tematizira Butler (2011) – nikoli ni 

identična, in kot dodaja Šribar (2013), tudi ni enosmerna, vzročno posledična, temveč 

pluralizirana; a znotraj te pluraliziranosti kljub temu lahko identificiramo skupni imenovalec, 

tj. androcentrizem sistema jezika, ki se prevaja tudi na – sicer mnogotero, izrazito 

pluralizirano – individualno raven. Feministična lingvistka S. Mills razmerje med spolom in 

jezikom konceptualizira skozi dve dominantni moţnosti tega odnosa, tj. določujoča in 

prilagoditvena funkcija jezika, pri čemer po prvi moţnosti jezik določa spol, po drugi pa je 

druţbenokulturno razmerje do spola tisto, ki učinkuje (tudi) na jezik, hkrati pa dodaja še 

tretjo, kjer jezik hkrati utrjuje obstoječe razmerje med spoli in ga obenem tudi potencialno 

izziva (Mills, 2003 v Šribar, 2013, str. 152), ko presega habitualizirane načine govora, pisanja 

in interpretiranja, izhajajočih iz institucionaliziranih kontekstov in medosebnih interakcij 

(Toolan, 1990 v Mills, 2008). Jezik ni nevtralen, saj se jezikovne sheme rekreirajo glede na 

nujnosti določenega zgodovinskega obdobja in ga tako odsevajo kot tudi utrjujejo (Irigaray, 

1995). Jezik tako mislimo kot orodje utrjevanja druţbenega reda, kot rezultat poprej 

obstoječih razmerij moči oziroma kot jezikovne strukture, ki so produkt diskurzivne 

sedimentacije, pri čemer je nevidnost ţensk v jeziku en izmed elementov heteronormativnega 
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diskurza (Motschenbacher, 2010, str. 24; Squires, 2009, str. 115), hkrati pa tudi kot polje 

bojev (kdo ima pravico govoriti, na kakšen način in v kakšnih kontekstih, s kakšnih pozicij?), 

katerih poteke moramo misliti vzporedno z upoštevanjem vrednotnih sistemov in 

androcentričnih druţbenih struktur (Mills, 2008), odsevajočih se v lingvističnem 

redukcionizmu na moški spol, katerega raba se v kontekstih mnoţine, kjer so v skupini samo 

ali prevladujoče moški, pa tudi v skupinah, kjer so prevladujoče ţenske, kaţe kot nevtralna, 

čeprav nujno prispeva k izbrisu oziroma odsotnosti subjektov, spolno zaznamovanih kot 

ţenskih (Leskošek, 2000).
65

  

O moški generični obliki Leskošek (2000) zapiše, da rezultira v izgubi ţenskih imen v času – 

uporaba moškega slovničnega spola predpostavlja moške akterje dogajanj, kar pomeni, da 

dogodki moških prekrivajo tudi ţenske, univerzalnost uporabe moškega slovničnega spola pa 

se tako izpelje v univerzalnost moškega delovanja in pasivnost ţenskega delovanja: »S takšno 

uporabo prikrijemo razlike oziroma neenakosti med moškimi in ţenskami ter ţensko 

participacijo v zgodovini« (prav tam, str. 414), pri čemer dodaja, da bi o nevtralnosti rabe 

moškega slovničnega spola kot generičnega lahko govorile_i le ob izpolnjeni predpostavki o 

enaki participaciji na podlagi enakopravnih pogojev (tj. ob odsotnosti razlik v moţnostih), saj 

bi tako lahko predpostavljale_i, da sta v moški generični obliki zajeta tako moški kot tudi 

ţenski spol. Izpolnitev tovrstne predpostavke vseeno ni zadostna, saj je treba upoštevati, da 

jezik ne le odseva druţbeno realnost (npr. enako participacijo spolov ob enakopravnih pogojih 

oziroma enakih moţnosti participacije), temveč jo tudi konstituira. Raba moške generične 

oblike tako tudi ob vpeljavi predpostavke enakopravnih pogojev še zmeraj ostaja 

problematična, saj se skozi jezikovne rabe moško še vedno vzpostavlja kot univerzalno, 

četudi, ob predpostavljanju enakih moţnosti participacije, nevtralno. Problem rabe moškega 

slovničnega spola kot generičnega kljub hipotetičnemu izpolnjevanju omenjene predpostavke 

še vedno ostaja, tokrat sicer jasneje lociran v univerzalnosti moškega slovničnega spola in 

zaznamovanosti ţenskega (Leskošek, 2000; Mills, 2008), ali kot zapiše Šribar (2013, str. 

159): »Ker jezik implicira druţbena razmerja moči, je vladajoča raba generičnega moškega 

spola v nasprotju z načelom druţbene enakosti spolov /…/«.  

Raba moškega slovničnega spola kot generičnega se s strani jezikoslovk_cev večinoma 

legitimira na podlagi spolne nezaznamovanosti moškega spola in njegovo nadspolnostjo 

oziroma spolno izpraznjenostjo, ki se po mnenju večine jezikoslovk_cev dokazuje z 

vsakdanjo rabo (argument je pravzaprav prazen: spolna nezaznamovanost se dokazuje z 

vsakdanjo rabo, ki je močno vpeta in pogojena z institucionalizirano in z navidez nevtralnimi 

slovničnimi pravili obremenjeno strukturo jezika) ter zaznamovanostjo ţenskega spola 

(Leskošek, 2000, str. 420). Sočasni rabi moškega in ţenskega slovničnega spola se – skupaj z 

zgoraj omenjeni argumenti – nasprotuje tudi z dejstvom neekonomičnosti teksta, čigar 

obvestilnost s koherentno rabo moških in ţenskih slovničnih spolov postane manj relevantna 

oziroma celo nerelevantna (prav tam). Na neekonomičnost teksta, ki skuša presegati rabo 

moškega slovničnega spola kot generične oblike, opozarja tudi intervjuvana oseba, ki je hkrati 

tudi edina oseba, ki seksizma na fakulteti Univerze v Ljubljani ne zaznava (in hkrati tudi – kot 

je razvidno iz spodnje tabele – oseba, ki v skorajda največji meri izmed intervjuvanih oseb 

uporablja moški slovnični spol kot generično obliko): 

»Treba je ločiti jezik v simbolni funkciji, recimo vzemimo, da DD ima govor, ali pa MM, 

'spoštovane kolegice in kolegi'. 'Drage študentke in študenti'. S tem sporoča, namerno sporoča 

in prav je tako, neko enakovrednost spolov. Ali zavedanje, da smo si različni. (10_60) Če pa s 

tem pretiravamo in če jaz na vsakem predavanju 'drage študentke in študenti, ko boste svoje 
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učenke in učence spodbujali, da bodo brale oziroma brali', je pa to latovščina, ki nima ne repa 

ne glave. (10_61) Tudi pretirano poudarjanje enakovrednosti sproţa učinke, ki so komični in 

dela slabo uslugo ravno temu, o čemer govoriva (10_62)« (Janez, 2015). 

Ob tem je seveda treba opozoriti, da se v tem primeru ekonomičnost besedila po mnenju 

nekaterih jezikoslovk_cev (in intervjuvane osebe) zagotavlja (tudi) z rabo moškega 

slovničnega spola kot generičnega na račun nevidnosti, izbrisa ţenske slovnične oblike (preko 

obstoja dveh spolno zaznamovanih spolov, apliciranih na druţbeni spol in dalje na to, kar se 

druţbeno prevladujoče misli kot biološki spol, pa tudi vseh ostalih spolov, ki nimajo lastne 

'reference' v slovničnem spolu) (Leskošek, 2000). 

Prevladujočo uporabo moškega slovničnega spola, ko se referira ne le na moški spol, temveč 

tudi na ostale spole, je moč zaznati tudi v odgovorih intervjuvanih oseb, kot je razvidno iz 

spodnje tabele, ustvarjene na podlagi odgovorov intervjuvanih oseb. V stolpec uporabe 

moškega slovničnega spola kot generičnega so bile uvrščene besede, ki so se – ob upoštevanju 

konteksta – nanašale na različne spole (npr. študenti, ko se referira na študentke_e), v stolpec 

drugo pa so bile uvrščene tiste oblike, ki generično rabo moškega slovničnega spola na 

različne načine presegajo (npr. sočasna raba moškega in ţenskega slovničnega spola, raba 

spolno nezaznamovanih besed, npr. oseba ipd.). Stolpec na levi strani prikazuje odstotek rabe 

moškega slovničnega spola kot generičnega. 

Tabela 1: Raba moškega slovničnega spola kot generičnega 

 Uporaba moškega slovničnega spola kot 

generičnega 

Drugo 

Eva: 63 %  19 11 

Mateja: 39%  14 22 

Andrej: 50 %  5 5 

Jasna: 29 %  4 10 

Nika: 74 %  14 5 

Maja: 50 %  8 8 

Bojan: 68 %  15 7 

Tjaša: 38 %  5 8 

Katarina: 39 %  20 31 

Janez: 74 %  40 14 

Oliver: 77 %  10 3 

SKUPAJ: 56 %  154 119 

 

Skupni odstotek rabe moškega slovničnega spola kot generičnega je sicer 56 %, pri čemer je 

razpon med najniţjim deleţem rabe moškega slovničnega spola kot generičnega (29 %) in 

najvišjim deleţem (77 %) precej visok. Opazimo lahko tudi, da je raba moškega slovničnega 

spola kot generičnega višja pri osebah, ki se identificirajo kot moški (67 %), in niţja pri 

osebah, ki se identificirajo kot ţenske (47 %), hkrati pa mestoma izjemno nizek deleţ rabe 

moškega slovničnega spola kot generičnega oziroma prevladujoča uporaba drugih oblik kaţe, 

da obstajajo ustrezne in učinkovite alternative generičnemu moškemu slovničnemu spolu, ki 

na ekonomičnost teksta ne vplivajo, saj so odgovori intervjuvanih oseb (besedilnost) enako 

oziroma bolj relevantni in koherentni. V teh primerih lahko tovrstno rabo jezika lociramo v 

tretjo moţnost razmerja med jezikom in spoli, kot jo konceptualizira Mills (2003 v Šribar, 
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2013), kjer jezik načeloma sicer utrjuje razmerje med spoli, a proces spolnega zaznamovanja 

in spolno zaznamovanih razmerij moči med spoli ni determiniran, temveč nestabilen in odprt 

za transformativne potenciale tistih jezikovnih praks, ki spolni binarizem in androcentričnost 

ter seksizem v jeziku učinkovito presegajo.  

Intervjuvane osebe so sicer pri ocenjevanju lastne rabe moškega slovničnega spola kot 

generičnega oziroma rabe drugih slovničnih spolov in spolno izpraznjenih naslavljanj v veliki 

meri odgovarjale, da uporabljajo tako moški kot tudi ţenski slovnični spol, ko se referirajo na 

skupine, sestavljene iz oseb, druţbeno prepoznanih kot moških ali ţensk, pa tudi druge oblike 

naslavljanja, ki prepoznavajo pluralnost spolov, npr. podčrtaj, ki v nasprotju z rabo poševnice 

(slednja namreč skozi medsebojno izključujočo postavitev ali moški ali ţenska reproducira 

spolni binarizem, čeprav povečuje vidnost ţenskega spola v jeziku) spolni binarizem presega, 

ko vzpostavlja prostor naslavljanja za spole izven normativnega spolnega binarizma, hkrati pa 

izpostavlja ranljivost, nestabilnost spolnega binarizma (Hornscheidt, 2008 v Motschenbacher, 

2010, str. 42): 

»Generični spol. Tu sem jaz videla za sebe, da sem še zelo nerodna. Velikokrat uporabljam 

spol, ki ni generičen, ker v bistvu je moški, tako. (4_55) Ko je splošno, mi je bliţje moški spol. 

(4_55) Ampak tako na splošno se mi zdi, da ga ne uporabljam kaj dosti. Bolj študentke in 

študenti. (4_54). Slash tudi (4_56), podčrtaj sem šele zdaj, ko se je uveljavil. (4_57) Če so 

samo ţenske, potem samo ţensko (4_58)« (Jasna, 2015), 

»Mislim, da vse moţne načine uporabljam. Pazim, da naslavljam oboje in da sem pozorna na 

spol, gotovo pa se mi kdaj zgodi, da uporabim študenti, da kdaj uporabljam študentke, pa 

recimo so v skupini tudi fantje (6_59)« (Maja, 2015),  

medtem ko nekatere izmed intervjuvanih oseb (z najvišjim deleţi rabe moškega slovničnega 

spola kot generičnega) rabo moškega slovničnega spola kot generičnega zagovarjajo z 

argumentom statusa quo (''tako pač je'') z naslonitvijo na 'naravo' (oziroma samce in samice) 

oziroma na 'pravilnost' jezika, ki moški slovnični spol vzpostavlja kot generičen in 

potemtakem kot nevtralen, ukvarjanje s seksizmom v jeziku pa je posredno opredeljeno kot 

minorna zadeva: 

»/…/ in da je potem moški spol generičen za vse, pač to tako je. Podobna logika bi bila, da je 

potem, kot smo rekli, narava seksistična, ker je večinoma naredila samce in samice, ne pa 

nespolna bitja. Jezik v svoji generičnosti rezervira en spol, ki prekrije, slovnični spol, ki 

prekrije drugega. Ampak to je tako. Jezik je treba pravilno uporabljati, (10_70) biti pozoren 

na stvari, ki so pomembne v jeziku, to je na njegovo simbolno vrednost v določenih poloţajih, 

ne pa se vznemirjati nad temi stvarmi kot je …« (10_71) (Janez, 2015), 

»Ja, to se pojavlja (11_41), ampak tukaj se mi zdi, da se te oblike pojavljajo zaradi 

neozaveščenosti uporabnika jezika glede tega, kaj je prav in kaj ne. (11_42) In tukaj ne vidim 

oblik seksizma oziroma neke degradacije. (11_43) Če pa govorimo še o spolu na splošno, 

moški spol je nezaznamovan, kar pomeni, da se v uradnih nazivih lahko moški spol uporablja 

tudi pri ţenskah, če to jasno na začetku poudarimo, mislim, da ne bi smelo biti sporno. 

(11_41)« (Oliver, 2015). 

Nekatere druge osebe pri tem navajajo poskuse preseganja in opozarjanja na problematičnost 

rabe moškega slovničnega spola kot generičnega, poskuse vpeljevanja drugih oblik 

naslavljanja in mikro uspehe, ki jih pri tem dosegajo, pa tudi negativne odzive, ki jih pri tem 

občasno doţivijo: 

»Ja, tu se pač drţim te binarne pozicije, kolegica, kolega in to pač delam na podlagi vizualne 

podobe. (9_79) Ja, to pa, to pa so nam celo predavali, da je moška oblika nevtralna in kaj zdaj 
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teţimo in kaj rabimo zdaj to oboje. (9_81) Ja, skušam pa to presegati, opozarjati na to 

(9_79)« (Katarina, 2015), 

»Jaz, ko sem imela recimo kakšne komentarje, tako bolj na ravni rabe jezika v kakšnih recimo 

dokumentih, ko smo kaj sprejemali, pa sem potem rekla, da bi tukaj drugače naredila, da mi to 

ni všeč, da je tukaj napisano vse v enem spolu, neko rešitev predlagala. Tam se je potem vedno 

upoštevalo, v tistem parcialnem dokumentu. Mogoče bi tudi to z nekaj več vloţka časa in truda 

dosegli, ampak jaz sem trenutno za takšne manjše bitke mogoče, kar je tudi potem laţje doseči. 

(8_55)« (Tjaša, 2015), 

»Mislim bolj to, da se ljudje okrog ozavestijo (6_57) in enim se to zdi pomembno, drugim se to 

zdi pretiravanje, da pač ni tako zelo pomembno. (6_58) Potem pač rečeš, naj se obrazci 

spremenijo in naj piše gor samo visokošolska učiteljica in ne učitelj, (6_56) skratka vedno se 

ob tem lahko razvijejo neke diskusije in to je dobro. Se mi zdi, da to pripomore k ozaveščenosti 

(6_57)« (Maja, 2015), 

medtem ko je pri nekaterih intervjuvanih osebah razvidna jasna diskrepanca med samooceno 

in pogostostjo rabe moškega slovničnega spola kot generičnega v intervjuju ob izpostavljanju 

(poskusov) preseganja oziroma neizogibanja rabe moškega in ţenskega slovničnega spola (pri 

čemer je seveda treba upoštevati dejstvo, da je intervju predstavljal izolirano enoto 

interakcije, ki je ne moremo posplošiti izven tega konteksta): 

»Običajno poskušam oboje uporabiti (7_52)« (Bojan, 2015) in  

»Poskušam uporabiti oba spola in se temu ne izogibam (11_46)« (Oliver, 2015). 

Nekaj izmed intervjuvanih oseb je izpostavilo, da se seznanjajo z rabo podčrtaja, ki ga 

začenjajo uporabljati tudi v praksi – raba podčrtaja, ki je obrazloţena ţe zgoraj, izhaja iz 

queer lingvistike, ki na podlagi poststrukturalističnih pristopov opozarja, problematizira in 

presega heteronormativnost jezika, ki naslavljanje oseb s slovničnimi spoli uokvirja v spolni 

binarizem (ali moški slovnični spol ali ţenski slovnični spol ali moški slovnični spol kot 

generičen) (Motschenbacher, 2010). 

Na drugi strani lahko pri vprašanju rabe priimkov v svojilni obliki pri osebah, druţbeno 

prepoznanih kot ţenskah, ki je problematično zaradi pomenske nabitosti prisvajanja osebe (tj. 

'čigava?'), opazimo večjo ozaveščenost, saj večina intervjuvanih oseb tovrstne prakse 

problematizira, nanje pogosto tudi opozarja in se tovrstnih praks ne posluţuje:  

»Jaz to odsvetujem in v strokovnih tekstih tega sploh ne dovolim. /…/ ker prvič je to 

nepotrebno, drugič je nerodno in tretjič ima res to poanto nekogaršnja last (10_72)« (Janez, 

2015), 

»Študentska populacija hitreje to prevzame, tako opaţam, da ne uporabljajo teh svojilnih oblik 

priimkov, recimo, kot pa zaposleni. (8_65) /…/ Ko sem enkrat opozorila na to, da bi lahko v 

reviji to spremenili, me je potem nekdo celo hecal, tako, [sklanjan priimek ţenske], ko sva se 

srečevala (8_67)« (Tjaša, 2015), 

»Ja, to moram priznati, da sem postal na to pozoren šele od tega primera, ko je bilo, kaj je ţe 

bilo tisto, ova, ta varianta, ne? Da sem poslušal /…/, ko je govorila o tem. Šele takrat sem to 

vzel v zavest, do takrat pa mi je bilo to čisto nekaj normalnega (3_48)« (Andrej, 2015), 

hkrati pa nekatere osebe tudi navajajo primere neposrednih in posrednih izkušenj, ko se je 

njihov priimek s strani drugih oseb sklanjal: 

»Je prisotno, ja (6_60)« (Maja, 2015), 
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»Sama kot sem ti povedala sem bila kar kdaj nazivana z [priimek ţenske v svojilni obliki]. 

(9_80)« (Katarina, 2015), 

ena izmed intervjuvanih oseb pa pove, da sta rabi priimkov v svojilni obliki in naziva v 

moškem slovničnem spolu, tudi ko se referira na osebe, druţbeno prepoznane kot ţenske, 

ustaljeni praksi:  

»Mi itak vse naše pedagoške (delavke_ce, op.a.) naslavljamo ali z doktor ali s profesor. Vedno 

doktor [priimek ţenske v svojilni obliki] (5_50)« (Nika, 2015). 

Razlike med večjo ozaveščenostjo pri rabi priimkov v svojilni obliki pri osebah, druţbeno 

prepoznanih kot ţenskah, ter rabo moškega slovničnega spola kot generičnega, lahko verjetno 

deloma razloţimo z distinkcijo med subtilnim in neposrednim seksizmom – prakse rabe 

priimkov v svojilni obliki pri osebah, druţbeno prepoznanih kot ţenskah, namreč delujejo 

precej neposredno, tj. njihova sporočilnost je direktna, kar osebam, ki so udeleţene v takšnih 

jezikovnih praksah (kot naslovnice_ki, priče) tudi olajša odzivanje, opozarjanje in 

problematiziranje; medtem ko je raba moškega slovničnega spola kot generičnega najprej v 

primerjavi s sklanjanjem priimkov oseb, druţbeno prepoznanih kot ţensk, bolj 'subtilna', 

hkrati pa tudi povsem habitualizirana in podprta tudi s slovničnimi pravili, kar opozarjanje in 

problematiziranje ter potencialno preseganje oteţuje. 

Zanimiv je tudi pregled načina, kako so se intervjuvane osebe samonaslavljale tekom 

intervjuja, pri čemer je treba najprej opozoriti, da raba specifičnega zaimka sicer ne nujno 

odraţa spola osebe. V tem primeru se sicer vse osebe identificirajo kot moški ali kot ţenske. 

V omenjeno vsebinsko analizo sem vključila samo osebe, ki se identificirajo kot ţenske, saj 

pri moških tovrstnih praks samonaslavljanja s slovnično obliko spola, ki ni enak spolu, s 

katerim se identificirajo, ni bilo zaznati, kar je pravzaprav ţe zelo povedno glede tega, kako se 

'generičnost' vsiljuje tudi na individualno raven oseb, ki se identificirajo kot ţenske. Odstotki 

na levi strani predstavljajo deleţ, v katerem se je oseba naslavljala v ţenskem slovničnem 

spolu, medtem ko je v stolpcih 'samonaslavljanje /…/' zabeleţena pogostost specifičnega 

naslavljanja. 

Tabela 2: Raba ženskega slovničnega spola pri samonaslavljanju žensk 

 Samonaslavljanje v moškem 

slovničnem spolu 

Samonaslavljanje v ženskem 

slovničnem spolu 

Eva: 63 %  55 92 

Mateja: 78 %  25 93 

Andrej:  / / / 

Jasna: 94 %  13 188 

Nika: 74 % 13 38 

Maja: 75 % 13 40 

Bojan: / / / 

Tjaša: 99 %  2 205 

Katarina: 87 %  17 123 

Janez:  / / / 

Oliver: / / / 

SKUPAJ: 87 %  118 758 
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Iz tabele je razviden širok razpon v praksah samonaslavljanja v moškem in ţenskem 

slovničnem spolu (od najvišjega deleţa naslavljanja v ţenskem slovničnem spolu, tj. 99 %, do 

najniţjega, ki znaša 63 %). Tovrstni podatki so pravzaprav zaskrbljujoči, saj se 'generičnost' 

moškega slovničnega spola očitno močno vsiljuje tudi v govoru o sebi pri ţenskah, kar kaţe 

na to, da osebe, ki se identificirajo kot ţenske, prevzemajo moški slovnični spol kot 

univerzalen, saj se zdrsi na moški slovnični spol, uporabljen v generičnem smislu, največkrat 

zgodijo pri prehodu iz neposrednega pripovedovanja o lastnih izkušnjah (za katerega je 

značilna uporaba ţenskega slovničnega spola) do pripovedovanja o lastnih izkušnjah z 

distance, kot da bi z moškim slovničnim spolom ţenske ţelele dati večjo 'teţo' lastnim 

izkušnjam preko distanciranja in abstraktne univerzalizacije, ki ju lahko doseţejo z vpeljavo 

moškega slovničnega spola, percipiranega in uporabljenega kot nezaznamovanega, nekako 

nekontaminiranega s subjektivnim, temveč zapolnjenega z objektivnim in potemtakem 

veljavnim, kot kaţe spodnji primer:  

»In potem se pač ţenske odločijo ali ostanejo ali grejo (1_13), ker če vidijo, da morajo 

popolnoma zatajiti vrednote, katerim si zvest, ki jih ti imaš … (1_18) In potem, če si 

izpostavljen posmehu, seveda, nekajkrat omeniš …  (1_9)« (Eva, 2015). 

Deleţi rabe ţenskega slovničnega spola so pomenljivi, tudi če jih mislimo vzporedno s 

siceršnjo reflektiranostjo oziroma ozaveščenostjo oseb na relaciji s seksizmom v jeziku 

oziroma jezikom kot androcentričnim sistemom, saj je večina oseb, ki se identificirajo kot 

ţenske, eksplicitno izpostavila, da se ali vsaj trudijo uporabljati različne slovnične spole 

(moški ali ţenski slovnični spol) ali pa jih v veliki meri in redno celo uporabljajo. Deleţ 

takšnih odgovorov, glede na diskrepance z numeričnim stanjem rabe moškega slovničnega 

spola kot generičnega ali ţenskega slovničnega spola, lahko verjetno razloţimo tudi z 

'umetnostjo' situacije intervjuja in dejstvom, da je bilo vprašanje neposredno zastavljeno 

(največkrat kot »Na kakšen način naslavljate študentsko populacijo?«), s čimer je bil 

omogočen – glede na temo raziskovanja, tj. seksizem – tudi vpogled v po njihovem mnenju 

'zaţelen' odgovor, večji del pa verjetno lahko obrazloţimo z vseprisotnostjo in 

habitualiziranostjo
66

 rabe moškega slovničnega spola kot generičnega, kar zmanjša 

senzibilnost na problematičnost, ko govorimo o tovrstnih jezikovnih praksah na ravni 

vsakdanjih interakcij, ki največkrat potekajo po kodih, skriptih, zaznamovanih z ustaljenostjo, 

kjer so odpori na podlagi zagotavljanja tekočega, nemotenega poteka interakcij, brez lomov in 

trkov, oteţeni in/ali diskreditirani (tudi zaradi podprtosti tovrstnih praks s slovničnimi pravili), 

kar nakazujejo tudi odgovori nekaterih intervjuvanih oseb.  

V nadaljevanju se osredotočam na element, na katerega opozori ţe Mills (gl. zgoraj), namreč 

na jezik kot polje bojev: kdo ima pravico govoriti, na kakšen način in v kakšnih kontekstih, s 

kakšnih pozicij? (2008; Holmes, 2006). Jezik namreč – kot opozarja Butler (1997a) – ne le 

odseva druţbena asimetrična razmerja moči, temveč jih tudi soustvarja: jezik ima tako moč 

raniti, zaradi tega, ker oseba, ki je naslovljena, v prvi fazi nima izbire in vpliva na način 

interpeliranja
67

 oziroma – v kontekstu spolnega zaznamovanja – na procese 'delanja ţenske' 

(girling) in 'delanja moškega' (boying), katerih produktov ne mislimo le kot nevtralne 

identitete, saj se v procesu konstituiranja subjekta skozi nadaljnje interpelacije nanj prenašajo 

                                                           
66

 Bourdieu (1991, str. 77) obravnava lingvistični habitus kot produkt dolgotrajnih relacij s pogoji polja, 

oblikovanih v praktične sheme in praktični čut, na podlagi katerega tečejo procesi nezavednega selekcioniranja 

sprejemljivih in potencialno 'profitabilnih' lingvističnih produkcij – znotraj tega procesa tako vzporedno s 

produkcijo tečejo tudi procesi samocenzuriranja in samokorekcij s subjektovo ţeljo po pripadnosti in 

sprejemljivosti v druţbenem ţivljenju. 
67

 Večjo stopnjo vplivanja na procese interpeliranja si lahko subjekt 'vzame' ali zahteva šele kasneje v 

ţivljenjskem poteku (Butler, 1997a). 
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tudi normativne zahteve in pričakovanja: »Drugače povedano, vsakič ko je oseba poklicana 

kot moški ali kot ţenska, ne gre le za akt poimenovanja, temveč predpisovanja normativnih 

vedenj, vezanih na specifične kategorije«
68

 (Motschenbacher, 2010, str. 177). Jezik tako 

deluje tudi kot podaljšek obstoječega druţbenega reda, ki z ustaljenimi načini mišljenja, 

govora in pisanja uokvirja subjektova delovanja na način, ki določene prakse delovanja, 

ustrezajoče individualnim druţbenim pozicioniranostim vzpostavlja kot samoumevna, 

nepreizpraševana, tj. objektivne strukture sooblikujejo (ob subjektovi aktivni participaciji) 

individualne praktične sheme, v katerih se zrcalijo druţbene asimetrije v razmerjih moči: 

»Vemo, da individuumi govorijo na podlagi različnih stopenj avtoritete, da so besede 

obremenjene z različnimi teţami, glede na to, kdo jih izreka in kako so izrečene /…/«
69

 

(Thompson, 1991, str. 1). Lingvistične prakse so tako sooblikovane s širše druţbenimi 

razmerji moči in neenakostmi (prav tam), k čemur je treba eksplicitno dodati tudi element 

formaliziranih pozicij moči, ki se v določeni meri tudi prekrivajo s širše druţbenimi razmerji 

moči. Slednje vplivajo na distribucijo resursov in priloţnosti, moţnosti za doseganje 

formaliziranih pozicij moči oziroma odločevalskih poloţajev z institucionaliziranim 

simbolnim kapitalom oziroma prepoznano močjo  in močjo produciranja tako imenovanega 

oficializiranega govora (Bourdieu, 1991, str. 72). Dejanja izrekanj, govora je tako treba 

misliti vzporedno z efekti simbolne dominacije, prepletene s simbolno močjo govorke_ca (ne 

le z njeno_njegovo lingvistično kompetentnostjo), ki avtorici_ju izrekanja omogoča, da v 

dejanje izreka vključi zahteve po slišanju, verjetju in podreditvi (prav tam, str. 72–73), 

zahteve, ki so kot take pogosto tudi prepoznane. V tem kontekstu lahko obravnavamo tudi 

asimetrije v moči, izhajajoče iz formalne hierarhije visokošolskega prostora kot spolno 

zaznamovanega (in zaznamujočega) – androcentričnega – polja, na kar so v prejšnjih delih (na 

preplet formalne in neformalne ravni pri produkciji seksističnega govora in delovanj) 

opozarjale_i ţe nekatere intervjuvane osebe. Pogoji institucije vzpostavljajo reprezentativnega 

agenta institucije in ga opremijo s tako imenovano insignijo, ki omogoča subjektovo 

prepoznanost kot akterja, delujočega v imenu avtoritete in pod avtoriteto institucije (prav tam, 

str. 75) in preko tega opremljenega s simbolno močjo vplivanja na interakcije, ţivljenje, 

potekajočega znotraj institucije, glede na specifična pravila, ki vladajo v dotičnem polju in ki 

so bolj ali manj usklajene z objektivnimi strukturami, obremenjenimi z moško dominacijo 

(Bourdieu, 2010). V kontekstu seksizma v visokošolskem prostoru tako lahko na podlagi 

odgovorov intervjuvanih oseb opaţamo prepletenost formalnih pozicij moči z moško 

dominacijo:  

»Največkrat definitivno [oseba, ki je po hierarhiji višje], če sem zelo iskrena. Jaz osebno 

največ z njegove strani, no. (2_51) /…/ Vedno moraš biti pozoren na to, s katere pozicije 

nastopaš. A si dekan, a si prodekan, si visokošolski učitelj, ali si v predavalnici ali nisi. (2_51) 

Se mi zdi, da ljudje, ki so na neki poziciji, bi morali imeti to definitivno bolj ozaveščeno, bi 

morali biti bolj senzibilni, sami zaznavati te stvari, dati neke vzore primernega obnašanja, ne 

pa sam spodbujati ali biti eden izmed tistih, ki to počnejo (2_54)« (Mateja, 2015), 

»/…/ Jaz sem razmišljala o tem, zakaj se [oseba, ki je po hierarhiji višje] obnaša na ta način. 

Ker ne more biti, kot sem rekla, ne more biti, da je to spodrsljaj, ni se zgodil samo enkrat, on 

to redno prakticira (9_74). Jaz mislim, da je kar završalo, da je kar dvignila prah PP
70

 in da 

so se pokazale še neke druge stvari. Predvsem povezane s pozicijo moči na primer, statusom, 
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Ljubljani. Dogodek je pogosto omenjen tudi v nadaljevanju, predvsem v podpoglavju, ki obravnava načine 

odzivanja na seksizem. 
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ki ga imajo posamezniki na tej fakulteti in predvsem je razkrila to, da imamo res precej 

različne poglede (9_73)« (Katarina, 2015), 

»Da se to na neformalni ravni dogaja, na formalni pa ne. (11_36) Mogoče, da so tisti, ki so po 

hierarhiji višje, imajo več poguma, energije, moţnosti za izraţanje tovrstnih mnenj. (11_37) 

Tudi v smislu obrekovanja na eni strani, ja, ali pa da ni sposobna zaradi tega in tega, 

določene naloge narediti in podobno (11_38)« (Oliver, 2015). 

Prepletenost formalnih pozicij moči z moško dominacijo tako lahko močno prispeva k 

prisotnosti seksizma v visokošolskem prostoru, v kolikor so na formalnih pozicijah moči 

oziroma na odločevalskih poloţajih osebe, ki delujejo seksistično. Na drugi strani se kaţe tudi 

obratno, tj. osebe na formalnih pozicijah moči, v vodstvenih strukturah, lahko pomembno 

prispevajo k senzibiliziranju znotraj delovnega okolja in preko opozarjanja tudi na 

(potencialno) manjšo prisotnost seksizma (vsaj znotraj določenega časovnega okvira, npr. 

trajanja mandata) (Monroe idr., 2008): 

»Mene je Y, ko sem /…/ stresal takšne seksistične šale opozoril, da se bom moral opravičiti 

kolegici, če bom s tem nadaljeval. (10_57) Ki tega na ravni učinka ni razumela tako. Kot šalo. 

In sem potem rekel, ''kolegica, saj veste, da''« (Janez, 2015), 

hkrati pa tudi odnos vodstvenih struktur oziroma oseb, ki v določenem prostoru zavzemajo 

odločevalske poloţaje oziroma poloţaje z močjo odločanja, ni povsem imun na dogajanje od 

spodaj navzgor, kar odpira prostore za transformativne potenciale, v kolikor seveda prihaja do 

odzivanja znotraj konteksta podrejenosti glede na formalne pozicije moči, ob upoštevanju 

spolno zaznamovane oziroma androcentrične institucionalne kulture in odvisnosti od 

delovnega mesta (več o tem v nadaljevanju): 

»Ne vem, se mi zdi, da se vseeno splača vztrajati, ker noben odnos nekega vodstva, katerega 

koli ţe, ne more biti fiksen, mora se spreminjati, glede na to, kar se okrog njih dogaja. Se 

pozicionirati nekako v tem prostoru. (8_55) je pa seveda potem odvisno kakšno moč ima ta 

opozicija lahko, koliko je to osamljen glas, ali nekdo, ki ga vidiš, da ga ne moreš kar tako 

utišati. (8_59) /…/ Je pa seveda vedno vprašanje, kdo ima tukaj moč. Čisto v smislu 

odločanja, vpletenosti v vodstvene strukture, koga se bolj upošteva, komu se da več prostora  

(8_59)« (Tjaša, 2015). 

Zgoraj (opomba
64

) je lingvistični habitus ţe bil definiran, na tem mestu pa zgornji definiciji 

lahko dodamo še nadaljnjo razdelavo: v okviru lingvističnega habitusa se namreč poraja 

lingvistični 'občutek mesta' individuuma, ki uokvirja individualno delovanje na relaciji s 

poljem, tudi preko občutka individualne meje, tj. kaj in kako lahko individuum govori 

(Bourdieu, 1991). Konstitutivni element habitusa (ki je tudi spolno zaznamovan in soustvarjen 

na relaciji s specifičnimi pravili polja) je tako tudi tišina ali visoko kontroliran jezik pri 

nekaterih individuumih (glede na druţbene pozicioniranosti oziroma premikanja ter mesta, ki 

ga individuum zavzema v različnih poljih), medtem ko pri drugih posameznicah_kih preplet 

habitusa s poljem in mestom v polju omogoča oziroma zagotavlja 'svoboščine jezika' oziroma 

govora (prav tam, str. 82). Dejanja izrekanja, govora, so tako usklajena z individualnimi 

relacijami s polji in znotraj njih, pa tudi s potencialnimi izkušnjami sankcij v navezavi na 

pretekle produkcije govora (prav tam). Nadzorovanja so omogočena tudi od zunaj, tj. na 

podlagi hierarhične organizacijske oziroma institucionalne moči, pa tudi preko asimetričnih 

razmerij moči na osi spola (in drugih druţbenih kategorizacij) (Acker, 2006), na kar 

opozarjajo tudi nekatere intervjuvane osebe, ki se identificirajo kot ţenske:
71
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»Na njih se bolj ali manj oglašajo samo [osebe, ki so po hierarhiji višje]. [Oseb, ki so po 

hierarhiji niţje] skorajda nikoli ne slišiš. (9_24) In da ni dobro sprejeto, kadar se oglašajo 

mlajši. (9_25) /…/ Mislim, da se to bolj ali manj dogaja v situacijah ena na ena, kar je spet 

potem povezano s temi pozicijami moči (9_34) in da si tiste, tisti, ki so deleţni tega, preprosto 

ne upajo izpostavljati, tudi ne vejo, komu bi to povedali in bojijo se, kaj bo to pomenilo za 

njihovo nadaljnjo kariero, varnost, (9_35) in raje molčijo o tem. (9_33) In hkrati so se razkrili 

pred to širšo javnostjo kot problematični prav ti NN. Prav ta, ki je tudi sicer v kakšnih 

situacijah problematična v svojih ravnanjih, se je tukaj razkrila na način, da tega ni bilo 

mogoče prikriti. In da če začneš to analizirati, če začneš o tem resno razmišljati, vidiš, da to je 

problematično, da to ni bil zdrs, da je to praksa in da je na delu konstantno« (Katarina, 

2015), 

»Ampak če moram tako, na načelni ravni govoriti, bi pa ta del, da sem nekaj podobnega 

(vinjeti 2, op. a.) nekoč doţivela na [fakulteti] (4_40) /…/ ta del, zapreti, ne pustiti sploh, da se 

razvije debata, pa zakaj misli, pa kako misli, to se mi zdi pa sporno.  In tudi ne samo sporno, 

tudi kdaj sem ţe bila na tem, da sem morala utihnit. /…/ da se je debata potihnila, v smislu, 

prav, ampak zdaj gremo naprej, ali pa da sploh ni bilo reakcije. Sploh ni bilo reakcije. (4_40) 

Če grem jaz v to zgodbo, ki jo imam v glavi, bi rekla, ne bi rekla, sem kar prepričana, da je to 

čisto pozicija moči. (4_41) Nekdo s pozicije moči meni lahko reče tako in tako in se tako 

razume, kot da bi jaz morala potem na to pristati in vzeti. (4_41) Manjkrat sem imela pri nas 

na [fakulteti] to izkušnjo, da bi nekdo rekel, ''glej, nehaj'', da bi me res ustavil, tako da so me 

ustavili z molkom, pa ja. (4_42) Ampak to je zame isto moč, samo drug način manifestiranja. 

(4_42)« (Jasna, 2015). 

Podobno izkušnjo utišanja izpostavlja tudi ena izmed intervjuvanih oseb, pri čemer utišanje 

naveţe tudi na intelektualne sposobnosti, kjer se od ţenske eksplicitno pričakuje, da se v 

svojem delovanju kaţe kot manj intelektualno sposobna in na ta način potrjuje druţbeni spol 

ţenske in preko tega ne ogroţa oziroma spodkopava dominantnega poloţaja oseb, druţbeno 

prepoznanih kot moških, in njihovega simbolnega kapitala oziroma moči. Moški tako 

utrjujejo simbolno dominacijo oziroma moč neposredno na račun oseb, druţbeno prepoznanih 

kot ţensk, ki morajo njihovo simbolno moč prepoznavati in ji ne kontrirati z lastnim 

delovanjem: 

»To sva ţe prej povedali, kako radi moški ţenske kar odrinejo od kakšnih pomembnih del. 

(5_44) Kako včasih ţenska ne sme biti preveč, bolj pametna od moškega. To se mi pa ne zdi 

prav, da se moraš včasih nazaj potegniti, zato da imaš ljubi mir. Ne smeš, včasih prav ne smeš 

povedati, kaj znaš (5_45)« (Nika, 2015). 

Tovrstnim procesom utišanja in preko tega utrjevanja moške simbolne moči se, kot 

izpostavlja ena izmed intervjuvanih oseb, lahko efektivno upira ob pomoči simbolnega 

kapitala drugih oseb, druţbeno prepoznanih kot moških in ţensk, ki so pripravljeni 'zaloţiti' 

svoj simbolni kapital, pridobljen tudi na podlagi višje hierarhične pozicije, da osebe, ki so na 

višjih hierarhičnih mestih (ki so tudi spolno zaznamovana) slišijo oziroma ne utišajo predloga, 

ideje oziroma komentarja, prihajajočega s strani osebe, ki je sicer po spolu in formalni 

hierarhiji podrejena: 

»Kjer se pričakuje, da predvsem mlajši, da bomo oddelali svoje kot glasovalni stroj in se ne 

oglašali kar tako, (9_47) kot mislijo starejši in tisti na poziciji moči, tako je edino prav in 

edino pravilno. (9_48). In precej zoprno je, da s pozicije mlajše zaposlene ne doseţeš ničesar, 

če te ne podpre nek starejši kolega, starejša kolegica, ki zastavi svoj simbolni kapital za to, da 

je na primer neka tvoja tema slišana. In tu se potem ubirajo različne strategije. Da na primer 

greš ţe prej se dogovarjat v nekih krogih, če hočeš, da je sprejeto. čisto lobiranje. Čisto 

sklepanje koalicij, kot bi rekla Butler (9_49)« (Katarina, 2015). 
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Simbolna moč in svoboščine lingvistične produkcije se v prepletu spola in formaliziranih 

pozicij moči zagotavljajo in utrjujejo tudi preko spolno in formalno-hierarhično 

zaznamovanih procesov in disciplinskih mehanizmov: 

»Se pa vsako toliko oglasim, je pa zanimivo, da če jaz klepetam /…/, se mene disciplinira, se 

me utiša, da če imam kaj povedati, naj povem, medtem ko starejši kolegi lahko delajo karkoli 

in ne bodo nikoli, in kolegice seveda, ne bodo nikoli na ta način disciplinirani (9_36). Z leti se 

mi zdi, da tam, kjer lahko kaj relevantnega povem, povem, je pa tako da vidim, da bi kar kdo 

raje videl, da ne bi govorila (9_25)« (Katarina, 2015), 

»Od tistih, ki pa pričakujem določen nivo, si pa tega ne dovolim. Povem, da se to ne dela.  S 

strani NN ne, ampak s strani drugih pedagoških delavcev. Mi je bilo rečeno, da jaz nisem 

tukaj zato, da mislim, ampak samo da delam, kar se mi je zdelo pa zelo neprimerno. /…/ To me 

res iz tira vrţe, takšen odnos. In potem včasih jim uide kakšna takšna pripomba, ki je ne 

pričakuješ in si potem res presenečen« (Nika, 2015). 

Na drugi strani, ko je govora o pozicijah moči in produciranju seksističnega delovanja s 

tovrstnih pozicij, na podlagi katerih si osebe lastijo večje količine simbolnega kapitala, ena 

izmed intervjuvanih oseb neposredno izpostavi, da produciranja seksizma s strani oseb na 

tovrstnih formalnih poloţajih moči sploh ni, so kvečjemu 'nenavadne kombinatorike besed in 

humorja':  

»Tako da jaz si ne predstavljam, kaj bi bilo lahko na [fakulteti] seksističnega. (10_28) /…/ Ja,  

to sigurno ne, da bi jaz zvedel kadarkoli, da je nekdo, bodisi kot nosilec moči, kot, pa ne samo 

dekan, prodekan in podobno, ampak tudi navsezadnje profesor, ki ima neko, to je nek simbolni 

nosilec moči, vednosti /…/ Da bi nekdo namerno koga ţalil s predpostavke razlike med 

spoloma se jaz ne spomnim, v vsej svoji karieri, odkar sem tu. (10_28) /…/ Zdaj, da bi se kdo 

šalil na račun seksističnih stereotipov in dajal izjave, ki so, kot smo ţe prej rekli, bolj 

nenavadne kombinatorike besed in humorja, ki izvira iz neke, nekih poigravanj s stereotipi. To 

se pa dogaja. To sem tudi jaz kdaj delal /…/ ko sem rekel, ne vem, kaj pa vem, ''no, ta punca 

pa naj ima še kakšnega otroka, pa bo ţe počakala potem z izdelavo magistrske naloge''. To je 

na prvi pogled seksistična izjava, ampak jaz je seveda nisem mislil seksistično. Obratno, s tako 

izjavo ti rušiš, s humorjem rušiš resnost predpostavke.
72

(10_32)« (Janez, 2015), 

pri čemer je seveda treba upoštevati individualno konceptualizacijo seksizma dotične osebe, 

ki seksizem definira kot namerno ţaljenje na podlagi spola, kar dotični osebi onemogoča 

vpogled v produkcijo seksizma, ki teče skorajda samoumevno (in nevidno) na podlagi 

androcentričnosti druţbenih in specifičnih institucionalnih struktur – kot samoumevnega se 

tako uokvirja način gledanja, zaznavanja sveta, kjer je samoumevno tisto, česar pravzaprav 'ne 

vidimo', saj zdrsne v 'ţe znano', domače, in je v tej domačnosti, samoumevnosti, nevidno 

(Ahmed, 2006). Če sledimo tovrstni konceptualizaciji, najprej predpostavljamo, da je 

seksizem nekaj, kar je sicer prepoznano kot tako (kot problematično z vidika spolnih 

neenakosti), nato pa še predpostavljamo, da kljub zaznavanju seksizma kot takega oseba 

vseeno producira seksizem. Pri tem je nujno izpostaviti dejstvo, da oseba, targetirana s 

seksizmom, nima vpogleda v intence avtorja_ice seksizma (nameni so večinoma znani le 

avtorju_avtorici seksizma), kar v zgornjem odgovoru Janeza (2015) očitno ne velja, saj je tako 

suveren odgovor o neprisotnosti seksizma, ki je lahko zgolj nameren, moţen le ob 

predpostavki Janezovega (2015) poznavanja intenc vseh oseb, zaposlenih na fakulteti – kar ni 

moţno), kar nadalje pomeni, da se odgovornost zaznavanja delovanja kot seksističnega, 

preloţi na targetirano osebo: slednja ali pravilno prepozna seksistični namen avtorice_ja in 
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jo_ga opozori, pri čemer je, kot izpostavlja Janez (2015), ob tem na mestu opravičilo 

avtorice_ja seksizma: 

»Če jo je pa ţe rekel in je opazil, da je učinek slab, je pa on dolţan kot nosilec moči, bi se bil 

dolţen, glejte kolegica, morda je bila neokusna šala, kakorkoli, se opravičujem, res, obratno 

sem hotel, s to šalo sem hotel sporočiti, da ste tudi ţenske enakovredne moškim. Pove ji, 

ampak bi on moral reči, to je bila samo šala, če sem vas pa s tem prizadel, nisem mislil nič 

takega. To bi jaz naredil (10_52)« (Janez, 2015), 

ali pa je namen – v komunikacijskem šumu – napačno prepoznan (dejanje je posledično 

neseksistično v namenu in seksistično v učinku), pri čemer je na mestu ali opravičilo 

avtorice_ja ali pa targetirana oseba enostavno ne razume oziroma ne dojame in je odgovornost 

za 'napačno' branje na njej: 

»Da bi jaz povzročil, namerno, kakršno koli seksistično, da bi vzpostavil, namerno, kakršne 

koli seksistične stereotipe, da bi bil ţaljiv do kogarkoli na tej ravni ne, o šalah sva ţe govorila. 

(10_67) /…/ Kaj jaz vem, komunikacijski šum. Niso razumele, niso dojele, niso sprejele, morda 

da nisem znal izraziti na pravi način. (10_68) /…/ Pač niso opazile ali pa nisem znal na pravi 

način izraţati temeljne namere takih šal, to je, kako bi rekli, zabavna funkcija (10_68)« 

(Janez, 2015), 

ob takšnih predpostavkah pa, kot izpostavljajo tudi odgovori vseh ostalih intervjuvanih oseb, 

spregledamo in ignoriramo mnogotere pojave seksizma v njegovih različnih formah, 

prikritega na različne načine (humor oziroma šale, pokroviteljstvo, paternalizem ipd.), ki 

(tudi) nenamerno, vendar v skladu z obstoječim druţbenim redom in sedimentiranimi 

socialnimi interpelacijami, reproducirajo druţbena asimetrična razmerja moči po osi spola.  

Seksizem v govoru in jeziku se tako tudi v izbranem visokošolskem prostoru kaţe na 

mnogotere načine, ki utrjujejo druţbena asimetrična razmerja moči, ki bolj ali manj 

privilegirajo cisspolne moške (in določene transseksualne moške s privilegijem prepoznavanja 

spola s strani socialnega okolja) ter relativno deprivilegirajo cisspolne ţenske in vse ostale 

spole. Na podlagi teoretskega in empiričnega obravnavanja tako izstopa seksizem v jeziku 

oziroma v jezikovnih strukturah. Prisotna in mestoma neproblematizirana je raba moškega 

slovničnega spola kot generičnega, čeprav so – na drugi strani – prisotni tudi bolj ali manj 

učinkoviti poskusi preseganja tako rabe moškega slovničnega spola kot generičnega in iskanje 

učinkovitih alternativ, ki presegajo tako nevidnost ţensk (z jasnim izpostavljanjem) kot tudi 

spolnega binarizma (mestoma zasledimo začetno spoznavanje s podčrtajem, poskuse vpeljave 

le tega in njegovo prakticiranje). Obenem lahko – na podlagi vsebinske analize transkriptov – 

opazimo zaskrbljujoč pojav apliciranja moškega slovničnega spola kot generičnega tudi na 

individualni rabi oseb, ki se identificirajo kot ţenske, predvsem ko oseba pripoveduje o 

lastnih izkušnjah z določeno distanco oziroma jih navaja preko posploševanja. Opazen je tudi 

bolj ozaveščen odnos in redkejša raba priimkov oseb, druţbeno prepoznanih kot ţensk, v 

svojilni obliki. Simbolna dominacija oseb na višjih formaliziranih poloţajih in njihovo 

posedovanje simbolnega kapitala se učinkovito zagotavljata tudi preko spolno 

zaznamovanega – seksističnega – neposrednega in posrednega utišanja oseb, druţbeno 

prepoznanih kot ţensk, tudi v povezavi s prekritostjo (moškega) spola z višjimi hierarhičnimi 

pozicijami ter s prekritostjo (ţenskega) spola z niţjimi formaliziranimi pozicijami, npr. preko 

utišanja, ki se pogosto kaţe na subtilne načine neodzivanja, pa tudi na neposredne načine 

(direktnega discipliniranja in opozarjanja na zavzemanje ţenski 'primerne vloge', ker je 'manj 

intelektualno sposobna').  
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Objektifikacija telesa 
V tem delu na podlagi teoretskih ugotovitev in empiričnih izsledkov obravnavam fenomen 

objektifikacije ţensk v navezavi na lepotne oziroma telesne ideale in njihove potencialne 

manifestacije v povezavi s seksizmom v visokošolskem prostoru.  

Izkušnje telesnosti so oblikovane znotraj androcentričnih struktur in so spolno zaznamovane v 

kontekstu asimetričnih razmerij moči med spoli, pri čemer lahko lepotne standarde, ki niso 

uniformni, temveč spolno zaznamovani, mislimo kot instrument reduciranja oseb, druţbeno 

prepoznanih kot ţensk, na status objekta (pogleda moškega), s čimer se utrjuje 

androcentričnost druţbenih struktur, saj predpisujejo in vzpostavljajo (nedeterministično 

določene) meje fizične, telesne svobode (Swami, Coles, Wyrozumska, Wilson, Salem in 

Furnham, 2010), medtem ko so lepotni ideali pri osebi, druţbeno prepoznani kot moški, 

konstituirani na način, ki promovira muskulatorno telo, skladno s konceptom hegemone 

moškosti (aktiven, močen, avtonomen) (Jackson in Lyons, 2012; Swami in Voracek, 2012). 

Lepotni standardi oziroma koncepti lepote so – kot opozarja Wolf (2008) – valutni sistem, 

determiniran s političnim oziroma v zahodnem kontekstu z moško dominacijo, ki glede na 

stopnjo nedoseganja lepotnega ideala osebe, druţbeno prepoznane kot ţenske, vertikalno 

rangira glede na vzpostavljene telesne standarde. Monro (2005) tovrstno privilegiranost oseb, 

katerih izgled se bliţa postavljenim telesnim in lepotnim standardom oziroma idealom, 

konceptualizira kot telesni fašizem (body fascism).
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 Na podlagi fizičnega izgleda se 

individuumu (ne glede na spol) prisoja vrednost glede na distanco od telesnih idealov 

(lookism): fizični izgled in telo postaneta pomemben označevalec individualnega socialnega 

statusa, pri čemer se na telo in fizični izgled veţe tudi seksualizacija oziroma objektifikacija 

individuuma (Bauer, 2014), ki se definira kot obravnavanje subjekta kot objekta. Telo 

subjekta je razčlenjeno, pri čemer so posamični deli zreducirani na status objekta – subjekt je 

tako dehumaniziran, ali pa se subjekt percipira skozi te razčlenjene dele telesa preko 

objektifikacijskega pogleda (Wesely, 2012). Bartky (1990 v Wesely, 2012) procese 

objektifikacijskega pogleda povezuje s Foucaultovimi koncepti moči in discipliniranja – 

preko spolno zaznamovanih pričakovanj osebe, ki se identificirajo kot ţenske, pogosto 

disciplinirajo svoja telesa v imenu (hetero)seksualizirane lepote. Znotraj androcentričnega 

reda se tako prepletajo mizoginistične podobe ţensk, ovrednotene preko 'uporabnosti' za 

moškega (in moški pogled) z nasiljem, dominacijo in heteroseksualnostjo, ki je druţbeno 

prevladujoče moškocentrična (Johnson, 2005). Objektifikacija znotraj androcentričnih 

druţbenih struktur osebo, druţbeno prepoznano kot ţensko, vzpostavlja kot »bitje-za-

drugega« (Bartky, 2000, str. 321) – oseba, druţbeno prepoznana kot ţenska, obstaja kot telo, z 

omejenimi moţnostmi bivanja preko telesa, tj. z omejenimi, redkimi moţnostmi 

prepoznavanja ţenske mimo njenega telesa, mimo njene »bitje-za-drugega« pozicije, 

uokvirjene v pričakovanjih in zahtevah normativne femininosti (prav tam). Lepota in fizični 

izgled sta tako pomembna konstitutivna elementa v procesu delanja spola ţenske oziroma 

(normativne) femininosti: »Lepota je legitimizirana kot (nujna) ţenska domena, kjer se 

rezultati dosegajo z delom na ţenstvenosti, da je posameznica lahko umeščena v sistem 

heteronormativnosti« (Pivec, 2013, str. 53).  

Jogan (2014) pri tem opozarja, da se tovrstni procesi konstituiranja heteronormativne 

femininosti, katerega konstitutivni element je oseba, druţbeno prepoznana kot ţenska, 

postavljena kot objekt moškega pogleda, pojavljajo in reproducirajo tudi v institucijah, 

organizacijah, predvsem v tistih, v katerih prevladuje androcentrična institucionalna oziroma 
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 Pri čemer telesni fašizem izpostavlja tudi kot potencialni razlog za transfobijo in pritiske k 'delanju spola' na 

jasen način, tj. način, ki druţbenemu okolju omogoča jasno identifikacijo ali ţenskega ali moškega spola 

transspolne osebe (Monro, 2005). 
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organizacijska kultura oziroma v tistih, kjer prevladujejo (številčno in glede na zasedane 

pozicije moči) osebe, druţbeno prepoznane kot moški. V tovrstnih okoljih druţbeni spol 

preplavi poklicno vlogo: izpostavljanje videza osebe, druţbeno prepoznane kot ţenske, je tako 

pomemben proces, ki ga moramo misliti znotraj delanja spola in kot nadzorovanje delanja 

spola, saj se osebe, druţbeno prepoznane kot ţenske, umešča in vzpostavlja najprej kot 

ţenske, šele nato pa kot osebe s profesionalno kariero. Tovrstno izpostavljanje osebe kot 

ţenske v poklicnem, profesionalnem okolju, lahko poveţemo tudi z Bourdieujevim 

konceptom spolno zaznamovanega habitusa, ki odseva širše socialne oziroma objektivne 

strukture ter njihova (bolj ali manj variabilna) prevajanja v specifična polja, ki 

(nedeterministično) sooblikujejo sheme dispozicij, praktične inklinacije oziroma orientacije 

teles v relaciji z drugimi (Ahmed, 2006). Imeti moč nadzorovanja delanja spola oziroma 

utrjevanja specifičnega – druţbeno pričakovanega delanja spola, tj. normativnih femininosti – 

ne moremo misliti mimo objektivnih struktur in simbolnega nasilja, ki reproducirajo moško 

dominacijo (Bourdieu, 2010). V kontekstu objektifikacije ţenske je namreč slednja 

zreducirana na vlogo objekta, zgolj telesa, v katerega lahko na podlagi privilegiranosti in 

spolno zaznamovanih asimetričnih razmerij moči na različne načine vdirajo moški pogledi, 

preko samoobjektifikacije in neprepoznavanja simbolnega nasilja kot takega, pa tudi pogledi 

drugih deprivilegiranih subjektov (Young, 2005). 

Intervjuvane osebe navajajo konkretne neposredne izkušnje s seksizmom v relaciji s telesom 

oziroma fizičnim izgledom in pri tem pogosto tudi izpostavljajo, da objektifikacijo kot tip 

seksizma v kontekstu visokošolskega prostora tudi največkrat doţivijo. Njihove izkušnje 

variirajo od komentarjev, ki se nanašajo na telesno teţo, rangiranje glede na feminilnost 

spolnega izraza do izkušenj s komentiranjem (ne)primernosti oblačil, tudi s strani drugih oseb, 

druţbeno prepoznanih kot ţensk – v tem kontekstu lahko govorimo tudi o pojavnosti 

znotrajspolnega seksizma, za katerega je značilno, da se na podlagi specifične medpresečnosti 

mnogoterih pozicionalnosti, nekatere izmed njih, skupaj s prepoznanimi lastnostmi subjekta, 

ovrednoti bolj pozitivno oziroma se jim podeljuje več druţbene moči (Pivec, 2013, str. 51): 

»Ja, to mi je ena celo naravnost rekla, da moram shujšat. (1_56) /…/ Ja, to na izgled je kar 

dosti. Ali situacije, ko pač, ne vem, ta se je poredila, ta pa nosi mini kiklo, zakaj pa nosi to. Pa 

kako je oblečena. (1_56) Pri moških res tega ni (1_63)« (Eva, 2015), 

»Ampak ta opazka glede na shujšanje (v vinjeti 1, op. a.) in tako naprej, ta se mi pa zdi tako, 

tudi realna za [fakulteto], kar se mene tiče (4_1), ampak tudi tako, v tem smislu, res 

ţaljiva.(4_2) /…/ V kontekstu na [fakulteti] to ni nenavadno, ne vem če je izmišljeno ali ne, 

ampak lahko bi bila zame zelo realna zgodba (4_1) /…/« (Jasna, 2015), 

Prisotno je komentiranje fizičnega izgleda, (ne)urejenosti ali (ne)všečnosti oblačil, do 

neposredna objektifikacija in seksualizacija telesa z razčlenitvijo telesa ţenske na specifične 

dele (npr. mednoţje, prsi) preko moškega pogleda, pa tudi prelaganje odgovornosti za 

objektifikacijo ţenske nanjo samo (npr. zaradi stila oblačenja), pri čemer so kot 'avtorice_ji' 

tovrstnih opazk (ponovno) pogosto imenovane osebe, ki so po hierarhiji višje – gre torej za 

izrazito prisotnost prepleta formaliziranih pozicij moči z moško dominacijo: 

»Predvsem recimo na ta del vizualne podobe, na en način gre na to,''o, si pa lepa danes'', gre 

za neke take neprimerne komentarje. To, ali pa recimo, če pa nisi spet urejen, je pa spet 

problem, kot ţenska moraš imeti urejene lase, bog ne daj, da ti kje kaj štrli, ne. Pač, več 

primerov je bilo kakšnih takih, od, ''o, zanimivo krilo'', ne vem, (2_48) pogledov v mednoţje, 

kakšnih takih. /…/ Recimo zmoti me tudi to, da pa slišiš, ''saj, kaj se pa tako oblačiš, kaj pa 

nosiš petke, zakaj pa imaš takšno krilo, pa oprijeto majico, brez rokavov''. Na ta način se 

potem, kot vedno, saj si sam kriv. (2_52). /…/ Ja, kakšne takšne izjave, ''ooo, danes si pa res 

zelo lepaaaa''. /…/  na kosilu recimo, pa prisede pa začne, ''joj, kako si lepa, to ti moram prav 
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povedati'', potem pa tri minute o tem. A lahko?! To res zaznavam, da se gre prav načrtno to, 

provokacijo. (2_57) Saj je 'samo kompliment', ne. Ampak večini ţenski ni prijetno, tako vidim  

(2_58) /…/ S tem da jasno dam vedeti, da mi je neprijetno in pač rečem: ''a tako, DD, da ga 

pač opozorim na to, da je [oseba, ki je po hierarhiji višje], da vem, kdo je, to. (2_67) Ali pa 

recimo, ne vem, to ne vem, kaj ima, neko foro, tu te pogleda./…/ Tako prsi pogleda, tako na ta 

način (2_68)« (Mateja, 2015)
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. 

»Od tega, da so percipirane predvsem skozi svoje telo, skozi svoj izgled, da se to celo izreka 

tako. ''Kako si danes seksi'' pač ne moreš drugače razumeti. (9_29) Pri čemer se v naslednjem 

hipu avtoritarno zahteva, da mora biti naloga izpeljana v nekem nemogočem, fizično 

nemogoči časovni periodi. In je to neko mešanje teh ravni in vsega tega res problematično, 

(9_30) vidim, in da povzroča kar pri komu stisko.(9_31)« (Katarina, 2015). 

Pri tem ena oseba navaja – kot je omenjeno ţe v zgornjem teoretskem uvodu – da se osebe, 

druţbeno prepoznane kot ţenske – rangira glede na videz: 

»Ampak jaz sem opazila na [fakulteti] ţe mnogokrat, da se ţenske pogleda, kako so oblečene, 

kako se nosijo, kakšno imajo postavo, (4_22) da smo tudi rangirane kot ţenske. Na podlagi 

videza. (4_23) Ene smo povprečne, podpovprečne, druge so ţenske, ki ustrezajo predstavi 

ţenske. (4_23) /…/ Je par indicev, recimo, da ko sem šla na kosilo, pa sem slišala, ko so imeli 

nek interni pogovor, pa je bila neka opazka. (4_24) /…/ bila je v smislu, kako je kakšna 

ţenska, je pa ni, urejena. (4_24/4_22) Da je enkrat sodelavec komentiral eno od drugih 

sodelavk /…/, ona se pa ful dobro oblači, ona ima vedno neke kostimčke, ona je prav ţenska. 

Pa zmeraj ima rdeče ustnice. ... (4_24/4_22) Pa da sem doţivela enkrat ne tak, tako, teţko 

rečem kako, ampak tak ocenljiv pogled, ko sem se šla nekaj menit /…/ in je bilo tako zelo 

jasno, da so me preskenirali, kakšna sem in kako zgledam. (4_25/4_22)« (Jasna, 2015). 

Mestoma tovrstni objektifikacijski pogledi targetirajo osebe, ne glede na spol: 

»To pa [oseba, ki je po hierarhiji višje] skozi komentira, ampak se mi zdi, da on ne loči ravno 

po spolu. Kdo je grd, kdo je kmetavzarsko oblečen, kdo je tak, kdo je tak, ta bi se lahko kaj 

zrihtal, ta bi se lahko sfriziral (3_46) (Andrej, 2015)«, 

hkrati pa tudi nekatere intervjuvane osebe, ki se identificirajo kot moški, zaznavajo prisotnost 

objektifikacije oseb, druţbeno prepoznanih kot ţensk (in posmehovanja, obrekovanja, 

poniţevanja), čeprav mestoma takšne izjave skušajo tudi opravičevati – tovrstni pojav lahko 

opredelimo kot »solidarnostno kodo tišine«, tj. ko moški ne problematizirajo seksizma, 

produciranega s strani moških kolegov, tudi če ga zaznavajo kot takega (torej kot seksizem) 

(Rospenda, Richman in Nawyn, 1998, str. 53): 

»Da sem bil kot poslušalec priča izraţanju. /…/ Ali pa da jo ogovarjajo potem, obrekujejo, 

kako se neka ţenska oblači, (11_33) kako se obnaša, kako govori, (11_34) mogoče v smislu 

nekega obrekovanja, poniţevanja, posmehovanja s strani močnejšega spola v primerjavi s 

šibkejšim. (11_35)« (Oliver, 2015), 

»Tako bom rekel, recimo, kar sem jaz zaznal, pa jaz tega nikoli ne bi rekel, čeprav mislim, da 

izjava sodelavca ni bila slabo namerna, (7_48) ampak je karakterno človek tak,(7_49) ki 

kakšno stvar hitro reče, pa ne misli slabo. (7_48) Ko smo bili sredi hodnika, pa smo zaklepali 

vrata, pa je rekel, ''mmm, vi pa dišite'', v tem smislu. Ker je pač ena študentka za njim stala, on 

je pa zaklepal vrata, pa mu ni bilo jasno, od kod ta vonj (7_50)«  (Bojan, 2015). 
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 Oseba v tem primeru izpostavlja izkušnjo objektifikacije s strani osebe z višje hierarhične pozicije – dotična 

oseba jo je namreč pogledala v prsi, kar je intervjuvana oseba subtilno problematizirala preko neposrednega 

izpostavljanja višje hierarhične pozicije in profesionalnega – visokošolskega – okolja. 
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Intervjuvane osebe, ki se identificirajo kot ţenske, so – sodeč po empiričnih podatkih – 

močno izpostavljene procesom objektifikacije in seksualizacije, ki jih moramo glede na 

kontekst visokošolskega prostora misliti vzporedno s formalnimi pozicijami moči, ki osebam 

na dotičnih poloţajih podeljujejo precejšnjo simbolno moč preko posedujočega simbolnega 

kapitala in prepoznanosti, ki ga slednji omogoča. Procesi objektifikacije tečejo iz smeri oseb, 

druţbeno prepoznanih kot moških, do oseb, druţbeno prepoznanih kot ţensk, torej po osi 

heteroseksualizacije, opaziti pa je mogoče tudi znotrajspolna seksistična delovanja, ki jih 

lahko poveţemo s konceptom spolno zaznamovanega habitusa in praktičnega čuta subjekta, 

sooblikovanega na relaciji z androcentričnimi objektivnimi strukturami, temelječimi na 

rigidno definiranih in v binarizem uokvirjenih (hegemone) moškosti in normativnih 

femininosti. V kontekstu izbranega visokošolskega prostora, znotraj katerega potekajo procesi 

spolnega zaznamovanja oziroma delanja spola in nadzorovanja, uokvirjanja delanja spola v 

skladu z moško dominacijo, spol kontinuirano prekriva profesionalno identiteto subjekta in 

deluje kot označevalec, ki je – glede na opisane izkušnje oseb, ki se identificirajo kot ţenske 

in so zaposlene na eni izmed fakultet Univerze v Ljubljani – neredko potisnjen v ospredje in 

filtrira percepcije subjekta in njene profesionalne identitete, zamaknjene v ozadje. Pogostost 

tovrstnih procesov se omogoča tudi z notranjo institucionalno kulturo oziroma s pravili polja, 

ki jih ne moremo obravnavati mimo androcentričnih objektivnih struktur, ter s simbolno 

močjo tistih oseb, ki v izbranem polju posedujejo večje količine simbolnega kapitala, 

podeljenega tako preko višje pozicioniranosti v formalni hierarhiji kot tudi preko specifičnega 

spolnega zaznamovanja (osebe, druţbeno prepoznane kot moški), in s 'kodo tišine', ki v 

spolno zaznamovanem polju deluje kot legitimator tovrstnih seksističnih praks s strani oseb, 

druţbeno prepoznanih kot moških (Rospenda idr., 1998). 

Starševstvo in profesionalna identiteta 
Visokošolski prostor glede na do sedaj predstavljeno deluje kot pomemben institucionalni 

agent ohranjanja moške dominacije (Šori in Humer, 2015, str. 99), katere konstitutivni 

element so tudi druţbenospolna pričakovanja v kontekstu starševstva, ki jih obravnavamo v 

nadaljevanju. 

V kontekstu zaposlitvenega sveta na relaciji s starševstvom lahko govorimo o treh področjih 

kontrastov: na eni strani v pozni moderni vladajo iluzije individualne izbire in ideologije 

spolne nevtralnosti, ki trčijo ob dejanske spolne segregacije (horizontalne in vertikalne), 

konflikte med zaposlitvijo in starševstvom ter potrebe po razvijanju osebne avtonomije ob 

hkrati odnosni usmerjenosti – na podlagi teh treh presečišč je treba misliti konflikte in teţave 

pri usklajevanju delovnih in druţinskih obveznosti (Švab, 2006), za ustrezno obravnavo tega 

pa je treba dodati še androcentrično institucionalno kulturo oziroma androcentrična pravila 

visokošolskega prostora kot polja. Usklajevanje delovnega in druţinskega ţivljenja, ki ga je 

treba obravnavati kot socialpolitično vprašanje (Ţakelj in Švab, 2009, str. 215) lahko mislimo 

vsaj na dveh ravneh, kot jih obravnavata Kanjuo-Mrčela in Černigoj Sadar (2006, str. 721), tj. 

na ravni politike na nacionalni ravni (starševski dopust, varstvo otrok) in programe na ravni 

podjetij oziroma organizacij; temu lahko dodamo še tretjo raven, tj. neformalno 'kulturo' 

znotraj institucije, ki je s fokusom na izrazito formalno raven (programi, institucionalno 

vzpostavljene moţnosti, ipd.) zapostavljena, čeprav jo lahko obravnavamo tudi v navezavi na 

starševstvo in pričakovanja v zvezi s starševstvom – pri tem obravnavamo neformalne 

pobude, pritiske ipd., ki vplivajo na individualne moţnosti in odločitve v zvezi z 

usklajevanjem druţinskega in delovnega ţivljenja. Avtorici v raziskavi, izvedeni v obdobju 

2004–2006 na Centru za raziskovanje javnega mnenja (prav tam),
75

 opaţata spolno 
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 V vzorec je bilo zajetih 608 oseb (470 ţensk, 138 moških), prevladujejo osebe v starosti 31–40 let, zaposlene 

osebe, in osebe s srednjo in visoko izobrazbo; raziskava se osredotoča na usklajevanje druţinskega in delovnega 
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zaznamovane razlike pri usklajevanju delovnega in druţinskega ţivljenja: ţenske npr. 

pogosteje poročajo o tem, da jih potencialne_i delodajalke_ci sprašujejo o načrtih glede otrok 

pri pogovoru o zaposlitvi ali napredovanju (28 % anketirank v primerjavi z 11 % 

anketirancev). Govor o tovrstnih izkušnjah je bil prisoten tudi pri intervjuvanih osebah: 

»Po porodniški, če imam kakšen plan, kdaj in če ga imam, še za kakšno porodniško, kar ni 

bilo, ne smem reči, ni bilo tako, da bi mi nekdo rekel, tako kot so te zgodbe v časopisih – 

''povej, če ne dobiš odpoved''. Ni bilo sploh tako. Bilo je kot v nekem razgovoru. V razgovoru v 

smislu planov za naprej, zelo sicer prijazno povedano in prijateljsko, ni bilo tako, kot bi me 

nekdo hotel šikanirati. /…/ Ampak tudi to se da vprašati na drugačen način, to hočem 

povedati. To bi bilo meni, ne pa tako neposredno, a boš še kaj imela, a kaj načrtuješ. Tudi zato 

je bil slab odgovor 'ne vem', ker tudi sem si lahko na nek način zaprla vrata, sem vedela. 

(4_43) /…/« (Jasna, 2015). 

Razlike na podlagi spola pri usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja se kaţejo tudi 

pri negativnih izkušnjah, povezanih s kariero: starši sicer najpogosteje omenjajo, da jim je bila 

po rojstvu najmlajšega otroka onemogočena zaposlitev na zaţelenem delovnem mestu, pri 

čemer so tovrstno izkušnjo doţivele predvsem ţenske (18 % ţensk v primerjavi z 9 % 

moških), podobno velja za izkušnjo onemogočanja napredovanja, ki je neposredno povezana s 

spolom, in sicer je petkrat pogostejša pri ţenskah kot pri moških; anketirane osebe redkeje 

poročajo o tem, da so po rojstvu najmlajšega otroka dobile niţje delovno mesto, ne da bi to 

ţelele_i. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da imajo ţenske pogosteje izkušnjo poslabšanja 

odnosov z nadrejenimi (po rojstvu najmlajšega otroka), pri čemer je pomemben dejavnik tudi 

stopnja izobrazbe: 13 % ţensk poroča o poslabšanju odnosov z nadrejenimi v primerjavi s 3 

% moških, deleţ obeh pa se manjša z višjo stopnjo izobrazbe in je največji pri osebah z 

osnovnošolsko izobrazbo, hkrati pa velja tudi poudariti, da moški z višjo ali visokošolsko 

stopnjo izobrazbe takšnih izkušenj ne omenjajo. Poslabšanje odnosov s sodelavkami_ci je 

redkeje prisotno, doţivljajo ga pa predvsem ţenske (7 %) kot moški (1 %) (Kanjuo-Mrčela in 

Černigoj Sadar, 2006), kar se mestoma izpostavlja tudi pri intervjuvanih osebah, ki se 

identificirajo kot ţenske, saj se materinstvo povezuje tudi z niţjimi delovnimi sposobnostmi 

ali delovno nevestnostjo ţenske (Romito in Volpato, 2005): 

»Ali pa sliši to, da saj ona ima pač otroke, njej se itak ne da več, tudi to je pogosto in tudi to je 

pomemben del ţivljenja. Ah, saj ona mora iti, ob treh mora iti, ker ima otroka. In zdaj je pač 

nevestna delavka, pa je daleč od tega (2_59)« (Mateja, 2015), 

»Potem recimo, to, da je ţenska noseča in gre na porodniško je tudi, ne naletimo na pozitivne 

odzive (1_64)« (Eva, 2015). 

Ţakelj in Švab (2009) v raziskavi, izvedeni v okviru projekta Novi trendi v starševstvu: 

Analiza očetovstva ter predlogi za izboljšave druţinske politike na tem področju (Rener, idr., 

2008 v Ţakelj in Švab, 2009)
76

, ugotavljata, da je usklajevanje dela in druţinskega ţivljenja 

naloga ţensk, da so torej ţenske tiste, ki pogosteje koordinirajo oz. organizirajo delitev 

obveznosti v zvezi s starševstvom in gospodinjstvom, medtem ko moški pogosteje nastopajo 

zgolj kot 'pomočniki' oziroma podporniki, kar se odraţa tudi v zaposlitveni sferi, medtem ko 

očetje na prvo mesto postavljajo delovne obveznosti in slednjim prilagajajo lastno aktivno 

sodelovanje v druţinskem ţivljenju – skrb za druţinsko ţivljenje tako ostaja v domeni ţensk 

in ţenskosti (Šori in Humer, 2015). Aktivnost oseb pri starševanju je sicer povezana tudi s 

                                                                                                                                                                                     
ţivljenja staršev s predšolskimi otroki, zato je bil selekcijski kriterij za starše starost otroka (do 7 let) (Kanjuo-

Mrčela in Černigoj Sadar, 2006). 
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 V raziskavi sta bili izvedeni dve fokusni skupini z materami in tri fokusne skupine z očeti, s fokusom na 

raziskovanju praks usklajevanja druţinskih in delovnih obveznosti staršev z majhnimi otroki (Ţakelj in Švab, 

2009). 
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stabilnostjo zaposlitve: moški so pripravljeni bolj sodelovati v starševanju oziroma izkoriščati 

različne moţnosti v zaposlitveni sferi za usklajevanje dela in druţinskega ţivljenja, če imajo 

bolj stabilno zaposlitev kot partnerica (velja tudi obratno) (prav tam). K stabilnosti zaposlitve 

kot take (npr. sklenjena delovna pogodba za (ne)določen čas) – v kontekstu visokošolskega 

prostora – moramo dodati še element samega značaja delovnega procesa (tip obremenjenosti, 

rigidna časovnica dela, potrebe po kontinuirani prisotnost ipd.), ki osebam, zaposlenim na 

pedagoških delovnih mestih, pogosto oteţuje kakršnokoli odsotnost z delovnega mesta, kar so 

izpostavljale tudi intervjuvane osebe, ki se identificirajo kot ţenske: 

»/…/ Se mi je pa v bistvu zgodilo, ko sem prišla nazaj, da sem padla ven iz nekega procesa, da 

je treba v bistvu biti notri v nekih stvareh, kar ne morem, ko si mama, si eno leto out. (4_33) In 

potem tudi kasneje, ko sem videla, sem morala ene stvari, zato da sem bila up to date, delati 

ponoči, ker nisem mogla drugje oziroma drugače ni šlo. /…/ (4_33) In to spet se teţko reče, da 

je to seksizem, sploh ni bilo usmerjeno name, nihče tega ni počel, ampak sistem je tako 

zastavljen, da v bistvu, da je moj problem, če nimam močne socialne mreţe (4_33) /…/ Saj ne 

gre za to, da ti napišeš en članek, to je najlaţja stvar. /…/ Ampak ti moraš nekaj počet, da 

napišeš ta članek. Nekam moraš biti vključen, moraš biti aktiven. Recimo, te nosečnost tako 

malo sfiţi, pa da si še kaj doma. Izpadeš kot posran golob (4_33)« (Jasna, 2015), 

»Imam pa eno drugo teţavo in to je ta, ker je proces nastavljen tako /…/ da če na primer 

zbolim, se ta sistem poruši. In ker je študentov toliko, potem skorajda ne najdemo rezervnih 

terminov ali pa jih moramo iskati zelo tako, kolikor smo fleksibilni vsi skupaj, da če je le 

mogoče, ne grem na bolniško. in prav čutim neko opresijo, da ne smem zboleti. In ko začnejo 

ljudje okoli mene govoriti, da so bolani, prav beţim od njih, da se mi ne bi zgodilo to (9_53)«  

(Katarina, 2015) 

»Kar se tiče seksizma oziroma tega, da je ţenska v manjvrednem poloţaju, mogoče v smislu 

kakšnih porodniških odsotnosti ali pa odsotnosti zaradi bolezni otroka, pa bi marsikdo rekel, 

pa saj imaš koga, ki bi skrbel za tega otroka. Pa saj ni treba iti (11_32)« (Oliver, 2015). 

Švab (2003, str. 1120) zapiše, da je razmerje med delom in druţino razumljeno kot binarno, tj. 

elementa si vrednotno nasprotujeta in sta v hierarhičnem razmerju, pri čemer dominira 

element zaposlitvene sfere, ki diktira tudi vlogo druţine znotraj tega binarizma; na podlagi 

empiričnih ugotovitev bi tovrstni konceptualizaciji lahko dodale_i še moment prelivanja in 

prekrivanja vlog iz sfere druţinskega ţivljenja v zaposlitveno sfero oziroma moment 

redukcije zaposlene ţenske na mater oziroma neposredno izpostavljanje materinske vloge v 

delovnem okolju:  

»In potem mi je, zdaj bom kar rekla, [oseba, ki je po hierarhiji višje], potem, ko sem se vrnila s 

porodniške, kar direktno rekel, poklical me je, tako, bila sva zelo narazen, nisva o ničemer 

govorila, ampak on je imel potrebo me poklicati, ura je bila mogoče pol pet, mogoče pet, in 

potem mi je rekel, ja, a ti si še kar na faksu? No, veš, saj zdaj ti ni treba tako dolgo ostajati na 

faksu, zdaj, ko imaš otroka, moraš biti tudi malo doma. (9_21) /…/ in takrat je rekla, mislim, 

da je bila takrat še [oseba, ki je po hierarhiji višje] ''aja, saj vi ste pa mlada mamica''. Pa sem 

rekla, ''no, mlada ne vem če, je pa res, da sem tudi mama, ampak ni to pomembno'' (9_52)« 

(Katarina, 2015), 

»Vem, da me je zelo zabolelo, ko sem se vrnila s porodniške in ko sem odšla domov in srečam 

kolega in mi je rekel, 'aha, zdaj pa domov kuhat'. (6_52) To so bile take, ampak sem nekako 

tudi razumela, da je bila to neka notranja potreba diskreditacije tega človeka in konec koncev 

njegov problem (6_54)« (Maja, 2015) 

Ţenske so tako – ko je govora o usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja – dvojno 

obremenjene, kar se kljub večji prisotnosti diskurza o spolni enakosti, ne spreminja v večji 

meri, saj se glavne spremembe na tem področju dogajajo predvsem na ravni jezika, na ravni 
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abstrakcije, kjer se prizadeva za večjo enakost, a se tovrstne abstraktne ideje ne udejanjajo 

tudi v praksi (Šori in Humer, 2015), zaradi česar se ţenske soočajo z večjimi teţavami pri 

usklajevanju delovanja v zaposlitveni sferi in druţinskim ţivljenjem: 

»In to materinstvo v akademskih vodah, ne vem, ali samo jaz to tako doţivljam, ker imam tako 

malo socialne mreţe zadaj, ki bi mi v bistvu naredilo to amortizacijo, ali je to res tako, to 

teţko ocenim, ampak zase lahko rečem, da meni je teţko, v tem smislu ker potem cel proces je 

aprila ţe načrtovan za naslednje leto in potem, kaj bo ko greš, lahko tudi tako izpade, kot da 

daš noţ v hrbet. V resnici daš noţ v hrbet. Pa tudi konec koncev to, kaj to pomeni, ko bom šla, 

ali sem drugorazredna, ali bom zdaj zmeraj una mama, ki ima dva otroka in hodi zgonjena v 

sluţbo. (4_43)« (Jasna, 2015). 

Mestoma se pri intervjuvanih osebah izpostavlja, da pri samem usklajevanju nimajo večjih 

teţav zaradi drugih okoliščin (npr. bivanje blizu fakultete), še vedno pa se navajajo omejitve 

pri vlaganju v profesionalno delo na račun materinskih obveznosti: 

»Niti ne, mogoče tudi zato, ker blizu stanujem, no. (8_44) Je res, da nimam toliko časa kot bi 

ga mogoče otroci ţeleli, ali pa tudi jaz z njimi preţiveti, ker se tudi z drugimi stvarmi 

ukvarjam. To je prav nek luksuz, ko pomislim za nazaj, ko lahko ene stvari tako, kontinuirano 

delaš takrat. In jih verjetno tudi bom, ko bodo zrastli, bodo ţiveli po svoje (8_45)« (Tjaša, 

2015), 

medtem ko nekatere druge intervjuvane osebe izpostavljajo spolno zaznamovana pričakovanja 

s strani fakultete o načinih usklajevanja dela in druţinskega ţivljenja na podlagi spola osebe – 

od moških se tako v manjši meri pričakuje, da bodo na račun odsotnosti iz delovnih procesov 

skrbeli za druţinske obveznosti – takšno ravnanje prejme negativne odzive, saj je skrb za 

druţino na podlagi tradicionalnih druţbenospolnih pričakovanj domena femininosti: 

»Potem recimo imamo sodelavca, ki hodi na bolniško, vzame, ne, za otroka, pa tudi so takšne 

in drugačne opazke. V smislu zakaj on, zakaj ne ţena, zakaj ne babica (11_63)« (Oliver, 

2015), 

kar, kot (sicer v polju politike, a tezo lahko prenesemo tudi v androcentrično zaznamovan 

visokošolski prostor) izpostavljata tudi Šori in Humer (2015), moramo misliti kot izhajajoče 

iz androcentričnega spolnega reda, ki reproducira relativno privilegiranost oseb, druţbeno 

prepoznanih kot moških: 

»Je pa mogoče tudi v visokem šolstvu, po mojem občutku, več moških, ker, zaradi tempa 

ţivljenja, načina dela, mogoče, ne bom rekel, laţje ampak prej, brez večjih distraktorjev, 

pridejo do ugodnejših poloţajev, ker nimajo materinstva, ker ni treba, bom rekel, ni treba, ker 

ne skrbijo v takšni meri kot ţenske za dom in druţino in se lahko karieri bolj posvetijo in 

hitreje tudi napredujejo po druţbeni in intelektualni lestvici (11_12)« (Oliver, 2015), 

medtem pa so se matere, zaposlene v visokošolskem prostoru, prisiljene bolj ali manj same 

soočati s teţavami usklajevanja, pri čemer se kombinacija zaposlitvene sfere in druţinskega 

ţivljenja s perspektive socialnega okolja pogosto izključujeta, tj. ţenska lahko učinkovito 

deluje zgolj v eni izmed teh dveh sfer, ne pa tudi v obeh, kar izpostavljajo tudi nekatere 

intervjuvane osebe (Timperley, 2013): 

»Drugače pa, kar sem opazila in me je zmotilo, je bilo pa to, kdaj kakšno čudenje, tako, tudi s 

strani kakšnih študentk in mogoče kdaj tudi kakšnih zaposlenih /…/ Vprašanja v smislu, kako 

mi rata usklajevati, kako to, da lahko kolikor toliko delam, sem aktivna in zraven imet otroke. 

(8_46) Tako, to čudenje. Kot da to pa res ne gre skupaj, da se je potrebno odločiti za eno ali 

drugo. (8_47) Ampak to sem tudi tako doţivela, kot nek izraz seksizma, ker tudi vem, da ne bi 

tega, verjetno tega moški ne slišijo. Vsaj res nisem še nikoli slišala. Tako sem potem velikokrat 
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zabrusila, ko so mi to govorili ljudje, saj ne samo študentke, tudi kakšne kolegice. Sem potem 

rekla, saj ima še enega starša ali kakorkoli  (8_43)« (Tjaša, 2015), 

pri čemer hkrati tudi izpostavljajo specifične efekte (npr. niţjo mednarodno mobilnost), ki se 

odraţajo v profesionalnem ţivljenju na podlagi materinske vloge: 

»Tam recimo sem pa, se mi zdi prav tako zaradi starševstva in to, izpadla iz nekih scen, ker 

seveda ob vseh ostalih stvareh nisem uspela še hoditi štirikrat na leto ali v [tujino]. V bistvu 

zaradi starševstva, predvsem. Sluţbo bi ţe uskladila, saj bi s sabo vzela, pa bi delala, ampak 

nisem bila pripravljena hoditi za štiri dni, za cel teden (8_48)« (Tjaša, 2015). 

V visokošolskem prostoru se tako kaţe figura idealnega delavca – moškega –, ki lahko 

skorajda vso svojo energijo vloţi v opravljanje dela, povezanega z delovnim mestom 

(Ridgeway, 2011). Ta figura idealnega delavca je vzpostavljena znotraj institucije, v kateri 

odsevajo širše druţbene oziroma objektivne strukture, tj. moška dominacija – kot taka temelji 

na konceptih oziroma simbolnem nasilju, s pomočjo katerih se moška dominacija ohranja, in 

sicer na spolnem binarizmu in heteronormativnosti, ki subjekte kategorizira v enega izmed 

dveh spolov, na katerega se veţejo druţbenospolno specifična pričakovanja, pri čemer je v 

konstituciji (normativne) femininosti močno prisotna tudi ideologija materinstva. Podobno na 

podlagi lastnih posrednih in neposrednih izkušenj navajajo tudi intervjuvane osebe, ki so bile 

izpostavljene pritiskom, da z načrtovanjem druţinskega ţivljenja seznanjajo osebe, ki so po 

hierarhiji višje, izpostavljene so bile redukciji profesionalne identitete na vlogo matere 

oziroma izpostavljanju materinske vloge pred profesionalno identiteto (podobno smo v manjši 

meri ugotavljale_i ţe pri konceptualizaciji spola, kjer nekatere intervjuvane osebe navajajo, da 

se od njih v profesionalnem kontekstu pričakuje opravljanje materinske oziroma skrbstvene 

vloge) ter teţavam pri usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja (ki rezultira tudi v 

kariernem trajektoriju, npr. v manjši mednarodni mobilnosti, v teţavah pri vstopu nazaj v 

poklicno sfero po daljši odsotnosti zaradi porodniškega dopusta ipd.), česar intervjuvane 

osebe, ki se identificirajo kot moški, ne izpostavljajo, kar je razvidno tudi pri drugih 

raziskavah, saj kot očetje niso toliko obremenjeni s starševstvom oziroma druţinske 

obveznosti prilagajajo poklicnim (Ţakelj in Švab, 2009). 

Odzivanje na seksizem in načini legitimizacije seksizma 
Intervjuvane osebe so – kot je razvidno iz zgornjih razdelav – navajale mnogotere raznolike 

posredne in neposredne izkušnje s seksizmom, v tem pa delu nas zanima, kako so se osebe, ki 

so doţivele seksizem, nanj odzivale, če so se, in na kakšen odziv so naletele pri osebah, ki so 

izvajale različna seksistična delovanja. V tem delu najprej obravnavam izpostavljene načine 

odzivanja na seksizem in procese, ki spremljajo odločitev za odziv ali neodziv, v nadaljevanju 

pa obravnavam dva načina legitimizacije seksizma, tj. seksizem kot humor in diskreditacija 

osebe na podlagi tako označenega feminističnega delovanja in identitete problematičnost 

seksističnega delovanja.  

Načini odzivanja na seksizem in selekcijski kriteriji načina (ne)odzivanja 
Osebe, druţbeno prepoznane kot ţenske, ki doţivljajo seksizem znotraj izbranega 

visokošolskega prostora, se na maskulini simbolni red, prisoten v visokošolskem prostoru, 

lahko odzivajo na različne načine: obstaja moţnost kreativnega improviziranja oziroma 

moţnosti resignifikacije prevladujočega simbolnega reda znotraj nedeterminističnega 

subjektivnega habitusa na relaciji s specifičnim poljem, ki lahko postopno zamika strukture in 

pravila, vladajoča v polju (Antić Gaber in Tašner, 2010), lahko pa ga s habitualiziranim 

delovanjem tudi utrjujejo in reproducirajo (Fotaki, 2013). Glavno vprašanje na tej točki je 

torej vprašanje procesov, ki tečejo vzporedno z individualnim odločanjem o značaju odziva 

oziroma neodziva v kontekstu specifičnih pogojev, ki zamejujejo individualni prostor 
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agentskega delovanja, pri čemer je med drugim treba izpostaviti tudi diskrepanco med tem, 

kar se kaţe oziroma vzpostavlja na formalni ravni, tj. navidezna oziroma iluzorna enakost z 

namenom zadoščenja institucionalno prevladujočih abstraktnih idejah o spolni in drugih 

enakosti, ter tem, kar se dogaja na neformalni ravni, ki je – kot je razvidno tudi iz empiričnih 

podatkov – močno označeno s seksističnimi praksami. Tovrstna diskrepanca je tista, ki odzive 

vnaprej oteţuje, saj se izpostavljanje oziroma opozarjanje na seksizem, ki se dogaja v 

neformalnih kontekstih, s sklicevanjem na zadostitve formalnih pogojev, lahko depolitizira in 

diskreditira s tem, ko se percipirano seksistično dogajanje zreducira na problematično in 

neustrezno zaznavanje osebe, ki opozarja na prisotnost seksizma. V tem kontekstu se torej 

fokusiramo na to, kako se manifestira svoboda za agentsko delovanje oziroma akcijo, ne pa 

tudi, koliko je subjekt svoboden od opresivnih struktur (Grosz, 2010). Glede na specifični 

prostor raziskovanja, tj. visokošolski prostor, nas torej zanima, kaj subjekt, identificiran kot 

ţenska, lahko ustvarja in kako lahko deluje, pri čemer vzporedno upoštevamo 

konceptualizacijo svobode znotraj intersubjektivnega (tj. na relaciji z drugimi in na relaciji z 

močjo drugih nad subjektom) in subjektivnim (tj. svoboda individuuma za agentsko delovanje 

v določenih pogojih in posledice, ki iz tega delovanja izhajajo) (prav tam). Svobode tako ne 

konceptualiziramo kot nekaj inherentnega subjektu, temveč imanentno ţivetim relacijam, 

znotraj katerih so »stopnje nedeterminacije stopnje svobode«
77

 (prav tam, str. 149). Svoboda 

torej ni tako močno povezana z moţnostjo izbire (med različnimi opcijami) kot z avtonomijo, 

povezano z moţnostjo, sposobnostjo potrjevanja (ali zavračanja) določenih aktivnosti (npr. 

jezikovnih praks, sistemov reprezentacij, vrednot) kot sebi lastnih, tj. s sposobnostjo 

potrjevanja ali zavračanja integracije druţbenih delovanj v proces nastajanja sebe, ki hkrati 

pomeni tudi moţnost ustvarjanja prihodnosti, neenake sedanjosti (prav tam, str. 152–153), tj. 

kot to, kar bi v jeziku Bourdieuja lahko opredelile_i kot prakse nemisljivega (Bourdieu, 

2002). Objektivne strukture namreč teţijo k izločanju praks, ki destabilizirajo objektivne 

strukture, a subjektovo delovanje ni determinirano, kar omogoča obstoj 'razpok' znotraj 

nedeterminističnega sooblikovanja habitusa oziroma vedno neidentičnimi reiteracijami norm, 

upoštevajoč razmerje inherence (in ne razmerja introjekcije ali determinacije) med subjektom 

in socialnim, čeprav so tovrstne prakse potencialno lahko zatrte ali negativno sankcionirane z 

intersubjektivnimi klici k redu (Butler, 1998; McNay, 2000; Bourdieu, 2013).  

West in Zimmerman (1987) v konceptualizaciji razmerja med institucionalno in interakcijsko 

ravnjo opozarjata, da ga ne moremo misliti kot razmerje dihotomije, temveč kot prepleteno 

razmerje: na podlagi konceptualizacije razmerja kot relacijskega je tako treba upoštevati tako 

prakse druţbene_ga akterke_ja, ki so skladne z druţbenimi normami in jih kot take 

reproducirajo, kot tudi prakse na ravni subjektivnega in intersubjektivnega v okviru 

vsakdanjega ţivljenja, ki druţbeni red destabilizirajo s preseganjem druţbeno pričakovanj 

delovanj. Razmerje inherence, nedeterminiranosti med subjektom in socialnim namreč 

omogoča pluralne izpeljave in odmike od druţbeno prevladujočih norm, saj je subjekt 

konstituiran z druţbeno prevladujočimi normami, ni pa z njimi determiniran (McNay, 2000). 

Razmerja moči, ţiveta v telesih (skozi utelešenje) in individualne dispozicije (kot praktični 

čut),  so tako somatizirana in uokvirjena v prostoru relativne avtonomije delovanja znotraj 

objektivnih pogojev polja, pri čemer je razmerje med (spolno zaznamovanim) habitusom in 

individualnim utelešenjem pogojev polja ter poljem kot takim kroţno (prav tam). V tej 

dialoški relaciji tečejo ne repetitivni, temveč aktivni in interpretativni procesi, ki so hkrati 

omejeni s procesom sedimentacije historičnega in socialnega v telo druţbene_ga akterke_ja 

na ravni predrefleksivnega, zajetega v individualnih dispozicijah, predrefleksivnih 

orientacijah k določenim (druţbeno prevladujočim in zaznamovanim z obstoječim druţbenim 

redom) vedenjem (prav tam, str. 38). Pri tem tovrstna predispozicioniranost druţbene_ga 
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akterke_ja ne onemogoča potencialnosti za inovacije in kreativnih delovanj, saj je (spolno 

zaznamovan) habitus zmeraj »podvrţen izkušnjam in njihovim vplivom  na načine, ki lahko 

'strukture' habitusa utrdijo ali modificirajo«
78

 (Bourdieu, 1992, str. 133 v McNay, 2000, str. 

44).  

V nadaljevanju obravnavamo zgoraj razdelane konceptualizacije na primeru doţivljanja in 

odzivanja na seksizem v visokošolskem prostoru, pri čemer se osredotočamo na raziskovanje 

pogojev, ki odzivanje na seksizem (v smeri opozarjanja, problematiziranja in preko tega 

zamikanja androcentričnih institucionalnih struktur) omejujejo, ter načine preseganja tovrstnih 

omejitev, ki jih mislimo bourdieujevsko, torej kot objektivne pogoje polja oziroma specifična 

pravila polja, ki so zaznamovana z moško dominacijo. 

Moţnost odzivanja na seksizem je najprej pogojena z zaznavanjem oziroma percipiranjem 

določenega delovanja kot seksističnega (gl. zgoraj), samo odzivanje pa se dogaja v prepletu 

različnih dejavnikov, na podlagi katerega druţbeni_a akter_ka deluje na način, ki utrjuje ali 

destabilizira androcentrično institucionalno kulturo. Swim, Eyssell, Quinlivan Murdoch in 

Ferguson (2010) pri tem izpostavljajo pojav samoutišanja, o katerem govorimo takrat, ko 

oseba sicer zaznava problematičnost delovanja, označenega kot seksističnega, in čuti potrebo 

po odzivanju, a se zaradi različnih razlogov (avtorice_ji navajajo predvsem konsistentnost 

prepričanj o ustreznem spolno zaznamovanem načinu vedenja, kjer za femininost velja 

pasivnost, konformnost) ne odzove, ne izpostavi in ne problematizira. Utišanje sicer deluje na 

podoben način kot smo ga ţe izpostavili v poglavju o seksizmu, jeziku in govoru, vzporedno z 

obravnavo formaliziranih pozicij moči in posedovanjem simbolnega kapitala oziroma 

simbolne moči, prepletene z moško dominacijo, pri samoutišanju pa so procesi obrnjeni 

navznoter, torej intrasubjektivno (ne intersubjektivno) in ga lahko mislimo tudi kot tip 

samocenzuriranja, ki je vedno prepleteno z druţbenim (prav tam). Na procese samoutišanja 

tako vpliva tudi socialni kontekst (npr. formalizirane pozicije moči, simbolna moč oziroma 

kapital, moška dominacija ipd.), ki lahko govor, s strani socialnega prepoznan kot neustrezen, 

neprimeren (torej govor, ki trči v objektivne strukture polja, zaznamovanega z moško 

dominacijo), sankcionira in preko teh negativnih sankcij pozove k redu oziroma ga skuša 

utrditi (prav tam).  

Pojavnost samoutišanja, ko je govora o odzivanju na seksizem, mestoma izpostavljajo tudi 

nekatere intervjuvane osebe, pri čemer je prisotno tudi izogibanje besedi 'seksizem' zaradi 

preteklih negativnih izkušenj v povezavi z odzivanjem, saj je tovrstno poimenovanje sproţilo 

'protiudarec' in nove provokacije: 

»Moram reči, da bi mogoče včasih ţelela biti bolj korajţna in bolj odločna in bolj na glas to 

povedati. (1_74) Verjetno je ta nek, da se le bojiš posledic, ki bi jih to lahko prineslo. Ker ta 

druţba je tako narejena, da potem so posledice (1_72)« (Eva, 2015), 

»Če pa s to osebo nisem v, bom rekel v enakovrednem poloţaju ali da nisem v takem pristnem 

stiku, pa ponavadi zadrţim svoje mnenje zase. (11_47) /…/ Če so hierarhično enako ali če so 

višji ali niţji, pa mogoče so neke druţbene, nekega eksistencialnega poloţaja v neki sredini, ne 

ţeliš na nekoga vplivati s svojim mnenjem, (11_47) zato da ne bi imel pozneje mogoče kakšnih 

posledic (11_49) ali kaj takega, ali preprosto nisi ti tisti, ki si kompetenten, da bi sodil o teh 

stvareh (11_50) in da vsak zase ve. (1_51 ) Jaz svojemu nadrejenemu ne bom vsiljeval svojega 

mnenja glede njegovega obnašanja, (11_47) /…/ Mogoče nek strah pred ne vem, čem. Pred 

kakšnimi posledicami, da bi ti kdo očital vtikanje, ali da bi povozil njegovo mnenje, ali da bi 

preveč jasno izraţal svoja stališča. (11_49)  /…/ čeprav se zavedam, da bi moral tudi v takih 
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okoliščinah ustrezno odreagirati ali vsaj dali neko iztočnico, da nekaj ni prav oziroma da bi 

bilo treba spremeniti. (1_47)« (Oliver, 2015), 

»/…/ hkrati pa sem jaz zelo previdno izbrala besede. V tistem trenutku sem vedela, da ne bom 

rekla seksistično, ker sem vedela, da bo potem ta drugi profesor, pa bom skozi to poslušala. In 

še dodatne provokacije. /…/ probam izbirati besede, ki naj bi imele podoben učinek, niso pa 

neki trigerji, spodbude, za nove provokacije (2_79)« (Mateja, 2015). 

Pogosteje kot samoutišanje se pri intervjuvanih osebah sicer izpostavlja prilagajanje odzivov 

glede na specifike interakcijske situacije (kdo je vpleten, kakšna so razmerja moči, značaj 

odnosa med osebami ipd.), ki vplivajo na individualno ocenjevanje potencialno škodljivih 

učinkov in koristi glede specifičnega odzivanja in problematiziranja seksizma. Ko ima 

targetirana oseba občutek, da bodo škodljivi učinki in potencialni 'protiudarec' presegli 

potencialne koristi (Ayres, Friedman in Leaper, 2009; Asburn-Nardo, Blanchar, Petersson, 

Morris in Goodwin, 2014; Monroe, Ozyurt, Wrigley in Alexander, 2008), temu prilagodi 

odziv na dogajanje, označeno kot seksistično. Tudi intervjuvane osebe v tem kontekstu 

izpostavljajo specifike odnosa z osebo, ki producira seksistična delovanja, na podlagi katerih 

potem prilagajajo svoje odzive, pri čemer se slednji oblikujejo predvsem glede na 

asimetričnost razmerij moči v formalnem in neformalnem smislu oziroma občutke manjše 

moči v primerjavi z osebo, ki izvaja seksistična delovanja, s čimer je povezan tudi strah pred 

posledicami, kar je prisotno predvsem v organizacijah z močno prisotno formalno hierarhijo 

(npr. akademski prostor), za katere je značilno, da so osebe, pozicionirane na višjih 

hierarhičnih poloţajih (z več formalne in simbolne moči) lahko tiste, ki pogosteje izvajajo 

različna diskriminatorna delovanja, a so v primerjavi z ostalimi redkeje konfrontirane 

(Ashburn-Nardo, Blanchar, Petersson, Morris in Goodwin, 2014). Intervjuvane osebe tako 

pogosteje kot popolno samoutišanje (neodziv kljub ţelji po odzivanju) navajajo prilagajanje 

odziva odnosnim specifikam, zaznamovanih z asimetričnimi razmerji moči po spolu in/ali 

formaliziranih pozicij moči: 

»Včasih ga poskusim nazaj šokirati (2_64), ker vseeno si nismo tako ne blizu, da bi ga recimo, 

recimo da imam malo manj tega občutka, da bo nekaj narobe, če bom kaj rekla, kot pa recimo 

do kakšnega [oseba, ki je po hierarhiji višje], ki ima več pozicije moči, kot sicer izgleda. 

(2_65) Najpogosteje pa to naredim na ta način, da recimo, moja strategija je ta, za katero 

mislim, da najbolj deluje, pa da je meni še prijetno, da se v redu počutim, je meni smeh. /…/ 

Definitivno vpliva (pozicija na formalni hierarhiji, op. a.), temu primerni so tudi moji 

odgovori, to je dejstvo. Veš, da boš moral delati znotraj nekega okolja še toliko in toliko časa, 

(2_65) hkrati zaznavaš na kakšen način se obnaša do določenih ljudi, ki izpostavljajo 

določene probleme, na negativen način in se skušaš izogniti temu. Pozicija se mi zdi vedno 

zelo pomembna s tega vidika. (2_72) Je pa res, da nikoli to ne gre povsem mimo, to je dejstvo, 

ali je to pogled, ali je to komentar, ki ga ni, to je najpogosteje. (2_6) Ni nasmeha, ni 

komentarja, ampak hkrati pa ni tega aktivnega, (2_73) /…/ da bi začela totalno lekcijo, zakaj 

je to narobe. (2_65) Tu gre za neko odvisnost od sluţbe, hočeš imeti čim boljše delovne 

pogoje. /…/ Ja, meni so te stvari zelo pomembne, ampak hkrati mi je sluţba bolj pomembna. In 

to, da sem v nekem delovnem okolju, ki mi je dobro, moraš tudi včasih proti svojim načelom, 

ţal. Sistem te sili v to, da se konformno obnašaš, vse prevečkrat. (2_72)« (Mateja, 2015), 

»Mogoče tudi, da če mi je nekdo bliţje, pa imam nek odnos, pač res laţje povem, kot pa če gre 

zdaj za nekoga, ki mi je bolj oddaljen. (8_75)« (Tjaša, 2015), 

»Z osebo, s katero sem bliţje, lahko bolj neposredno komentiram in so potem te stvari, kaj se 

mi zdi prav in kaj se mi ne zdi prav. (11_47)« (Oliver, 2015), 

»Razen tega, da recimo sem se odzvala v kakšnih manjših pogovorih v skupinah ali ko smo se 

menili s kolegicami (4_60) /…/« (Jasna, 2015). 
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Ayres, Friedman in Leaper (2009) pri tem na podlagi raziskovanja odzivanja na seksizem v 

hipotetičnih situacijah ugotavljajo tudi vpliv zgodovine oziroma prejšnjih izkušenj z 

doţivljanjem seksizma, kar osebi omogoča preizkušanje različnih načinov odzivanja ob 

hkratnem zniţevanju tolerance za seksistične pojave: odsotnost preteklih izkušenj s 

seksizmom pri osebi, targetirani s seksizmom, namreč povzroča tesnobne občutke in strah 

zaradi nepoznavanja potencialnih učinkov oz. sankcij, ki lahko doletijo osebo po 

izpostavljanju oziroma odzivanju in problematiziranju seksizma. Ţelja po odzivanju v odnosu 

z nepoznavanjem potencialnih odzivov in hkratni potrebi po učenju in vnaprejšnjemu 

pripravljanju strategij in tehnik oziroma načinov odzivanja, se pojavlja tudi pri intervjuvanih 

osebah: 

»Ne znam se odzivati, mogoče bi se morala bolj odločno proti temu zoperstaviti. V bistvu bi se 

moral prav naučiti, da se odzoveš na ta način. (1_71) Tako imaš pa vedno ta občutek joj, kaj 

bo prišlo za tem, boš imel potem teţave …  (1_72). /…/  in ker nimamo mehanizmov, ker nas 

nihče teh mehanizmov ni naučil, kaj potem, kako reagirati (1_71)« (Eva, 2015), 

»Ampak po drugi strani pa pač tudi verjetno zaradi tega, ker v nekih drugih situacijah pa 

nisem deleţna tega. In potem sploh nisem vešča, ker nisem izpostavljena tem odzivom. (9_85) 

Ker se mi zdi tako surreal, da je to mogoče (9_82)« (Katarina, 2015), 

»Včasih si potem ţe kar naredim kakšne strategije, nekaj tako, pač kaj bi rekla na kaj takega, 

zato da sem potem nekako pripravljena. (2_71) /…/ To običajno kot prvo razviješ sistem, komu 

to povem, kot drugo naredim strategije, kako bom drugič reagirala na to, ker včasih sploh ne 

znam odreagirati (2_71), in na to, predvsem na to, da skušam, če je ţe toliko teh ljudi vseeno 

poznam, da vem, kaj lahko rečeš na določen način. (2_65) Ali komentarji ali čuden pogled ali 

pa nekaj, čim potem vidim na reakciji, da je bilo sporočilo dano, čeprav neizrečeno ali 

nejasno, ampak so razumeli, to pa ni primerno. Na ta način nekako subtilno (2_75)« (Mateja, 

2015). 

Ob neznanju zaradi manjka izkušenj z doţivljanjem seksizma se izpostavljajo tudi intenzivni 

emocionalni občutki (šok, presenečenje, jeza), ki hromijo potencialnosti za odzivanje in ki se 

v raziskavah, osredotočenih na raziskovanje odzivanja v hipotetičnih situacijah (npr. Ayres, 

Friedman in Leaper (2009)) izgubijo: 

»Ja nisem, kljub pritiskom nisem, ker sem enostavno otopela. (1_68) Jaz sem bila sicer tako 

presenečena, da se mi je to zgodilo, to se mi še v ţivljenju ni zgodilo. (1_69) V bistvu sem bila 

prizadeta, čustveno sem v sebi odreagirala. (1_70) /…/ Ampak očitno še nimam toliko moči, 

ker moraš imeti tudi moč, da se s tem spoprijemaš.(1_73) Ker včasih moraš imeti tudi neke 

mehanizme preţivetja (1_68)« (Eva, 2015), 

»Jaz mislim, da gre največkrat, pa tudi pri sebi vidim, za šok. (2_18) Tega ne pričakuješ, ker 

si v sluţbi. (2_11) Presenečenje, šok, 'aha, ok' (2_18)« (Mateja, 2015), 

»Jaz res vidim, da je ta jeza močna prva reakcija, če se meni kaj zgodi, ali komu, ki mi je blizu 

(8_70)« (Tjaša, 2015),  

»Da tukaj se mi zdi, da na faksu tudi nisem vedno odreagirala tako, kot bi si ţelela, da me še 

zmeraj preseneti, posebej ko je tako passing by izrečeno, da se kar zalotim v tistem efektu 

ogorčenja in vzdiha, ko kar še nekaj meljem, 'kaj?', (9_82) po drugi strani pa ne vem, MM 

kdaj ţe kaj rečem tudi nazaj, se ne strinjam, tudi z [osebo, ki je po hierarhiji višje] nimava več 

tovrstnih …  (9_83) /…/ Da pač, ja, še zmeraj pa, kot sem ti rekla, še zmeraj pa me kdaj 

kakšna takšna opazka pusti brez besed. Sem sama presenečena, da ostanem brez besed. 

Ampak se mi zdi tako, ne, 'a to je rekel? ne, saj je nemogoče' (9_82)«  (Katarina, 2015). 
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Ko je govora o konkretnih načinih odzivanja, ki so jih intervjuvane osebe izpeljale, se 

navajajo reakcije, ki so bolj subtilnega značaja (npr. odsotnost ţelene reakcije, kot je smeh, v 

odgovor na seksistično šalo, odsotnost komentarja ipd.) in reakcije, ki so bolj provokativnega 

in neposrednega značaja, ko npr. neposredno in eksplicitno izrečejo nekaj, kar je bilo zajeto v 

subtilno seksistični izjavi: 

»Na te situacije, provokativne, sem pa ponavadi se odzvala tako, da sem nekaj odgovorila, kar 

mi je padlo na pamet in ponavadi v istem smislu povem nekaj nazaj (6_63)« (Maja, 2015), 

»Ja, mogoče pa sem, ta del pa sem, ko sem dobila en komentar, ampak je bil tako prijeten, 

vmes med drugimi stvarmi. Ko sem povedala neko zgodbico /…/ ampak poanta je bila v tem, 

da sem se zredila. Da sem v bistvu jaz dala besede nečemu, kar je bilo ves čas v zraku in 

ljudem je postalo kar nerodno (4_61)« (Jasna, 2015). 

Navaja se tudi aktiviranje v smislu senzibiliziranja širšega znotrajinstitucionalnega okolja, in 

sicer na različne načine, od vpeljevanja teme seksizma v učne načrte do vpeljevanja teme v 

neformalne interakcije s sodelavkami_ci: 

»Drugače pa se mi zdi, da sem ozavestila to, da očitno bo seksizem treba tematizirati, da bo to 

očitno eno od predavanj /…/, ker tega nisem na ta način, zdaj pa se mi zdi, da lahko vpenjam  

/…/ in da lahko tudi poberem tudi mogoče kakšne izkušnje študentk in študentov, če jih imajo, 

skozi to (9_84)« (Katarina, 2015), 

»Tudi če niso s področja, ko jim pokaţeš ali jim podaš primer v bistvu rečejo, 'o, saj res, nikoli 

nisem tako razmišljal, sploh nisem vedel, ampak ja, če pogledam na te zadeve s te perspektive 

pa res ni prav, za moške se res ne reče nikoli tako'. Na ta način se pa vedno angaţiram /…/, 

(2_76)« (Mateja, 2015). 

Mestoma se izpostavlja tudi pomen osebne identifikacije in osebne 'bliţine' vsebine 

seksističnega delovanja, ki vpliva na to, koliko se oseba kot priča seksističnemu dogajanju 

čuti interpelirana v pozicijo osebe, ki se na dogajanje lahko odzove – če oseba določene 

vsebine ne more prenesti nase (npr. zaradi odsotnosti izkušenj s specifičnimi seksističnimi 

vsebinami), situacije ne doţivi emocionalno nabito (kot smo lahko videle_i zgoraj), temveč 

distancirano, zaradi česar odziv lahko umanjka: 

»Ali pa če se lahko identificiram, (8_70) ker se mi zdi, da se nisem mogla tako čisto iskreno 

identificirati s temi seksistične opazke na zunanjost, ker sem se počutila malo distancirano od 

tega. (8_71) Ampak nisem se pa tako začela borbeno počutiti, da se bom jaz zdaj proti temu 

šla boriti, ker se v resnici nisem sploh zares navezala čustveno na to, razen o, škoda, ker mora 

biti to v moji okolici (8_71)« (Tjaša, 2015), 

podobno bi lahko rekle_i tudi za osebe, ki se identificirajo kot moški in ki bi potencialno 

lahko delovali kot zavezniki v boju proti seksizmu, a so podobno kot ţenske izpostavljeni 

različnim protiudarcem in poskusom diskreditacijam (maskulinosti, npr. preko povezovanja 

senzibilnosti na pojave seksizma z 'natreniranostjo' s strani partnerke, tj. z zmanjšano 

avtonomijo), sočasno z manjšo investiranostjo v procese opozarjanja in problematiziranja 

seksizma: 

»Zadnjič je bilo, to za ta test, je razlagal, ja, ''on je zadnjič govoril o onih kurah /…/, kaj je ţe 

rekel, kaj je ţe rekel''. Pa sem rekel ''ja, vem, neko random seksistično''. In sem videl tisti 

pogled, ''oo, zdaj ga je pa ona strenirala za to'', bolj je to fora. (3_21) ''Tako, zdaj pa je on 

tudi tak''.  /…/ Če sem jaz deleţen te izjave, to izpostavim, definitivno. (3_50) Drugače pa se 

ne vtikam, ker se mi ne da s tem (3_51), ker bodo potem govorili, da sem nek glasnik neke 

nove vere, da sem znorel. (3_52) Ko je pa neka tipična moška druţba, pa je kakšna takšna, se 

mi pa ne da vedno spet začenjat teh pogovorov (3_53)« (Andrej, 2015). 
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Kot pomemben dejavnik vpliva na potencialne odzive na seksistična dogajanja pa se 

izpostavlja tudi jasnost oziroma nejasnost situacije, ki bi jo potencialno lahko označile_i kot 

seksistično (o tem je bilo govora ţe v podpoglavju o subtilnem seksizmu), ki zaradi prikritega 

značaja in nejasnosti oteţuje odzivanje na seksizem, kar izpostavljajo intervjuvane osebe in 

pogosto omenjajo specifičen dogodek, ki se je zgodil na fakulteti, kot situacijo, ki je 

eksplicitno, neposredno razkrila seksizem in njegovo razseţnost v visokošolskem prostoru in 

preko tega sproţila povezovanje med zaposlenimi osebami, efekt izpovedi ter večanje 

senzibilnosti [PP]: 

»Ti dogodki ob PP, ki so spodbudili razpravo o tem in tudi vidim, da je sproţilo to potem, 

sploh pri teh mojih kolegicah, mlajših kolegicah, neko diskusijo, predvsem ogorčenje ob tem, 

ko so se nekateri razkrili celo kot šovinisti in vse to. In je spodbudilo tudi razmislek o tem, 

česa so same deleţne. In potem so nekatere uspešno reflektirale, da saj to se dogaja, saj tudi 

one so prav zares dojete kot take. (9_28) Od tega, da so percipirane predvsem skozi svoje telo, 

skozi svoj izgled, da se to celo izreka tako. ''Kako si danes seksi'' pač ne moreš drugače 

razumeti. (9_29)  /…/ Da so mlajše kolegice, pa tudi starejše, začele rezonirati o tem. Mlajše 

kolegice so pa prav prišle s primeri tega. Da so same deleţne takih obravnav in da to res ni v 

redu in da to bi veljalo problematizirati. Prav zgodil se je ta nek efekt izpovedi, kjer se potem, 

so se kar mnoţili ti primeri (9_70)« (Katarina, 2015), 

»/…/ ampak da je bila neka tema, ki ni šla samo mimo, ampak da je sproţila neko polemiko, 

neko debato, tudi če tako. (3_37) Ampak glej, je nekaj v zavesti, ni šlo mimo. (3_37)« (Andrej, 

2015), 

»Najbolj imam zdaj pred sabo PP, ko se mi zdi, da je šlo skozi nekaj več faz. Nekaj zelo 

neposrečenih odzivov in takih, ki si jih ne bi ţelela, (8_58) ampak potem se mi zdi z nekim 

vztrajanjem se vseeno te stvari razširi in se še druge senzibilizira (8_55)« (Tjaša, 2015), 

hkrati pa tudi mestoma izpostavljenega močnejšega protiudarca s strani oseb, ki izvajajo 

seksistična delovanja: 

»Drugače pa zdaj se mi zdi, da je veliko več seksizma kot pred PP. Tako, kar poslušam, se mi 

zdi, a res, a to zdaj prav načrtno se gremo provokacije ali kaj? Od posameznih ljudi, 

predvsem teh, ki so bili takrat prisotni z vidika neštudentske populacije in niso imeli problema 

s tem /…/ (2_57)« (Mateja, 2015), 

pri čemer je mogoče zaznati deljena mnenja o tem specifičnem dogodku, ki jo redke  

intervjuvane osebe razumejo kot šalo oziroma kot dobronamerno – čeprav problematično – 

potezo glede na kontekst visokošolskega prostora: 

»Saj, študentke so same rekle, to je bila fora. Fora je lahko pozitivna, lahko je negativna. Vic 

je lahko neokusen, lahko je dober (10_51)« (Janez, 2015), 

»Jaz mislim, da, kako naj to rečem /…/ namen, dobronamernost, ţelja res pomagati fakulteti  

(7_41)« (Bojan, 2015), 

»Ta PP je bil neko uradno glasilo. Neki uradni propagandni program, kar pomeni, da so ti 

subjektivni vpogledi v te zadeve prerasli neko splošno sliko. Jaz razumem, da je bila to neka 

šala, neka popestritev, ampak za neformalni krog nekih poslušalcev, gledalcev, deleţnikov, ne 

pa za tako javno /…/ (11_24) in se strinjam s tistimi, ki so protestirali glede tega (11_29)« 

(Oliver, 2015). 

Preko neposrednega izraţanja seksizma, kot je omenjeni specifični dogodek, se je razkril tudi 

pomen sodelovanja in sklepanja zavezništev in koalicij, ki so se lahko oblikovala na podlagi 

seksizma, razkritega v svoji razseţnosti, ki je sicer prikrita, saj se seksizem – kot izpostavljajo 
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intervjuvane osebe (gl. zgoraj) – dogaja predvsem v neformalnih interakcijah med dvema 

osebama ali v manjši skupini. Oblikovana zavezništva lahko mislimo kot prostor 

intersubjektivnega, ki omogoča refleksivnost praktičnih shem v okviru heterogenosti 

habitusov in transformacij praks na podlagi tovrstnih srečevanj. Habitus kot praktične sheme 

oziroma sheme dispozicij, je sooblikovan tudi znotraj intersubjektivnega, katerega specifike 

in notranji elementi ali proizvajajo klice k redu (Bourdieu, 2013) ali pa spodbujajo 

refleksivnost na podlagi notranje heterogenosti, izhajajoče iz specifik individualnih 

trajektorijev. Socializirano subjektiviteto tako lahko hkrati mislimo tudi kot situirano 

intersubjektivnost, ki s heterogenostjo potencialno spodbuja reoperacionalizacije dispozicij v 

procesu medsebojnega prilagajanja in spreminjanja (Bottero, 2010). Iz oblikovanih 

zavezništev in prostorov intersubjektivnega, ki omogočajo in spodbujajo refleksivnost, izhaja 

tudi večja senzibilnost na seksistične dogodke, hkrati pa tudi olajšajo odzivanje na seksizem, 

saj se zavest o slednjem premakne iz individualne ravni v širši prostor intersubjektivnega, 

kolektivnega: 

»Imaš občutek, da nisi sam, tako jaz vem, ko se mi je prvič to zgodilo in je bilo tako, res si se 

zelo neprimerno oblekla, res misliš, da si nekaj naredil narobe, ko slišiš pa uno, a, v redu, res 

imaš ta občutek, da nisi sam, da imaš neke skupine ljudi, kjer se lahko o tem pogovoriš, prideš 

do neke rešitve ali do nekega načina spopadanja s temi zadevami, ki te na nek način vsaj malo 

pomiri oziroma te ne frustrira še naprej  (2_80)« (Mateja, 2015), 

»Jaz mislim, da je zelo, ker je veliko laţje zastrašiti tako, kot posameznike, vsakega posebej, 

kot pa če se oblikujejo neka zavezništva (8_60)« (Tjaša, 2015). 

Prednost koalicijske politike, kot jo konceptualizira Butler (2001, str. 26–29) je v tem, da ne 

potrebuje enotnega kolektivnega subjekta ali razširjene kategorije 'ţensk', tj. izključevalske 

norme, temveč izhaja iz prepoznane fragmentacije in dialoških srečanj – tovrstne politike, 

tako oblikovana zavezništva, tako niso izključevalsko postavljena, pač pa so fluidna, mobilna 

in hitreje odzivna, saj omogočajo artikulacijo stališč z različnih pozicij. Koalicijsko 

povezovanje, oblikovano na ravni konkretnega dogodka, lahko poveţemo tudi z 

Bourdieujevim konceptom habitusa, saj so se na podlagi eksplicitnega dogodka [PP] v okviru 

visokošolskega prostora razkrile strukture polja, ki so izrazito zaznamovana z moško 

dominacijo, katere značaj je navadno prekrit s samoumevnostjo, dehistoriziranostjo in 

utečenostjo praktičnega čuta, skladnega s strukturami oziroma pravili polja ter prikritim 

simbolnim nasiljem, na katerega subjekti pristajajo, ker ga ne prepoznavajo kot takega (2010). 

Trk, ki je predočil moško dominacijo, se je nato izpeljal v plodne interakcije med 

heterogenimi habitusi, pri čemer je tudi heterogenost subjektivnost habitusov tista, ki je 

omogočila zamikanje struktur na ravni individualnih kognitivnih shem in praktičnega čuta ter 

– preko oblikovanja zavezništev – tudi na relaciji s strukturami polja.  

Načini legitimizacije seksizma 

Seksizem kot humor 
Situacije, kot na primer omenjeni specifičen dogodek [PP], tj. situacije, ki so neposredno, 

direktno seksistične, tako olajšajo odzive na seksizem, saj se targetirane osebe ne 

preizprašujejo o lastnih zaznavah in percepcijah dogodka kot seksističnega, česar pa ne 

moremo trditi v primeru subtilnega seksizma, ki se pogosto manifestira skozi pojavnost 

humorja oziroma šal, na kar opozarjajo tudi intervjuvane osebe: 

»Ker vsakič, ko se zgodi, je tako, nekako iznenada, (8_73) niti ne vem, ali je mišljeno zares. 

Morala bi razčistiti, ugotoviti ali je to zdaj zares, morala bi pojasniti, (8_74) mogoče samo s 

kakšno bolj pikro zapreti (8_72)« (Tjaša, 2015) 
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»Ko smo imeli eno srečanje /…/ in smo sedeli skupaj, bila sem blizu NN takrat, evo, to so 

momenti, ki jih lahko prepoznam, tam sem sedela in so začele padati šale, ampak šale so bile 

tovrstnega tipa, kot je bila prejšnja vinjeta (vinjeta 1, op.a.), tako zelo, za ţensko poniţevalne. 

(4_25) In takrat sem bila tako, v nekem takem notranjem konfliktu (4_26), ker po eni strani bi 

najraje rekla, ''pa dobro, pa se vam kakšno kolesce narobe vrti v glavi?'' (4_27), ampak po 

drugi strani sem pa zelo ujeta v to, 'ok, ampak vendarle sem zaposlena, nimam niti za 

nedoločen čas (4_28), saj se vsi smejijo, verjetno se samo meni to ne zdi smešno'.(4_29) In 

nisem odreagirala takrat. Razen to, da se nisem vključevala s smehom, to je bila ena reakcija, 

ampak zelo majhna. (4_30 ) Bila sem jezna, to sem vedla, da sem jezna. (4_31) Po drugi strani 

sem bila tudi malo zmedena, ker sem si mislila, 'a se samo meni to ne zdi smešno?', tako je 

bilo. (4_32) Pa mogoče tudi malo tega strahu, no, če zdaj kaj rečem ali naredim, kaj pa potem 

bo, kako bo potem izgledalo, kaj pa naj sploh naredim (4_28)« (Jasna, 2015). 

Kot smo ugotavljale_i ţe v zgornjem delu, se je na tovrstne pojavnosti seksizma teţje 

odzivati, saj se odgovornost percepcije humorja kot seksističnega prenaša na napačno 

zaznavanje s strani targetirane osebe ali priče tovrstni situaciji, saj lahko šale 

konceptualiziramo kot medij, ki osebo v govornem dejanju razbremeni odgovornosti za 

izrečeno (Bergmann, 1986), tj. šala deluje kot medij, s pomočjo katerega lahko indvidiuum 

izreka tisto, kar je sicer nesprejemljivo tako zaradi vsebine (Abrams in Bippus, 2011) kot tudi 

zaradi učinkov (krepitev stereotipov, predsodkov in preko tega obstoječih asimetričnih 

razmerij moči ob hkratnem potencialnem večanju tolerance do diskriminatornih dogodkov 

oziroma seksizma v primeru seksističnih oseb) (Ford in Ferguson, 2004), saj je neposredno 

izraţen seksizem ob prevladujočih normah enakosti nesprejemljiv, sprejemljivi pa ostajajo 

subtilni izrazi seksizma, ki se tako nahajajo v vmesnem stanju sprejemljivosti (Ford, Boxer, 

Armstrong in Edel, 2008). Seksistični humor moramo obravnavati v relaciji s širšim 

druţbenim kontekstom – ne moremo ga obravnavati kot izoliran dogodek, nepovezan s 

siceršnjimi druţbenimi asimetričnimi razmerji moči, temveč kot zgolj še eno instanco, preko 

katere se ta asimetrična razmerja moči reproducirajo (Bergmann, 1986; Ford, 2000), odzivi, ki 

opozarjajo na problematičnost seksističnega humorja pa so diskreditirani na podlagi 

individualne rigidnosti, napačnega branja, nerazumevanja, osebe, ki nanj opozorijo, pa so 

vzpostavljene kot osebe 'brez smisla za humor' (Mills, 2008). Pojavnost seksizma kot 

androcentrične opresije se preko načinov legitimizacije seksizma, ki jih obravnavamo v tekstu 

(seksizem kot humor in diskreditacija feminističnega delovanja in identitete feministke) 

pravzaprav privatizira v proces izmenjave med dvema ali več osebami, s čimer se prezre 

dimenzije androcentričnega ideološkega oziroma moške dominacije na ravni obstoječih 

socialnih struktur (Townsley in Geist, 2009). 

V kontekstu seksističnega humorja se lahko naslonimo tudi na Butler (1997a) in koncept 

govora, ki rani oziroma poškoduje (z vsebino in načinom naslavljanja): gre za ilokucijsko 

dejanje, ki proizvede učinek v trenutku izgovorjave – poškodba je instantna (prav tam, str. 4) 

– čeprav se, kot opozarja Butler, pri tem (pri 'povzročanju' poškodbe) temeljno naslanja na 

zgoščeno zgodovino, vsebovano v efektu govornega dejanja (prav tam). Govornega dejanja ne 

moremo misliti izven širšega socialnega konteksta, ki mu na podlagi preteklih govornih dejanj 

in konvencij daje pomen, pri čemer se preko govornega dejanja subjekt interpelira na podlagi 

ritualiziranih diskurzivnih praks – pri seksističnem humorju (ali sovraţnem govoru) je tako 

problematična predvsem kontinuiteta tovrstnih interpelacij, ki individuuma šele vzpostavljajo 

kot subjekt (prav tam). Jezik tako deluje kot 'asistenca' simbolnemu nasilju – je instrument 

nasilne retorike, ne pa samostojen instrument le-tega, saj za efektivnost potrebuje širšo 

socialno oziroma strukturno podporo (prav tam, str. 6) in ga moramo v tem okviru tudi 

obravnavati: za razločevanje govora, ki poškoduje, od govora, ki te moči nima, ni jasne 

formule, pomembno pa je upoštevati pozicije moči, ki določajo uspešnost ali neuspešnost 

izrečenega v poškodbi, ki jo slednje lahko povzroči na strani naslovnice_ka: »subjekt, ki 
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izjavlja sovraţni govor, je odgovoren za tovrstni govor, redko pa je ta subjekt tudi izvor tega 

govora«
79

 (prav tam, str. 34), saj se govornik_ca zanaša na zgoščeno zgodovino verige 

podobnih govornih dejanj oziroma interpelacij, ki poškodujejo, čeprav se v momentu dejanja 

izrekanja veriga interpelacij navidezno zreducira na govorečega subjekta (prav tam). V 

kontekstu rasističnega in seksističnega govora tako velja, da sta vedno citirana od nekje, ne 

izvirata v govorki_cu, čeprav je slednja_i nujen pogoj za učinkovitost (prav tam). Butler (prav 

tam) zapiše, da sovraţnega govora ne moremo razumeti zgolj skozi učinek na naslovnico_ka, 

temveč tudi preko njegovega prispevanja k socialni konstituciji naslovljenega subjekta 

oziroma preko socialne pozicioniranosti, vpeljane preko interpeliranja: govor tako ne 

'povzroči' poškodbe; sovraţni govor je udejanjanje poškodbe same, pri čemer slednjo mislimo 

kot socialno podrejenost oziroma subordiniranost, ali formulirano drugače – sovraţni govor 

konstituira subjekta v njegovi podrejenosti, pri čemer pa tovrstna konstitucija ni finalna (kar 

dopušča moţnosti subverzije), hkrati pa moč govorke_ca za izvajanje tovrstnih nasilnih 

interpelacijskih dejanj ne izvira le iz institucionalizirane avtoritete (tj. iz 'oficializiranih', 

uradnih govornih dejanj), kot zapiše Bourdieu (1991) – podobno interpelacijsko moč 

konstituiranja subjekta v njegovi podrejenosti na podlagi sedimentiranih, ustaljenih 

interpelacijskih procesov, podaljškov obstoječih androcentričnih druţbenih struktur, lahko 

pripišemo tudi seksističnemu govoru v njegovi specifični formi, humorju. Butler (1997a) na 

tej točki namreč vzpostavlja distinkcijo med 'biti avtoriziran_a za govor' in 'govoriti z 

avtoriteto' (tako je moţno govoriti z avtoriteto mimo avtoriziranosti, kar odpira prostore za 

subverzivne resignifikacije), pri čemer se avtoriziranost izpeljuje tudi iz skladnosti govornega 

dejanja z objektivnimi strukturami (moške dominacije). 

Seksističnega govora, katerega potencialna forma je tudi humor, tako ne moremo razumeti 

mimo interpelacijske moči socialne konstitucije naslovljenega subjekta, tudi če za humor 

velja, da poteka v okoliščinah, poprej indikativno označenih kot sproščenih, temveč ga lahko 

razumemo kot instrument, ki v subtilnejši, mehkejši obliki reproducira druţbena asimetrična 

razmerja moči na podlagi spola, ob tem pa – ravno zaradi humornega značaja – močno 

oteţuje odzive in problematiziranja seksističnega humorja, kot je razvidno tudi iz zgornjega 

citata ene izmed intervjuvanih oseb. Na tej točki lahko identificiramo (vsaj) dva načina rabe 

seksizma kot humorja, tj. neposredna raba (seksistični humor kot tak oziroma 'humor' v 

seksizmu) in humor kot mehanizem naknadnega prekritja seksistične vsebine, tj. humor v 

seksizmu kot način legitimizacije vsebine, označene kot seksistične in kot take tudi 

problematizirane s strani targetirane osebe. Obe rabi se izpostavljata tudi v odgovorih 

intervjuvanih oseb, pri čemer se skozi rabo 'humorja' v seksizmu kot načina legitimizacije 

seksizma diskreditira osebe, ki opozarjajo na problematičnost situacije: 

»Tukaj bi izpostavil to, saj smo se samo šalili. (3_34) Kaj teţiš s tem, potem pa tisto, saj itak 

tako to je. No, tega se je treba bati. Da tako nekaj je. Te samoumevnosti. (3_35) Med 

zaposlenimi ogromno norčevanja na to. Iz reakcije na PP. Vem, da je zmeraj to, ta fora, da ne 

razumejo šale in tako, (3_39) vem, da je imel potem kar ene mesec po tistem še, da se je drl, 

'te smrklje', ja (3_40)« (Andrej, 2015), 

»To je ena vrsta zelo prikritega, na videz prikritega seksizma, ki deluje skozi humor, skozi 

šale, vendar pa pravzaprav širi neko kulturo, neko razmišljanje in je pravzaprav zelo nevaren. 

da ima efekt tak, da se ga ne prepozna in /…/ ja, skozi humor lahko poveš nekaj, kar drugače 

sploh ne bi mogel. In je lahko ta seksizem veliko hujši, ţaljiv, diskriminatoren (6_40), vendar 

če je zavit v humor, če je zavit v šalo, pa naj bi bil sprejemljiv, ker je to vendarle šala, ker je 

vendarle namenjena smehu, ker je splošno sprejeto,(6_40) pa kaj, a zdaj boste tudi iz tega 

delali nek problem? (6_42) In ravno v tem je potem past, da se širi kot ideologija, 
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nereflektirano, in ima svojo moč in deluje. (6_40) In če opozoriš, da je to seksizem, pa 

postaneš seveda še ti tarča problemov, kot da ne razumeš humorja, šale, vicev (6_42)« (Maja, 

2015), 

mestoma se omenja tudi sklicevanje na humor kot poskusa naknadne legitimizacije določene 

vsebine, ki je bila s strani ostalih problematizirana kot seksistična:  

»Kot neko, kaj pa vem, prav zares poskus se zmazati iz neke nelagodne situacije /…/ Ker 

legitimirajo nesprejemljivo označevanje, ravnanje, nesprejemljive prakse (9_64)« (Katarina, 

2015). 

Ena intervjuvana oseba, ki seksizem konceptualizira kot namerno ţaljenje na podlagi spola, 

enak mehanizem intencionalnosti vpeljuje tudi v konceptualizacijo 'humorja' v seksizmu, češ 

da glede na namen (šaljenje) humor nikoli ne more biti seksističen, lahko je zgolj doţivet 

tako: 

»To sem tudi jaz kdaj delal /…/ ko sem rekel, ne vem, kaj pa vem, no, ''ta punca pa naj ima še 

kakšnega otroka, pa bo ţe počakala potem z izdelavo magistrske naloge''. /…/ Ampak to v 

resnici ni norčevanje iz deklet, to je norčevanje iz seksističnega stereotipa. To je bistvena 

razlika. Jaz se v bistvu avtoreferencialno, samonanašalno norčujem iz teh stališč in izrekov. 

Me razumete? To ni zafrkancija iz punc, češ punce naj rojevajo otroke, ne pa pišejo 

znanstvene tekste. To je v resnici norčevanje iz stereotipa (10_51)« (Janez, 2015),  

tovrstna konceptualizacija 'humorja' v seksizmu pa je pravzaprav mogoča le s popolnim 

spregledom dimenzije socialnega in asimetričnosti v druţbenih razmerjih moči, kot opozarja 

tudi druga intervjuvana oseba: 

»To je šala, to je zanimivo. Kakšne, kot da se pa zdaj vzame nazaj resnost tega, kar je bilo 

izrečeno. Saj je šala, pa saj nisem mislil. Izrečeno je bilo /…/ In saj, če se o ţenskah šalimo, je 

to za vas samo dobro. Ker ţelimo ţenske. Ali pa o blondinkah se šalimo, ker so toliko fajn. 

Recimo en primer, ne bomo se o norcih šalili. Ker so bogi in bi bilo res neokusno. Ne vem, 

tako da tukaj spet, po mojem nekaj podobnega,' ja, saj, to si pa lahko privoščimo, saj v resnici 

smo na istem'. Pa nismo, ne (8_54)« (Tjaša, 2015), 

saj skozi seksistični govor teče socialna konstitucija subjekta v poziciji podrejenosti. Humor, 

ki prekriva tovrstni seksizem, deluje zgolj kot maska, ki blaţi neposrednost seksističnih izjav, 

razbremeni odgovornosti subjekta, ki izjavlja, in prekriva efekte, tj. utrjevanje asimetričnih 

razmerij moči, ki se kaţejo zgolj kot šala, a pogosto le za tistega subjekta, ki preko šale ni 

vzpostavljen na pozicijah podrejenosti, ali pa za subjekte, ki simbolnega nasilja, potekajočega 

preko tovrstnih govornih dejanj, ne prepoznavajo kot takega (kar pa realnih učinkov ne 

spremeni ali zmanjša). Seksizem kot humor lahko sluţi kot odgovor na kakršnekoli 

problematizacije, pri čemer osebi, ki izjavlja, vedno ostaja moţnost 'pobega' iz 

konfrontacijske situacije (npr. ''saj je bila samo šala'' ali ''to se samo tako reče'') oziroma 

pozicije, v kateri je subjekt soočen z učinki lastnih govornih dejanj, odgovornosti za katere ne 

more, ne ţeli ali noče prevzeti (saj je oznaka 'seksističen' v zahodnem svetu bolj ali manj 

nepreferirana oznaka (Dick, 2013)), ali pa jih enostavno ne zaznava kot take, kar lahko dalje 

poveţemo s pozicijami privilegiranosti, ki ostajajo v nevidnosti predvsem za (v tem primeru 

na podlagi spola) privilegiranega subjekta. 

Diskreditacija feminističnega delovanja in identitete feministke kot način legitimizacije 
seksizma 
Na podoben način kot zgoraj opisana raba 'humorja' v seksizmu, torej kot naknadnega 

prekritja seksistične vsebine s sklicevanjem na humor ali šalo, deluje tudi diskreditacija 

feminističnega delovanja in identitete feministke. Feminizmi namreč neposredno 
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preizprašujejo privilegij, pripisan osebam, druţbeno prepoznanim kot moškim, iz česar izhaja 

tudi motivacija po njihovi diskreditaciji in devalorizaciji (Holland in Cortina, 2013) ter 

diskreditaciji oseb, ki delujejo feministično (ne da bi tudi prevzemale identitetno feministke) 

ali prevzemajo identiteto feministke. Diskreditacija in delegitimizacija feminizmov je pojav, 

ki ga lahko v tem kontekstu umestimo v obdobje postfeminizma kot popularizirane ideologije, 

ki zakriva obstoječo moško dominacijo s trditvami o ţe doseţeni spolni enakosti, 

individualizirani svobodi in izbiri (ter svobodni izbiri) in ki ga lahko mislimo kot tesnobni 

'protiudarec' feminizmom (Anastosopoulos in Desmarais, 2015; Meyers, 2013), ki jih skuša 

preko iluzornega izpostavljanja konca feminističnih bojev in doseţene spolne enakosti utišati 

(Midkiff, 2015), pri čemer se realno obstoječe spolne neenakosti zreducirajo na individualne 

odgovornosti (Hastie in Cosh, 2013) oziroma individualno delovanje subjekta, ki v celoti 

prevzema odgovornosti za lastno druţbeno pozicioniranost in 'emancipacije', pri čemer se 

slednje mislijo onstran dimenzij socialnega in političnega, ki v jeziku postfeminizma, 

prepletenega z neoliberalizmom, praktično izgineta – ostaja le samoregulirajoči, aktivni, 

svobodno izbirajoči subjekt, ki svoj 'jaz' lahko nenehno na novo ustvarja in transformira (Gill 

in Scharff, 2011). Na podobno redukcijo na individuuma, mimo dimenzij socialnega in 

političnega, lahko opozorimo tudi v kontekstu spolne zaznamovanosti mita meritokracije, ki 

ga lahko mislimo kot hegemonega diskurza, ki preko ideje pravične neenake distribucije 

nagrad preko enakih moţnosti, obstoječe socialne neenakosti legitimira in pozitivno ovrednoti 

– neenakosti so pod okriljem meritokracije (mimo kritične refleksivnosti obremenjenosti s 

socialnim in političnim, ki določata dostopnost do moţnosti oziroma priloţnosti) utemeljene 

kot produkt pravične in svobodne kompetitivnosti, tj. v skladu z individualnimi 

kompetencami in vloţenim delom, trudom (Allen, 2011 v Sliwa in Johansson, 2014). V 

kontekstu obravnavanja vplivov dinamike visokega šolstva na spolno strukturiranost sodobne 

druţbe Zgaga (2015) navaja Brennana (2004 v prav tam) in njegove konceptualizacije mita o 

meritokraciji, ki je sicer prevladujoč akademski diskurz, a v realnosti mnogotero prepleten z 

druţbenimi modalitetami – akademska 'plemena' so notranje (formalno in) neformalno 

hierarhizirana, pri čemer pomembno os hierarhizacije predstavlja tudi spol (Betcher in 

Trowler, 2001, str. 54 v Zgaga, 2015). Mit o meritokraciji tako lahko mislimo kot pojav, 

proces subtilnejšega reproduciranja obstoječih neenakosti, ki se legitimirajo s 

konkurenčnostjo oziroma kompetentnostjo v akademskem polju udeleţenih akterk_jev, na kar 

opozarjata tudi Kreft in Ule (2015). 

Podobno – v kontekstu postfeminizma in individualizacije – v redki meri sicer zaznamo tudi 

pri intervjuvanih osebah, ki mestoma izpostavljajo 'posebne privilegije', ki jih neupravičeno 

uţivajo ţenske (in katere sem v zgornjem delu, Tradicionalni in moderni/subtilni seksizem, ţe 

obravnavala), na tem mestu pa podobno individualizacijo lahko zasledimo tudi v kontekstu 

obravnavanja seksizma, reduciranega na individualno mnenje, sprejemljivo, ko je kot tako 

tudi predstavljeno, tj. brez upoštevanja druţbenih androcentrično zaznamovanih razmerij 

moči oziroma dimenzije socialnega in političnega, s čimer se pojavnost seksizma močno 

privatizira v izolirano enoto odnosa med dvema ali več osebami: 

»Mogoče bi morali na začetku vsake razprave nedvoumno poudariti, da gre za mnenje 

posameznika. Mnenje lahko izraţamo vsi in na svoboden način, saj ţivimo v demokratični 

drţavi in da bi resnično, pred vsako tako izjavo, povedali, to je moje osebno, subjektivno 

mnenje, tako misliš in ni nujno, da ti misliš enako. /…/ Če pa ta sogovornik misli, da je res 

tako kot je rekel, pa se mu ni treba opravičevati, da je bila šala, (11_26) ampak se mi zdi, da 

potem izrablja poloţaj predavatelja v nekih uradnih okoljih s temi svojimi prepričanji, mnenji, 

sodbami« (11_27)« (Oliver, 2015). 
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Stigmatizacija, ki se lepi na feminizme, feministična delovanja in feministke, tudi odvrača 

osebe, ki feministično delujejo, od identifikacije kot feministke, ali odvrača od feminističnega 

delovanja nasploh (Hercus, 2005), kar izpostavljajo tudi intervjuvane osebe: 

»Tudi to, da se zavzemajo za neke enake ali pa za določene izmed zavzemanj za enakost 

spolov, hkrati pa se ne bodo nikoli označile za feministke. Jaz mislim, da pogosto jih je tudi 

strah tega, da bodo označene za feministke, za sovraţnice moških, za tiste, ki so negativno, 

konfliktno nastrojene (2_77)« (Mateja, 2015), 

»Glede na to, da je bila [oseba, zaposlena na fakulteti], označena kot feministka, to seveda ni 

bil kompliment, ampak je bilo mišljeno kot psovka (9_77)« (Katarina, 2015). 

Hercus (2005) tudi v svoji študiji ugotavlja, da skorajda polovica intervjuvanih ţensk poroča 

o negativnih izkušnjah v relaciji z lastnim feminističnim delovanjem ali identiteto feministke 

v kontekstu delovnega mesta, kjer se oznaka 'feministka' pogosto uporablja kot pejorativna 

oznaka, skupaj s pridevniki 'militantna' in 'radikalna'; osebe pa poročajo tudi o posmehovanju. 

Podobne načine diskreditacije feminizmov, feminističnega delovanja in feministk, ki se hkrati 

uporablja tudi kot način legitimizacije seksizma preko naknadnega prekritja vsebine, 

označene kot seksistične (pri čemer se odgovornost za tovrstno percipiranje določenih 

delovanj preloţi na pretirano občutljivost in konfliktnost oseb, ki opozarjajo na 

problematičnost seksizma), izpostavljajo tudi intervjuvane osebe: 

»Se pravi, če bi bila zaradi tega šikanirana (zaradi opozarjanja na seksizem, op.a.), da bi 

potem poslušala še te izjave, ker to se dogaja potem, dobiš samo še dodatno dozo vsega tega. 

(2_5) Predsodki o tem, da si občutljiv na seksistične pripombe, da si feministka (2_6), so 

vedno vzete, ali pa da te označijo, da itak si izmišljaš. (2_7) Da se te slika v neki drugi luči, 

pogosto si potem označen za konfliktnega in takega. (2_6) /… / ki se potem na tak način 

prikazuje in izpostavlja. se mi zdi, da potem vedno sluţi kot tako priročni izgovor, no, 'eh, saj 

ona je itak feministka, saj veš kakšne so, zakomplicirane, konfliktne, nič jim ne paše, pa nič ni 

v redu' (2_47)« (Mateja, 2015), 

»/…/ ampak da pač imajo ljudje drugačno mnenje in da se jim pač moje mnenje recimo lahko 

zdi ali pretiravanje, (6_65) ali to, da sem feministka in zaradi tega dobiš vse etikete, ki jih 

nekdo povezuje s feminizmom. Se mi zdi, če si feministka, da ljudje nekako mislijo, da sovraţiš 

moške, da si radikalen v svojih stališčih, da nekako ţeliš moški svet uničiti in ţeliš nadvlado 

ţensk, da si lezbijka. Skratka, zelo neki taki negativni stereotipi, ki se širijo okrog (6_66)« 

(Maja, 2015). 

Feministično delovanje je v kontekstu izbranega visokošolskega prostora diskreditirano, ko je 

povezano z opozarjanjem na pojave seksizma – opozarjanje se v tem primeru zreducira na 

pretirane reakcije oseb, ki so preobčutljive ali konfliktne, s čimer se pojavnost seksizma 

oziroma spolnih neenakosti pretvori v problem individualizirane percepcije, ne pa tudi 

realnega obstoječega druţbenega stanja, zaznamovanega z asimetričnimi razmerji moči. 

Diskreditacija se močno veţe na konstitutivne elemente moške dominacije, ki so s feminizmi 

in feminističnim delovanjem destabilizirani in ogroţeni, predvsem heteronormativnost: 

feministično delovanje se namreč mestoma povezuje z lezbično seksualnostjo. Lezbična 

eksistenca (in ostale neheteroseksualnosti, ki so pogosto spregledane v binarizmu hetero- – 

homoseksualnost) je tista, s katero se razlaga tovrstne (feministične) 'deviacije' od normativne 

femininosti, kateri so druţbeno prevladujoče pripisane tiste lastnosti, ki so komplementarne z 

moško dominacijo v institucionalizirani, obvezujoči heteroseksualnosti – feminizmi in 

feministično delovanje, ki delujejo ogroţajoče za obstoječi druţbeni red, tako napadajo 

občutke moške upravičenosti, zajete v heteroseksualnih skriptiranjih (Reich, 1980), odklona 

od normativne konformne femininosti, komplementarne hegemoni moškosti pa s strani 

feminizmov ogroţenih subjektov očitno ni mogoče drugače razloţiti kot s transformacijo 



92 
 

feministke v lezbijko, sovraţnico moških, skratka v neţensko, saj je ţenska – skladno z 

obstoječo moško dominacijo – lahko le konformna ţenska.  

V tem delu tako ugotavljamo, da je način odzivanja na seksizem pogojen z več dejavniki, 

povezanimi tudi s specifikami prostora, v katerem se seksizem izvaja. V kontekstu 

visokošolskega prostora s tega vidika izstopa diskrepanca med odsotnostjo seksizma na 

formalni ravni, kjer je zaznati procese, ki bi jih lahko goffmanovsko poimenovali kot 

'ohranjanje institucionalnega obraza' (Goffman, 2014), saj se zadošča prevladujočim normam 

spolne neenakosti, pri čemer pa se seksizem na neformalni ravni reproducira skozi subtilnejše 

oblike, na ravni neformalnih interakcij med osebami, zaposlenimi na pedagoških in 

strokovnih delovnih mestih v izbranem visokošolskem prostoru. Ta diskrepanca je tista, ki 

odzive v določeni meri tudi oteţuje, skupaj s subtilnejšim in teţje zaznanim značajem 

seksizma, saj se slednji pojavlja v osebnih interakcijah, pri čemer oseba, ki doţivlja seksizem 

s strani drugih zaposlenih, ne pozna siceršnje razseţnosti prisotnosti seksizma. S tega vidika 

se izpostavlja pomen dogodka [PP], zaznanega kot jasno, neposredno seksističnega, ki je 

razkril močno prisotnost seksizma, saj je sproţil tako imenovani 'efekt izpovedi' in omogočil 

oblikovanje 'zavezništev'.  

Del raziskave, ki se je fokusiral na odzivanje in individualne procese, ki spremljajo odzivanje 

na seksizem, je k redkim obstoječim raziskavam (hipotetičnih odzivov na umetne situacije) na 

tem področju, doprinesel dragocen vpogled v emocionalna doţivljanja, ki spremljajo 

individualno odzivanje, ter 'selekcijske' kriterije, ki uokvirjajo potencialni način odzivanja. Pri 

tem se pogosto izpostavlja strah pred sankcijami, upoštevaje formalizirana razmerja moči in 

simbolni kapital, povezan z organizacijsko hierarhijo, in neformalna razmerja, vpeta v 

maskulino simbolno visokošolskega prostora, ter negotovost in zmedenost pri zaznavanju 

določene situacije kot seksistične zaradi subtilnega značaja, obremenjenega s 

samoumevnostjo tovrstnih praks, ki se redko problematizira na širši medosebni ravni (oseba, 

ki določeno situacijo zaznava kot seksistično, je tako pogosto v manjšini). Doţivljanje 

seksizma in potencialno odzivanje zaznamujejo tudi intenzivna občutenja, od šoka, 

presenečenja, zmedenosti, do jeze, kar pogosto tudi ohromi potencialno odzivanje; 

intervjuvane osebe z izkušnjo seksizma na podlagi tega navajajo tudi ţelje po tem, da se v 

prihodnosti na tovrstne situacije pogosteje in po njihovi percepciji učinkoviteje odzivajo, 

izpostavlja pa se tudi potreba po vnaprejšnjem pripravljanju moţnih strategij, ki se jih lahko 

uporabi v konkretni situaciji, zaznani kot seksistični.  

Tovrstne ugotovitve lahko poveţemo s konceptom svobode za, kot ga obravnava Grosz 

(2010), pri čemer se tako konceptualizirana svoboda veţe na potencialnosti akcijskega 

delovanja druţbene_ga akterke_ja in moţnosti zavračanja določenih reprezentacij, vrednot, v 

proces nastajanja sebe ter z moţnostmi ustvarjanja prihodnosti, drugačne od sedanjosti, hkrati 

pa lahko ugotovitve poveţemo tudi z Bourdieujevim konceptom habitusa na relaciji s poljem, 

v odnosu do katerega se habitus oblikuje in s svojo strukturo v relacijskem razmerju vpliva 

tudi na polje. Osebe imajo na podlagi specifik lastnega trajektorija, ki sooblikuje habitus, moč 

za destabiliziranje obstoječih in prevladujočih ter habitualiziranih norm delovanja, prepletenih 

s subjektovo druţbeno pozicioniranostjo, pri čemer je potencialnost delovanja druţbene_ga 

akterke_ja sicer zamejena, znotraj tega okvira pa so potencialnosti izkoriščane na različne 

načine (opozarjanje na seksizem s konkretnimi, eksplicitnimi izjavami, provokativno 

odgovarjanje na seksistične izjave, odsotnost pričakovane in ţelene reakcije, kar je npr. smeh 

kot pričakovan odziv na 'humor v seksizmu' ipd.). V tem primeru nekatere osebe navajajo 

ţelene rezultate (npr. zmanjšana prisotnost doţivljanja seksizma v povezavi z določeno 

osebo), pri čemer se lahko naslonimo na Bourdieujevo in Wacquantovo (1992, Bourdieu, 

1990) tezo o upiranju znotraj objektivnih struktur preko pogojne in pogojene svobode: 
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praktično upiranje, razvidno skozi empirične podatke, bolj ali manj učinkovito destabilizira 

prevladujoče norme delovanja (npr. subtilni seksizem, utemeljen na hetero- in 

cisnormativnosti), tudi skozi notranje heterogenega intersubjektivnega, s čimer lahko 

razlagamo tudi 'protiudarce' (npr. mestoma zaznana večja prisotnost seksizma kot provokacije 

po oblikovanju zavezništev in 'uporu', kot je razvidno tudi iz odgovorov v povezavi s 

specifičnim dogodkom, ki jih lahko mislimo tudi kot poskuse utrditve zamajanega 

institucionalnega – moškosrediščnega – reda, pri čemer se tovrstni red, maskulino simbolno, 

skuša utrditi najprej preko diskreditacije konkretnega 'upora' preko poskusov diskreditacije 

udeleţenih oseb ('feministke, ki ne razumejo šale'), na splošnejši ravni, mimo konkretnega 

upora, pa z vpeljavo načinov legitimizacije seksizma kot humorja ali legitimizacije preko 

diskreditacije in devalorizacije delovanja oseb (ki opozarjajo na prisotnost seksizma in jo 

problematizirajo), pejorativno označenega kot feminističnega v povezavi s seksualnimi 

praksami oseb, prepoznanih kot ţensk, tj. lezbijkami kot neţenskami, v tem primeru zaradi 

'deviacije' od druţbeno pričakovane konformnosti in nepreizpraševane subordiniranosti.  

Pregled ugotovitev 
Osebe, zaposlene na pedagoških in strokovnih delovnih mestih na fakulteti Univerze v 

Ljubljani, seksizem najpogosteje konceptualizirajo na način, ki je tudi teoretsko prevladujoč, 

torej kot diskriminacijo na podlagi spola, pri čemer je – predvsem v teoretskih 

konceptualizacijah – pogosto neposredno prisoten tudi element biološkega determinizma (npr. 

Benokraitis in Feagin, 1995, str. 39; Lorenzi-Cioldi in Kulich, 2015; Warren, 1977). Slednji je 

prevladujoč tudi v konceptualizacijah seksizma, kot jih navajajo intervjuvane osebe, le da 

posredno, torej skozi binarno spolno strukturo, ki je oprta na idejo 'dveh biološko 

determiniranih' spolov; tovrstne konceptualizacije so pogoste tudi v teoretskih obravnavah 

(npr. Shorter-Gooden, 2004, str. 407 v Dick, 2013, str. 647). Omenjene percepcije seksizma s 

strani intervjuvanih oseb lahko poveţemo tudi z individualnimi konceptualizacijami spolov, 

govor o katerih je največkrat omejen v binarno spolno strukturo, mestoma pa tudi izrazito 

pomensko nabit z biološkim determinizmom: konceptualizacije spolov se tako prelivajo tudi v 

konceptualizacije seksizma (niso pa nujno povezane z zaznavanjem prisotnosti seksizma v 

izbranem visokošolskem prostoru, čeprav vključujočost tovrstne zaznave na relacijami z 

osebami, ki vpeljani spolno binaristični strukturi glede na individualne konceptualizacije 

spolov ne ustrezajo, teţko ocenimo). 

Na drugi strani nekatere osebe eksplicitno izpostavljajo druţbeno konstruiranost spola v 

relaciji z maskulinostmi in femininostmi, ki se v obstoječi heteropatriarhalni druţbeni ureditvi 

enačita z moškim in ţenskim spolom. Ob tem se pri individualnih konceptualizacijah 

seksizma s strani intervjuvanih oseb mestoma izpostavlja tudi seksizem do moških, ki ga 

lahko obravnavamo skozi koncepte opresije in privilegiranosti (upoštevajoč mnogotere 

druţbene pozicioniranosti subjekta oziroma medpresečnosti), na podlagi katerih lahko 

izpeljemo reformulacijo seksizma  do moških ali drugega seksizma, kot pojav poimenuje 

Benatar (2012), v koncept 'škode' (Fyre v Bailey, 1998) oziroma 'poškodb' (Johnson, 2005), 

konceptualiziranih kot posledice moške dominacije. Ena izmed intervjuvanih oseb seksizem 

definira zelo specifično, in sicer skozi perspektivo intencionalnosti, tj. kot namerno ţaljenje 

na podlagi spola. Tovrstno konceptualizacijo seksizma lahko poveţemo z individualnim 

nezaznavanjem seksizma v izbranem visokošolskem prostoru, v nasprotju z vsemi ostalimi 

intervjuvanimi osebami, ki seksizem (v skladu z individualno konceptualizacijo) v dotičnem 

prostoru zaznavajo. Zaznavanja prisotnosti oziroma odsotnosti seksizma v izbranem 

visokošolskem prostoru v tem primeru ne moremo povezati s samooceno lastne senzibilnosti 

za pojave diskriminacije, ki jo intervjuvane osebe pripisujejo raznolikim dejavnikom 

(izkušnje v otroštvu, npr. netradicionalna druţinska struktura, neformalne prijateljske mreţe; 
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osebne (ne)posredne izkušnje z diskriminacijo, gibanje v različnih socialnih in profesionalnih 

mreţah, vpetost v izobraţevalni sistem ipd.), saj se vse osebe percipirajo kot precej senzibilne 

za tovrstne pojave, temveč z načinom konceptualizacije seksizma, pri čemer je element 

intencionalnosti tisti, ki osebi onemogoča uvid v razseţnosti in prisotnosti seksizma v 

visokošolskem prostoru, saj potencialno percepcijo pojavnosti seksizma močno zoţi na 

namen, ki je zunanji_emu opazovalki_cu največkrat nepoznan.  

Omenjene prevladujoče definicije seksizma, prisotne tako na ravni teorij kot tudi empiričnih 

podatkov, lahko s pomočjo queer teorij, dekonstrukcije spola in doprinosov transspolnih 

študij reformulirano kot prakse reproduciranja obstoječega androcentričnega reda, v katerem 

so v različni meri oziroma stopnji (upoštevaje mnogotere druţbene pozicioniranosti) na 

podlagi pripadnosti določeni druţbeni skupini privilegirane tiste osebe, ki se pribliţujejo 

hegemoni moškosti (bela moškost srednjega razreda ob navezavi na pričakovano skladnost 

druţbenega spola in spolnega izraza), in v različni meri na podlagi pripadnosti določenim 

druţbenim skupinam deprivilegirane osebe, ki so od tega ideala različno oddaljene (npr. 

ţenske z druţbeno pričakovanim spolnim izrazom, spolno nebinarne osebe, temnopolte, 

gibalno ovirane ţenske ipd.), s čimer upoštevamo razmerja moči, ki jih sicer moramo misliti 

relacijsko, pa tudi na ozadju druţbenih struktur, v katere so vpeta (Amigot in Pujal, 2009). 

V skladu z individualnimi konceptualizacijami seksizma osebe poročajo o mnogoterih 

izkušnjah s seksizmom v izbranem visokošolskem prostoru, pri čemer prevladujeta predvsem 

dobronamerni in ambivalentni seksizem (Glick in Fiske, 1996), ki ju doţivljajo predvsem na 

neformalni ravni, torej na ravni neformalnih interakcij – tudi zaradi pomena institucionalnega 

ohranjanja obraza (Goffman, 2014) –, ki pa so močno obremenjene tako s formaliziranimi 

razmerji moči (tj. s formalno hierarhijo pozicij moči oziroma odločevalskih poloţajev) kot 

tudi z neformalno oziroma neinstitucionalizirano simbolno močjo. Osebe, ki poročajo o 

(ne)posrednih izkušnjah s seksizmom, pri tem navajajo izkušnje v kontekstu objektifikacije 

telesa, izkušnje v povezavi usklajevanja druţinskega in poklicnega ţivljenja (npr. redukcija 

osebe na materinsko vlogo oziroma izpostavljanje vloge matere pred profesionalno identiteto) 

ter seksizem v povezavi z jezikom (npr. raba priimkov oseb, druţbeno prepoznanih kot ţensk, 

v svojilni obliki; pogosta raba moškega slovničnega spola kot generičnega ipd.) in govorom, 

kjer se v svoji obseţnosti razkrije simbolna moč, kombinirana s formalnimi pozicijami moči 

(odločevalskimi poloţaji) in simbolno moško dominacijo, na podlagi katerih so osebe na 

niţjih pozicijah in ţenske (čeprav se to dvoje pogosto prepleta) pogosto utišane preko 

(ne)posrednih disciplinskih mehanizmov.  

Ko je govora o načinih odzivanja na doţivet seksizem, je treba odziv kot tak obravnavati 

vzporedno z analiziranjem procesov oziroma selekcijskih kriterijev, na podlagi katerih oseba 

– pogosto na predrefleksivni ravni – oceni potencialne škode in koristi odzivanja in se na 

podlagi tovrstne ocene, ki jo pogosto spremljajo močno intenzivni emocionalni občutki (jeza, 

šok, presenečenje, tudi zmedenost), odzove na specifičen način, prilagojen odnosnim 

specifikam (razmerje moči, bliţina odnosa z dotično osebo ipd.) ali pa se ne odzove (v tem 

primeru govorimo o samoutišanju). Pogosteje kot o samoutišanju osebe poročajo o 

prilagajanju odziva glede na odnosne in situacijske specifike, pri tem pa hkrati tudi 

izpostavljajo ţeljo in potrebo po vnaprejšnjem pripravljanju strategij oziroma učenju 

odzivanja, s pomočjo česar laţje preseţejo šok in presenečenje ob neposrednem doţivetju 

seksizma. V kontekstu odzivanja osebe targetirane s seksizmom, lahko obravnavamo tudi 

'protiodzive', ki opozarjanje na seksizem in njegovo problematiziranje diskreditirajo preko 

dveh načinov, tj. s sklicevanjem na humor in z diskreditacijo delovanja, označenega kot 

feminističnega, ter identitete feministke, ki se jo mestoma slabšalno povezuje tudi z lezbično 

seksualnostjo – diskreditacijo feminizmov lahko mislimo tudi v kontekstu postfeminizma v 
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navezavi na neoliberalizem, ki izrazito zapostavlja dimenzije socialnega in političnega ter v 

ospredje postavlja individuuma, njegove kompetence in sposobnosti 'samoemancipacije' in 

samotransformiranja.  
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Zaključek 
Visokošolski prostor je spolno zaznamovana institucija, ki ni odporna na druţbena razmerja 

moči – je spolno zaznamovana in zaznamujoča institucija, v kateri prevladuje androcentrični 

red. Androcentrični značaj institucije lahko obravnavamo na podlagi merljivih podatkov,  ki 

na formalni ravni razkrivajo asimetričnost razmerij moči med spoli, ali preko poglobljenega 

raziskovanja neformalne institucionalne  ravni, tj. na ravni neformalnih interakcij, preko 

katerih se preko 'prelivanja' reproducirajo asimetrična razmerja moči med spoli. V nalogi sem 

se tako osredotočila na prisotnost seksizma med zaposlenimi na pedagoških in strokovnih 

delovnih mestih na fakulteti Univerze v Ljubljani, na njihove percepcije seksizma in 

zaznavanje le-tega ter na raziskovanje (ne)posrednih izkušenj s seksizmom ter odzivanjem 

nanj. 

Percepcija seksizma je povezana z individualno konceptualizacijo seksizma – na podlagi 

individualne konceptualizacije individuumi določena vedenja percipirajo kot seksistična 

oziroma neseksistična. Seksizem je pri tem najpogosteje definiran kot diskriminacija na 

podlagi spola oziroma drugačno obravnavanje na podlagi spola, redkeje pa skozi os 

intencionalnosti, kar je dalje povezano z individualnim nezaznavanjem seksizma v izbranem 

visokošolskem prostoru. Seksizem kot diskriminacijo na podlagi spola lahko v kontekstu 

androcentričnega oziroma heteropatriarhalnega druţbenega reda natančneje razdelamo in 

poveţemo z razmerji med tem, kar se druţbeno prevladujoče misli kot 'biološki' spol, ter 

druţbenim spolom, spolno identiteto in spolnim izrazom ter seksualnostjo oziroma s koncepti 

cisseksizma in heteroseksizma. Kot ugotavljajo tudi zgoraj obravnavane_i avtorice_ji, v 

sodobni druţbi prevladuje subtilni, dobronamerni seksizem, ki ga izpostavljajo tudi 

intervjuvane osebe: subtilni in dobronamerni seksizem se kaţeta kot obliki seksizma, bolj 

odporni na potencialne odzive in problematizacije na podlagi subtilnega oziroma prikritega 

značaja ter njegove skladnosti z druţbenospolnimi pričakovanji in zahtevami, medtem ko se 

na formalni ravni v procesu 'institucionalnega ohranjanja obraza' (Goffman, 2014) pogosto  

pazi na pribliţevanje abstraktnim idejam spolne enakosti – na formalni ravni je seksizem tako 

teţko identificiran, čeprav nanjo vdira z neformalne ravni, ki je v profesionalnem kontekstu 

oziroma visokošolskem prostoru neločljiva od formalne ravni. Subtilni seksizem oteţuje 

odzivanje oseb, ki ţelijo tovrstno subtilnoseksistično delovanje problematizirati, saj 

'odgovornost' za argumentacijo oznake seksistično prenaša na osebe, ki so deleţne 

seksističnega delovanja. S tega vidika intervjuvane osebe izpostavljajo pomen specifičnega 

dogodka, ki se je zgodil na fakulteti in ki je neposredno in jasno razkril prisotnost seksizma v 

izbranem visokošolskem prostoru ter omogočil kritično refleksijo, senzibilizacijo in 

povezovanje v koalicije, zavezništva na neformalni ravni med tistimi zaposlenimi, ki 

seksizem problematizirajo in nanj opozarjajo  kljub močni prepletenosti simbolne dominacije 

moškega s formalizirano – spolno zaznamovano – hierarhijo. 

Prepletenost formalizirane hierarhije visokošolskega prostora s simbolno dominacijo moškega 

je en izmed dejavnikov, ki raziskovanje prisotnosti seksizma med zaposlenimi verjetno tudi 

oteţuje, čeprav je razkrivanje prisotnosti seksizma v visokošolskem prostoru nujno, saj se 

zanj pogosto zdi, da je – kot polje znanstvenega in z njim pogosto povezane kritične 

refleksivnosti – odporen na prelivanje druţbeno prisotnih asimetričnih razmerij moči med 

spoli. Na podlagi rezultatov dotične naloge je z obravnavanjem seksizma v izbranem 

visokošolskem prostoru na podlagi pripovedi intervjuvanih oseb moč doprinesti tudi k 

senzibiliziranju o pojavnosti in razseţnosti prisotnosti seksizma ter k spodbujanju refleksije 

instituciji notranjih razmerij moči med spoli, prepletenimi s formalizirano hierarhijo; z 

zavedanjem o prisotnosti seksizma slednjega namreč šele lahko začnemo učinkovito 

naslavljati.  
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Priloga 

Priloga A: Vprašalnik za intervju 

Vinjeta 1: 

Tri osebe, zaposlene na fakulteti, se v ponedeljek zjutraj srečajo v restavraciji. Medtem ko 

čakajo na kavo, se med njimi razplete pogovor o tem, kako so preţiveli_e vikend. Sodelavec 

pove: »V soboto sem s kolegi gledal finale Lige prvakov, tekma je bila zelo zelo napeta! 

Samo, da so moji zmagali!«, sodelavka pa pove, da je vikend preţivela precej rekreacijsko, 

saj se je odpravila v hribe. Sodelavec, ki je soboto preţivel ob nogometni tekmi, ji odgovori: 

»Takšno hribolazništvo je res super, tudi sam se kdaj pa kdaj odpravim na Šmarno goro. Pa 

tudi pozna se ti, da si se očitno začela ukvarjati z rekreacijo, si precej lepša zdaj, ko si 

shujšala«. V pogovor se vključi še drug sodelavec: »Joj, jaz sem pa cel vikend preţivel ob 

popravljanju izpitov, skoraj se mi je zmešalo, tega je res preveč!«. V tem trenutku osebe 

dobijo kavo, ki so jo naročile in skupaj se odpravijo do svojih pisarn. 

a. Ali je v opisani situaciji kaj takega, kar bi rade_i izpostavile_i? 

1. Kaj razumete kot seksizem? (Kaj vam pomeni, kaj si predstavljate, ko slišite 'seksizem'?) 

a. Če razmišljate in postavite svoje razumevanje seksizma v prostore fakultete – 

menite, da je na [fakulteti] prisoten seksizem ali ne? Lahko obrazloţite? 

b. Kaj za vas pomenita 'moški' in 'ţenska'? 

c. Kako – če sploh – definirate svoj spol? 

i. Na podlagi česa? 

Vinjeta 2:  

Zaposlene osebe na [fakulteti] se srečajo na sestanku, na katerem obravnavajo različne 

vsebine, določene z dnevnim redom. Prisotne osebe podajajo svoje mnenje in komentarje, pri 

čemer sodelavka pri eni točki jasno pove: »Z vašim predlogom se res ne strinjam in 

pričakujem, da se zadeva obravnava na drugačen način. Od tega ne bom odstopala, saj je vaš 

predlog povsem neumesten in zahtevam, da se ga umakne«. V debato se vključijo še ostale 

prisotne osebe, pri čemer ena izmed sodelavk pove: »Ne vem, jaz osebno mislim, da bi 

mogoče tole obravnavale_i še naslednjič? In zaenkrat pustimo prvotni predlog ali pa 

razmišljamo o moţnosti kompromisa? Lahko pa damo na glasovanje, da vidimo, kakšno je 

večinsko mnenje? Ne zdi se mi vredno ustvarjati takšne napetosti okoli tega, raje vidim, da se 

vsi lepo in mirno pogovorimo?«. Zadeva se tako konča na tej točki, čez kakšno uro, dve, pa se 

zaključi tudi sestanek. Po koncu sestanka se osebe še pogovarjajo med sabo v manjših 

skupinicah – ena skupinica se recimo pogovarja o situaciji, ki so jo nekatere osebe zaznale 

kot konfliktno: »Kaj pa je to danes bilo? Mislim, saj ta se bolj ali manj vedno tako obnaša, 

samo danes pa je s tem izpadom res presegla samo sebe!«, druga oseba pa doda: »Hja, kar 

pusti, no, skrbeti mora za malega otroka, vidiš, da je neprespana«. Druga skupinica se 

medtem pogovarja o tem, kaj bodo počele_i, ko pridejo domov in skupaj ugotavljajo, da se 

trenutno res povsem zasute_i z različnimi delovnimi obveznostmi. 

a. Ali je v opisani situaciji kaj takega, kar bi rade_i izpostavile_i? 



 

2. Kako dojemate razlike med spoli? (Menite, da razlike obstajajo in če ja, kakšne so? Imate 

morda kakšno razlago za te razlike, ki jih opaţate? ...) 

Vinjeta 3:  

Na predavanju pri enem izmed predmetov, ki se izvajajo na [fakulteti], študentke_ti poslušajo 

predavanje gostujočega profesorja, ki v skladu z učnim načrtom razlaga o nalogah in 

dolţnostih policije pri posredovanju v primerih nasilja med mladimi. Profesor izpostavi: 

»Zdaj je v policiji vedno več ţensk, kar je tako-tako, ne. Se mi zdi, da bi bilo boljše, da bi se 

bolj drţale tistega, v čemer so res dobre ...«. Po predavalnici se razširi smeh, ki ga prekine 

študentka, ki profesorja vpraša, če se lahko vsaj v nadalje izognejo takim stereotipom. Njen 

odziv v predavalnici sproţi sekundo neprijetne tišine in začudenih pogledov, ki jih prekine 

profesor: »Saj je bila samo šala, no«, k čemur se priključi tudi nekaj študentov in svoji 

kolegici povejo: »Daj no, to se samo tako reče!«. Študentka vstane in predavalnico protestno 

zapusti, predavanje pa se po tej prekinitvi v miru nadaljuje in zaključi. 

a. Ali je v opisani situaciji kaj takega, kar bi rade_i izpostavile_i? 

Vinjeta 4: 

Na hodnikih fakultete se sredi popoldneva srečata dve osebi, zaposleni na [fakulteti]. Vsaka 

oseba je namenjena v svojo smer, kljub temu pa se ustavita in si vzameta minuto časa za 

kramljanje. Med beţnim pogovorom sodelavka pove, da je bila dopoldne prosta, kar je 

izkoristila za hitro nakupovanje in pove, da si je kupila tudi srajco, ki jo ima ravno oblečeno. 

Sodelavec odgovori: »Res je lepa srajca! Tudi sam sem šel zadnjič v 'nabavo', ampak nisem 

nič takega, kar bi mi bilo všeč, pa še precej velika gneča je bila, sem hitro obupal«. Kmalu po 

tem se poslovita, saj mora dokončati svoje delovne obveznosti.  

3. Ste vi osebno posredno ali neposredno doţiveli kaj podobnega tem situacijam, opisanih v 

prejšnjih štirih primerih? Če da, ali lahko poveste kaj več o tem? 

a. Kako ste se – če ste se – odzvali na takšne izkušnje, ki ste jih doţiveli? 

4. Se vidite kot oseba, ki je občutljiva za pojave diskriminacije? Bi zase rekli, da jih 

zaznavate v svojem okolju?  

a. Od kod po vašem mnenju izvira vaša občutljivost/neobčutljivost? 

 

  



 

Priloga B: Del kodirne tabele 

V1.2: Če svoje razumevanje seksizma 

postavite v prostor fakultete, menite, da je na 

[fakulteti] seksizem prisoten ali ne? 

  

1:  Tako da bi na odkriti ravni rekla, zdaj so 

pa ţenske manj... Ne, to sploh ne, ker to so 

bolj take prikrite oblike, ki so zelo teţko 

definirane, zelo teţko odkrite, zelo teţko 

zaznane. (1_20) In jaz tudi mislim, da same 

ţenske imamo premalo tega znanja, da bi ga 

znale zaznati, mogoče ga zaznamo čisto, ali 

pa mu damo neko drugo konotacijo, ne tega. 

(1_21) 

Prikrit seksizem (1_20) 

Problem pomanjkanja 

znanja za ustrezno 

prepoznavanje 

seksizma (1_21) 

Konceptualizacija 

seksizma  

2: Obstaja, po tistem našem dogodku se mi 

zdi, da nekateri [zaposleni] še bolj 

provocirajo. (2_11) kot so ţe itak prej imeli 

nek nezaveden način delovanja, ki ga niso 

tako reflektirali. (2_13) Imaš pa različne, od 

tega, da se komentira vizualna podoba, do 

tega, da se tudi v določenih, ampak mogoče 

tisto se bolj pazi, kadar gre na intelektualno 

sposobnosti. (2_14) Čisto tako, smo v menzi 

in konkreten [oseba, zaposlena na fakulteti] 

ima kakšne izjave, ki jih slišiš. (2_15) Do 

tega, da reče natakarici, oh, kako je pa lepo 

dobiti vilice iz tako lepih ţenskih rok. (2_15) 

Pa veš, da zraven stojijo določeni ljudje in je 

mišljeno to kot provokacija. (2_12) Jaz 

mislim, da gre v takšnih konkretnih primerih, 

da skušajo to prikazati, da gre v bistvu za 

kompliment.  (2_16) Tako, se pravi, saj 

večina ţensk, ki jim to rečem, vzamejo to kot 

kompliment (2_16), samo tiste nekatere se 

uţalijo.(2_17) Jaz mislim, da gre največkrat, 

pa tudi pri sebi vidim, za šok. (2_18) Tega ne 

pričakuješ, ker si v sluţbi. (2_11) 

Presenečenje, šok, aha, ok. (2_18) Vem, da je 

nekdo dan po dogodku, [oseba, zaposlena na 

fakulteti], komentiral 'kako predrzne punce', 

nekaj v tem smislu, zelo negativno 

prikazovanje oseb, ki so to izpostavile. (2_19) 

Drugače recimo med sodelavci /../ je bilo 

tako, relativno nereflektirano, v tem smislu, 

da saj on tak je (2_16), da nas ne odpusti 

zaradi tega. (2_20) Bili so pa recimo taki 

odzivi, da se to problematizira, da je bilo 

prav, da se na to opozori. (2_21) Kadar se 

stvari organizirajo na fakulteti /…/ ni 

problema, da se to pošlje vsem zaposlenim. V 

Prisotnost seksizma na 

fakulteti (2_11) 

Nezavedno seksističen 

način delovanja (2_13) 

Različne manifestacije 

seksizma (2_14) 

Posredne osebne 

izkušnje s seksističnim 

delovanjem s strani 

zaposlenih na fakulteti 

(2_15) 

Relativizacija 

seksističnega delovanja 

(2_16) 

Individualno nepravilno 

– občutljivo – 

razumevanje izjav 

(2_17) 

Odzivanje na seksizem 

(2_18) 

Stigmatizacija oseb, ki 

opozarjajo na seksizem 

(2_19) 

Strah pred sankcijami 

(2_20) 

Podporni odzivi na 

opozarjanje na 

seksizem (2_21) 

Oviranje organiziranja 

dogodkov  o /…/ s 

strani NN (2_22) 

 

Osebne izkušnje s 

seksizmom 

 

Konceptualizacija 

seksizma 

 

Načini 

legitimizacije 

seksizma 

 

Odzivanje na 

seksizem 

 



 

tistem našem primeru, /…/ to ni bilo tako 

sporazumno /…/ da je potrebno vse dogodke 

najaviti vsaj teden pred izvedbo. (2_22) Jaz 

sem jih tako zaznala, ker sem prav pozorno 

takrat spremljala, kako bodo reagirali, ker mi 

je bilo jasno s pozicije NN, glede na tisto, kar 

se je zgodilo, bo potem kaj takšnega 

oglaševal, ne bo koherenten. (2_22) 

Če bi vam nekdo na fakulteti rekel, da vas je 

zavohal po vašem parfumu, da vas se pa 

zavoha. (2_15) Pač neprimerno in nevljudno, 

pri čemer sem razumela tudi zakaj to 

vprašanje, kakšna je moja reakcija. (2_12) 

3: Se mi zdi, da največkrat to, da ko pridejo 

študentke na ŠP, so a priori tiste, ki ne znajo 

/…/ oziroma bodo imele teţave s /…/. (3_6) 

Čeprav moram reči, da se ful spreminja zdaj, 

včasih je bilo to še ful bolj. (3_7) Ampak 

zdaj, ko pa gledaš, se mi zdi, da je taka 

miselnost še kar dosti vkoreninjena v teh bolj 

starejših profesorjih. (3_8) Imaš [osebo, 

zaposleno na fakulteti], imaš take izjave, ja, 

tale izpit mora biti narejen pa tako, da ga 

bodo te kure naredile. Kurice, kao. Iz ŠP. 

(3_6) Na splošni ravni, mislim, da prej nisem 

bil toliko pozoren na ta seksizem, moram reči, 

potem pa po pogovorih in vsem tem mi je 

bilo, koliko je tega (3_9), kako je to v bistvu 

preţeto v pore naše druţbe (3_10) in če nisi 

nekako pozoren na to, si nekako vzgojen v to 

in se ti ne zdi prav nič čudnega.(3_11) Začneš 

se potem malo spraševati, malo misliti o temu 

in potem avtomatsko si nekako bolj pozoren 

tudi na to, če v nekih medijih vidiš. (3_9) In 

tu se mi zdi tudi glavna vloga vseh teh srečanj 

pa tega. (3_9) Mislim, da pa je to tudi malo v 

druţinski situaciji. (3_11) Jaz se ful spomnim, 

ko sem bil mali, pri nas ni bilo tega, mama je 

malo bolj imela hlače, pa je skrbela za finance 

pa so bile kar malo obrnjene vloge. (3_11) 

Prisotnost seksizma 

med zaposlenimi in 

študentkami_i  (3_6) 

Spremembe v smeri 

izboljšanja (3_7) 

Zakoreninjenost 

seksizma pri starejših 

generacijah zaposlenih 

(3_8) 

Večja pozornost na 

pojave seksizma po PP 

(3_9) 

Vseprisotnost seksizma 

(3_10) 

Povezava med načinom 

vzgoje in senzibilnostjo 

na pojave seksizma 

(3_11) 

Osebne izkušnje s 

seksizmom 

 

Odzivanje na 

seksizem 

 

Senzibilnost za 

pojave seksizma 

 

4: Ja. (4_19) Meni je te stvari teţko pokazati s 

prstom (4_20), gre bolj za neke predstave, ki 

jih dobim na podlagi nekih dogodkov, ne bi 

rekla, aha, to se je zgodilo in to je zelo jasen 

pokazatelj.(4_21) Ampak jaz sem opazila na 

[fakulteti] ţe mnogokrat, da se ţenske 

pogleda, kako so oblečene, kako se nosijo, 

kakšno imajo postavo, (4_22) da smo tudi 

rangirane kot ţenske. Na podlagi videza. 

(4_23) Ene smo povprečen, podpovprečne, 

Prisotnost seksizma na 

fakulteti (4_19) 

Prikriti seksizem 

(4_20) 

Teţave z 

dokazovanjem 

seksizma (4_21) 

Ocenjevanje ţenskega 

videza, izgleda (4_22) 

Rangiranje ţensk glede 

Osebne izkušnje s 

seksizmom 

 

Konceptualizacija 

seksizma 

 

Objektifikacija 

ţensk 

 

Odzivanje na 



 

druge so ţenske, ki ustrezajo predstavi 

ţenske. (4_23) Ampak ta del, če bi meni 

nekdo rekel, daj pokaţi ti meni s prstom, kaj 

je bilo. (4_21) Je par indicev, recimo, da ko 

sem šla na kosilo pa sem slišala ko so imeli 

nek interni pogovor, pa je bila neka opazka. 

(4_24) Ni letela name, ampak bila je v smislu 

kako je kakšna ţenska, je pa ni, urejena. 

(4_24/4_22) Da je enkrat sodelavec 

komentiral eno od drugih sodelavk /…/, ona 

se pa ful dobro oblači, ona ima vedno neke 

kostimčke, ona je prav ţenska. Pa zmeraj ima 

rdeče ustnice. ... (4_24/4_22) Pa da sem 

doţivela enkrat tak, tako, teţko rečem kako, 

ampak tak ocenljiv pogled, ko sem se šla 

nekaj meniti k NN in je bilo tako zelo jasno, 

da so me preskenirali, kakšna sem in kako 

zgledam. (4_25/4_22) Ko smo imeli eno 

srečanje /…/ in smo sedeli skupaj, bila sem 

blizu NN takrat, evo, to so momenti, ki jih 

lahko prepoznam, tam sem sedela in so začele 

padati šale, ampak šale so bile tovrstnega tipa, 

kot je bila prejšnja vinjeta, tako zelo, za 

ţensko poniţevalne. (4_25) In takrat sem bila 

tako, v nekem takem notranjem konfliktu 

(4_26), ker po eni strani bi najraje rekla, ''pa 

dobro, pa se vam kakšno kolesce narobe vrti v 

glavi'' (4_27), ampak po drugi strani sem pa 

zelo ujeta v to, ok, ampak vendarle sem 

zaposlena, nimam niti za nedoločen čas 

(4_28), saj se vsi smejijo, verjetno se samo 

meni to ne zdi smešno.(4_29) In nisem 

odreagirala takrat. Razen to, da se nisem 

vključevala s smehom, to je bila ena reakcija, 

ampak zelo majhna. (4_30) Bila sem jezna, to 

sem vedla, da sem jezna. (4_31) Po drugi 

strani sem bila tudi malo zmedena, ker sem si 

mislila, a se samo meni to ne zdi smešno, tako 

je bilo. (4_32) Pa mogoče tudi malo tega 

strahu, no, če zdaj kaj rečem ali naredim, kaj 

pa potem bo, kako bo potem izgledalo, kaj pa 

naj sploh naredim. (4_28) Ko sem dobila 

otroke, se je pokazalo, da sem v enih stvareh 

zelo omejena, bolj kot nekdo, ki jih nima. 

(4_33) Nimam močne socialne mreţe, da bi 

mi otroke čuvala, nimam tega zelo veliko, 

tako, da se midva z moţem krijeva večinoma, 

ok, hvala bogu imam nekoga zraven sebe, ki 

je pripravljen to počet in samega sebe vidi, da 

je oče. (4_34) Se mi je pa v bistvu zgodilo, ko 

na doseganje 

pričakovanih lepotnih 

idealov (4_23) 

Konkretne posredne 

izkušnje s seksizmom 

na fakulteti (4_24) 

Konkretne neposredne 

izkušnje s seksizmom 

na fakulteti (4_25) 

Doţivljanje notranjega 

konflikta ob zaznanem 

seksizmu (4_26) 

Ţelja po odzivanju na 

seksizem (4_27) 

Občutek strahu in 

ujetosti v institucijo – 

zaposlitev (4_28) 

Individualno 

prevzemanje 

odgovornosti za 

občutenje notranjega 

konflikta (4_29) 

Mikro-reakcije na 

seksizem (4_30) 

Občutenje jeze ob 

zaznanem seksizmu 

(4_31) 

Občutek zmede ob 

neproblematiziranju s 

strani drugih (4_32) 

Teţave pri usklajevanju 

akademske kariere z 

druţinskim ţivljenjem 

(4_33) 

Pomen partnerjeve 

podpore (4_34) 

seksizem 



 

sem prišla nazaj, da sem padla ven iz nekega 

procesa, da je treba v bistvu biti notri v nekih 

stvareh, kar ne morem, ko si mama, si eno 

leto out. (4_33) In potem tudi kasneje, ko sem 

videla, sem morala ene stvari, zato da sem 

bila up to date, delati ponoči, ker nisem mogla 

drugje oziroma drugače ni šlo. Da sem lahko 

ujela. (4_33) In to spet se teţko reče, da je to 

seksizem, sploh ni bilo usmerjeno name, 

nihče tega ni počel, ampak sistem je tako 

zastavljen, da v bistvu, da je moj problem, če 

nimam močne socialne mreţe. (4_33) 

V tem predlogu statuta ljubljanske univerze je 

bil notri člen, da kljub temu, da bi bila ţenska 

na porodniškem dopustu, se ji ne zamrzne 

status habilitacije. Tukaj notri je pa skrita taka 

neenakost in to tako prašičja, mislim, da je 

prašičja zelo lep izraz v takem primeru, ker 

dejansko si v bistvu postavljen, da boš moral 

v tem istem času  pravzaprav biti na 

delovnem mestu. (4_33) Ti v bistvu moraš 

toliko in toliko vnaprej pisat, pa objavljat, pa 

če objava uspe, pa biti vključen v nek projekt, 

konec koncev. Saj ne gre za to, da ti napišeš 

en članek, to je najlaţja stvar. Saj ga napišeš, 

če imaš mir, recimo. Ampak ti moraš nekaj 

počet, da napišeš ta članek. Nekam moraš biti 

vključen, moraš biti aktiven. Recimo, te 

nosečnost tako malo sfiţi, pa da si še kaj 

doma. Izpadeš kot posran golob. (4_33) 

5:  Jaz nimam toliko takih odnosov, mi 

imamo zelo poslovne odnose. Redkokdaj, se 

niti ne druţimo, niti ne privatno pogovarjamo. 

(5_11) Do mene so itak do podrejenega. 

Tukaj je čisto druga situacija. Tukaj ni odnos 

moči moški, ţenska, ampak je odnos 

podrejeni, nadrejeni. (5_12) Tukaj tega ne 

sme biti. Ne sme se izpostaviti.(5_11) Ne 

morem pa reči, je pa zanimivo, da se lahko ta 

del izrazi tudi v tem smislu nadrejeni, 

podrejeni. (5_14)  

Poslovni odnosi (5_11) 

Formalni odnosi 

podrejenosti – 

nadrejenosti (5_12) 

Prepletenost formalne 

moči s spolom (5_14) 

 

Konceptualizacija 

seksizma  

 

Razmerja moči 

6:  Jaz mislim, da seksizem v vsaki 

organizaciji obstaja, ne samo na [fakulteti]. 

(6_15) Jaz mislim, da obstaja na vseh 

visokošolskih ustanovah. (6_15) In v vseh 

organizacijah.(6_15)  Kajti v vseh 

organizacijah so zaposleni moški in ţenske, 

se mi zdi, da je to povsod prisotno. (6_15) 

Vprašanje pa je, kaj je s tem, kaj organizacija 

naredi, koliko se tega zaveda, koliko ta 

Prisotnost seksizma na 

fakulteti in vseh ostalih 

organizacijah (6_15) 

Vprašanje reflektiranja 

in zaznavanja seksizma 

s strani organizacije 

(6_16) 

Večja prisotnost govora 

o seksizmu (6_17) 

Osebne zaznave in 

izkušnje s 

seksizmom 

 

Senzibilnost za 

pojave seksizma 



 

problem, je pripravljena mu dati nek prostor 

za pogovor, ga reflektirati, to je vprašanje. 

(6_16)  Je en tak posluh za spol, da se o tem 

več govori, (6_17) da je tudi nekaj predmetov 

na to temo, nekaj vsebin na to temo.(6_18) so 

po eni strani nekatere profesorice in 

profesorji, ki uvajajo nekatere teme (6_19), na 

drugi strani se mi zdi, da so študentke, ki 

odpirajo te teme in tudi študenti, moški, 

fantje, odpirajo te teme (6_20) NN pa se mi 

zdi, da poskuša biti odprto do vseh tem, dat 

temu prostor, tako da se mi zdi, da ne zavira 

tega razvoja. In to je pravzaprav ţe veliko. 

(6_21) 

 Vključenost obravnave 

seksizma v kurikulum 

(6_18) 

Vloga profesoric_jev  

(6_19) 

Vloga študentk_ov 

(6_20) 

Vloga NN, ki 

obravnave seksizma ne 

zavira (6_21) 

7: Jaz moram reči, da poznam samo 

najnovejši primer, ki se je zgodil v zvezi s PP. 

(7_29) Z ozirom na to, da poznam tiste, 

nekatere tiste, ki so na fotografiji kot take in 

namen, dobronamernost, ţelja res pomagati 

fakulteti, (7_23). Je pa res, da vsak vidi to 

drugače, vsak je v to drugače vpet in to je 

vsekakor, vedno je treba pomisliti, da lahko 

tudi kdo drugače razmišlja in drugače dojema. 

(7_24) Ne tako prikazati kot je potem 

pravzaprav iz tega besedila, ki sem ga tudi 

prebral, v odgovoru, tako hudo mislim, da ni 

bilo mišljeno. (7_24) Mislim, v tem smislu, za 

tistega, ki ga prizadeneš, je to zelo hudo. 

(7_25) Jaz mislim, da teţko sodim. (7_26) 

Teţko sodim, ker ne poznam po /…/ 

načeloma, koliko je o tem govora po /…/. 

(7_26) Tudi sam sem hodil na to fakulteto in 

sem bil eden redkih moških, da je včasih bila 

drugačna obravnava. (7_27) Ampak ne nujno, 

kako bi rekel, včasih sem jaz osebno še bolj 

nastradal v narekovajih, zato, ker sem bil 

edini ali pa redek moški in sem bil potem 

toliko bolj na očeh, toliko več se me je 

uporabljalo za kakšne demonstracije in takšne 

stvari (7_27) Po drugi strani pa lahko rečem, 

da je mojim kolegicam velikokrat to prav 

prišlo. (7_27) Tako da je večplastno to.(7_28) 

Zdaj pa da bi se, moram pa reči, da razen tega 

primera jaz nisem slišal nobenega 

opozarjanja, ki bi prišlo do mene v zvezi s to 

problematiko do zdaj. (7_29) Odziv pa konec 

koncev, bilo je organizirano v zvezi s tem en 

pogovor, je bila miza. (7_30) Vsak buren 

odziv lahko prinese zelo burno reakcijo na 

drugi strani. (7_31) Včasih iz majhne stvari 

Intencionalnost (7_23) 

Različno dojemanje 

potencialno seksističnih 

situacij (7_24) 

Individualizacija 

občutkov prizadetosti 

(7_25) 

Oteţen vpogled v  

vlogo fakultete (7_26) 

Drugačna obravnava 

študentov (7_27) 

Večplastnost potecialno 

seksističnih dogodkov 

(7_28) 

Specifičen dogodek PP 

(7_29) 

Organizacija dogodkov  

in moţnost pogovora 

(7_30) 

Burno odzivanje (7_31) 

Konceptualizacija 

seksizma 

 

Osebne zaznave in 

izkušnje s 

seksizmom 

 

Načini 

legitimizacije 

seksizma 

 

Odzivanje na 

seksizem 

 



 

rata velika, pa ne bi bilo potrebno, ker je 

lahko samo stvar v napačnem razumevanju. 

(7_31) Kar pa se da največkrat rešiti ravno na 

ta način, da se na to opozori, ampak da ne bi 

potem eskaliralo, ker je potem samo še slabše.  

(7_31) Ampak se mi zdi, da je bila na koncu 

tako na eni kot na drugi strani med študenti 

neka uţaljenost nad situacijo. (7_25) Po drugi 

strani pa se mi zdi, da so to take stvari, ki jih 

teţko, da bi rekel, z nekim predpisom, z 

nekim dekretom urejaš, ampak je samo stvar 

pogovora.(7_26) Tako da v tem smislu sem 

prav vesel, da je do nečesa takega prišlo, da 

se lahko o tem pogovarjamo. (7_30) Teţko je 

kaj več narediti, ker fakutelta je tako kot 

vsaka druga institucija odraz nekih druţbenih 

razmer. (7_26) 

8: Jaz sem mogoče neke elemente občasno 

kje zaznala, nisem pa imela konstantnega 

občutka, da je to prostor, kjer bi bil seksizem 

močno prisoten. na širši ravni ali pa da bi to 

bilo prevladujoče, k čemur naj bi teţili. 

Ampak ja, posamezni elemneti pa sigurno. 

Posamezni dogodki (8_13), ki potem 

razkrijejo, se mi zdi, ko se zgodijo, neke bolj 

strukturne stvari (8_14), ko postanem pozorna 

na njih in se mi še potem zazdi, uau, mogoče 

pa plavamo v takih strukturah (8_14), pa se 

niti ne zavedam, ki so na nek način 

seksistične (8_15). Pa si malo zakrivam oči 

ali pa sem bolj v nekem svoje 

mmikrokozmosu, kjer se mi ni treba s tem 

ukvarjat in na nek način gledam stran. (8_16) 

Je pa še nekaj, kar se tiče študentske 

populacije (8_17) Mogoče ena taka teţnja, 

širša, neka tradicionalizacija ali pa vračanje k 

tradiciji (8_17), ki s seboj vzame neko to 

potrebo, da bi se spole postavilo na neko 

znano mesto in za sabo potegne sekizem kot 

ga jaz razumem.  (8_17) In tudi odpor potem 

do obravnavanja teh tem (8_18) in potreba, da 

bi povedali, kako bi moralo biti ali pa da bi 

bilo boljše (8_19), ali pa banaliziranje teh 

razmislekov. (8_18) ali pa celo potreba po 

tem, da bi bile stvari fiksne kot ţelja po neki 

gotovosti, trdnosti, kaj je zdaj, kateri spol, kaj 

naj bi za koga veljalo. (8_20) Vsaj oni tako 

pravijo, da na socialni pedagogiki in se 

počutijo izobčene, da se lahko potem 

umaknejo ali izrazijo to stisko, da oni svet 

Posamezni elementi, 
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vidijo drugače (8_21) in da ţenske vidijo na 

neki točno določeni poziciji in moške na eni 

in da se s tem ne morejo poistovetiti.(8_20) 

Sem pa kdaj tudi v kakšni takšni situaciji, ko 

moram za kakšno stvar tako reči, da tega pa 

ne bomo, če pride slučajno kakšna pobuda, da 

bi neko zelo seksistično stvar, da naj jo 

razširim, da naj povabim ljudi. (8_22) Zdaj 

bolj na pamet govorim, ampak recimo na nek 

/…/, na neko stvar, ki je zelo tako osnovana. 

Ali pa da bi ţeleli /…/ imeti, ko je bil tem /…/ 

recimo, takrat, da bi ţeleli /…/.(8_22) Jaz 

bom rekla, da v resnici vsi, (8_23) ker v 

vsakem primeru si na neki strani, ki jo, ali kot 

nek izvajalec, agresor, kot neka ţrtev, moraš 

vzpostavljati, moraš ohranjati ali pa dovoliš 

ohranjati, dovoljuješ ohranjati. (8_24) Tako 

da se mi zdi, da gotovo nikogar ne bi izločila 

tukaj, da bi rekla samo ţenske ali samo 

moški.(8_23) Zdaj mi je najprej na pamet 

padla ta situacija, ko so tukaj v manjšini, 

recimo kot študenti, (8_25) saj potem kot 

zaposleni niti niso v manjšini, kar je tudi 

zanimiva tema po svoje, višje ko so pozicije, 

postajajo prevladujoči.  (8_26) Ampak 

mislim, da so velikokrat privilegirani in da 

imajo mogoče, jaz bi rekla, da imajo boljše 

ocene zaradi spola. Celo enkrat mi je nekdo 

rekel, da ima zaradi spola višje ocene. (8_27) 

Drugače pa, širše, se mi pa zdi, da so lahko 

kot tarče seksizma tudi v kakšnih drugih 

situacijah (8_23), enostavno ko se jim 

pripisuje, da bi morali karkoli ţe, neke 

stereotipne značilnosti.(8_23) Ali biti močni, 

ali neobčutljivi, ali vzdrţjivi ali ne kazati 

kakšnih emocij. (8_23) Da jim prepustimo 

kakšne bolj umazane stvari velikokrat. (8_23) 

Moški in ţenske kot 

tarča seksizma (8_23) 

Dinamika med 

agresorjem in ţrtvijo 

(8_24) 

Izstopanje 

maloštevilnih študentov 

(8_25) 

Diskrepanca med 

številom študentov in 

zaposlenih moških na 

ravni fakultete (8_26) 

Privilegiranost 

maloštevilnih študentov 

(8_27) 

9: Ja, zagotovo je. (9_13) In spet podprt z 

osebno izkušnjo (9_14) in s pripovedovanjem 

izkušenj drugih kolegic. (9_15) Vidim, da je 

ta neka razlika, ampak več vrst tega seksizma 

je mogoče zaznati. (9_13) Eden je ta, da 

nekako se percipira, da so ţenske vseeno, se 

ukvarjajo z drugačnimi temami, da področja, 

ki jih proučujejo niso tako zelo relevantna kot 

področja, ki jih proučujejo moški kolegi. 

(9_16) Na drugi strani se predvsem od [oseb,, 

ki so po hierarhiji niţje], pričakuje da bodo 

predvsem /…/, torej asistirale v smislu 

pomagale, da bo [osebam, ki so po hierarhiji 

Prisotnost različnih vrst 
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(9_14) 
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višje] vse teklo gladko, torej res /…/, torej 

podajale, ne vem, kopije, skrbele za te bolj 

administrativne reči. In za to smo dobre. 

(9_17) To je naša 'naravna' vloga, vse nam je 

znano poskrbeti za vse in to naredimo brez 

jamranja.(9_18) In potem, ko se ob poti, ki 

pomeni, da dobiš doktorat, da objaviš neke 

članke, da delaš, torej da se dokazuješ in se 

začneš tudi upirati in izmikati nekako tej 

vlogi, ki ti je bila nekako vsiljena, da je potem 

neko tako nezadovoljstvo, neko tako kot 

razočaranje. Aja, zdaj se boš pa upirala, prej 

smo te tako gor jemali, zdaj pa misliš, da si 

nam zrasla čez glavo? In to ne samo moških 

kolegov, to se dogaja tudi s strani starejših 

ţenskih kolegic. (9_17) In potem imamo tudi 

primere šikaniranj, mobing, kjer se potem 

poskuša človeka, torej to mlado ţensko, 

postaviti nazaj na pravo mesto. (9_19) Potem 

na primer to, da se je pričakovalo, ko sem, od 

mene na primer, s strani nekaterih na faksu, 

da se, ker nimam otrok, sem lahko tukaj od 

jutra do večera.(9_20) In potem mi je, zdaj 

bom kar rekla, [oseba, ki je po hierarhiji 

višje], potem, ko sem se vrnila s porodniške, 

kar direktno rekel, poklical me je, tako, bila 

sva zelo narazen, nisva o ničemer govorila, 

ampak on je imel potrebo me poklicati, ura je 

bila mogoče pol pet, mogoče pet, in potem mi 

je rekel, ja, a ti si še kar na faksu? No, veš, saj 

zdaj ti ni treba tako dolgo ostajati na faksu, 

zdaj, ko imaš otroka, moraš biti tudi malo 

doma. (9_21) Potem je pa mogoče zaznati pri 

nekaterih ta paternalističen, pokroviteljski 

odnos.  In je zelo teţko potem zares se 

premakniti kam višje in si ustvariti neko 

pozicijo.(9_22) Jaz moram pač priznati, da 

imam ta privilegij, da delam s temi tukaj /…/ 

imam en tak krog kolegov, kolegic, s katerimi 

dobro sodelujem, ki so mi vsi /…/ So mi 

ponujali, dajali priloţnosti, ob katerih sem se 

lahko učila, formirala in postajala to, kar sem. 

In da ni bilo tega dvoma, da sem sposobna, pa 

čeprav sem ţenska. (9_23) Hkrati pa se na 

primer tudi kaţe to, /…/. Na njih se bolj ali 

manj oglašajo samo NN in potem [osebe, ki 

so po hierarhiji višje]. Torej tisti, ki so 

[osebe, ki so po hierarhiji višje]. [Oseb, ki so 

po hierarhiji niţje] skorajda nikoli ne slišiš. 

(9_24) In da ni dobro sprejeto, kadar se 
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oglašajo mlajši.(9_25) In še nekaj je, kar bi 

izpostavila, ne zagotavlja se anonimnosti, na 

primer pri glasovanju. Tudi zaradi tega 

pokroviteljskega odnosa, saj mi se dobro 

razumemo, mi si lahko vse povemo. In potem 

seveda, ko si na očeh vseh tistih, zna biti, da 

ne ravnaš vedno tako, kot misliš, da je prav, 

ampak ravnaš tako, kot drugi pričakujejo od 

tebe. (9_26) Zdi se mi, da to, v mojih očeh, ko 

sem jaz opravljala refleksijo, se mi je zdelo, 

da je vezano na spol in to predvsem na to, da 

gre za [osebe, ki so po hierarhiji niţje], pri 

katerih se dvomi, ali so zares sposobne 

izvajati neke vsebine korektno. Ali imajo 

dovolj znanja, dovolj teorije, ko je bilo 

postavljeno pod vprašaj, da bodo izpeljale, 

kar so si zastavile. Takega dvoma v 

sposobnosti moških kolegov, vsaj jaz nisem 

tega zaznala.(9_27) Medtem ko se kar kdaj 

zgodi, da predvsem DD dvomi ali bomo to 

izpeljali korektno /…/, ampak se mi zdi, da tu 

pa še posebej. (9_27) /…/ Ti dogodki ob PP, 

ki so spodbudili razpravo o tem in tudi vidim, 

da je sproţilo to potem, sploh pri teh [osebe, 

ki so po hierarhiji niţje], neko diskusijo, 

predvsem ogorčenje ob tem, ko so se nekateri 

razkrili celo kot šovinisti in vse to. In je 

spodbudilo tudi razmislek o tem, česa so same 

deleţne. In potem so nekatere uspešno 

reflektirale, da saj to se dogaja, saj tudi one so 

prav zares dojete kot take. (9_28) Od tega, da 

so percipirane predvsem skozi svoje telo, 

skozi svoj izgled, da se to celo izreka tako. 

''Kako si danes seksi'' pač ne moreš drugače 

razumeti. (9_29) Pri čemer se v naslednjem 

hipu avtoritarno zahteva, da mora biti naloga 

izpeljana v nekem nemogočem, fizično 

nemogoči časovni periodi. In je to neko 

mešanje teh ravni in vsega tega res 

problematično, (9_30) vidim, in da povzroča 

kar pri komu stisko.(9_31) Spet kake druge pa 

so, na primer tudi [osebe, ki so po hierarhiji 

višje], ah, vihar v kozarcu vode, ah pustimo, 

saj se bo poleglo. (9_32) Meni pa se je zdelo, 

da ne, da dobro, da se je to zgodilo, da dobro, 

da se je začela diskusija, ker se je na primer 

pri nekaterih drugih kolegih, ki niso pri sami 

PP zaznali ničesar problematičnega, razen 

tega, da /…/ so potem začeli razmišljati tudi 

ob pomoči nekih, kaj pa vem, razlag o tem, da 



 

to pa je problematično in da velja o tem 

govoriti in da velja to tematizirati.(9_28) 

Tako da ja, zagotovo mislim, da na [fakulteti] 

imamo opravka z različnimi seksizmi, (9_13) 

ampak da se preprosto o njih nikoli ne govori. 

(9_33) Mislim, da se to bolj ali manj dogaja v 

situacijah ena na ena, kar je spet potem 

povezano s temi pozicijami moči (9_34) in da 

si tiste, tisti, ki so deleţni tega, preprosto ne 

upajo izpostavljati, tudi ne vejo, komu bi to 

povedali in bojijo se, kaj bo to pomenilo za 

njihovo nadaljnjo kariero, varnost,(9_35)  in 

raje molčijo o tem.(9_33) Ta PP pa se ni 

zgodila v nekem ozkem krogu, zgodila se je 

dovolj široko, imela dovolj pozornosti 

različnih javnosti, da se je potem začel ta 

efekt neke sneţne kepe. Ker nismo diskutirali 

samo mi tukaj na [fakulteti], ampak se je to 

razpravljalo zelo zelo široko. In hkrati so se 

razkrili pred to širšo javnostjo kot 

problematični prav NN. Prav ta, ki je tudi 

sicer v kakšnih situacijah problematična v 

svojih ravnanjih se je tukaj razkrila na način, 

da tega ni bilo mogoče prikriti. In da če 

začneš to analizirati, če začneš o tem resno 

razmišljati, vidiš, da to je problematično, da 

to ni bil zdrs, da je to praksa in da je na delu 

konstantno. In to je nekako sproţilo, se mi 

zdi, potem vse ostale. (9_28) /…/ Se pa vsako 

toliko oglasim, je pa zanimivo, da če jaz 

klepetam /…/, se mene disciplinira, se me 

utiša, da če imam kaj povedati, naj povem, 

medtem ko [osebe, ki so po hierarhiji višje] 

lahko delali karkoli in ne bodo nikoli, in 

[osebe, ki so po hierarhiji višje] seveda, ne 

bodo nikoli na ta način disciplinirani. (9_36) 

Z leti se mi zdi, da tam kjer lahko kaj 

relevantnega povem, povem, je pa tako da 

vidim, da bi kar kdo raje videl, da ne bi 

govorila. (9_25) Pa zdaj ne mislim, teh svojih 

najoţjih sodelavcev, ampak mislim kakšne 

starejše sodelavke, ki se jim zdi, da kaj pa ta, 

zdaj mi ţe teţko rečejo frklja, ampak še 

vedno pa je malo tega. (9_25) Meni študentje 

na primer tam očitajo, mislim, zdaj eni se 

strinjajo, drugi se ne, ampak zanimivo, kaj je 

postavka. Da sem premalo človeška in 

premalo topla. To se mi zdi, da je tudi tako, 

da se to pričakuje, in to predvsem od [ţensk, 

ki so po hierarhiji niţje]. Da bomo kot neka 



 

materinska figura, ne vem, ne razumem. In se 

mi je zdelo tako malo… Jaz nisem zato 

tukaj.(9_18) Ampak jaz sem pa pač hladna. 

To je tako kot je pač ta nek predsodek do 

ţensk, ki korektno stopajo po poti, ki so si jo 

zastavile. Karieristka, jaz ziher ne bom imela 

otrok, ker je kariera bolj pomembna. (9_37) 

10: Jaz ga moram reči, ne vidim, kje bi bil 

seksizem, daleč od tega, da bi ga jaz zaznal. 

(10_28) Zakaj bi bila /…/ nekaj negativnega?  

In to je seksizem, pravi seksizem in izhaja to 

iz predpostavke, da ţenska ne more ali pa 

/…/, ne more funkcionirati kot /…/. Torej če 

avtoriteta deluje tudi v ţenskem kolektivu, 

mora funkcionirati, zakaj bi bilo potem to, če 

so ţenske /…/, nekaj slabega, če vendar vedo, 

da so /…/ boljše in v celi vrsti drugih 

zmoţnosti boljše. Se pravi bi morali vsi 

navijati za /…/ poklica.  Edini argument zoper 

/…/ poklica je, da naj bi šlo pri /…/ potem 

ponavadi za druţbeno manj-gledne poklice, ki 

hkrati padajo tudi v smislu vrednotenja. 

(10_29) Ampak to, nimam pravzaprav s 

[fakulteto], tem kar mi počnemo, nobene 

zvez, v resnici nobene zveze. Kako so pa 

kateri poklici cenjeni v druţbi, ni samo 

vprašanje, niti ne pravzaprav vprašanje spola 

in distribucij spolskih reprezentacij in vlog, 

ampak bolj vprašanje nekih drugih vrednot. 

(10_30) Tako da jaz si ne predstavljam, kaj bi 

bilo lahko na [fakulteti] seksističnega. 

(10_28) Jaz sem občutljiv na te stvari tudi 

sam, med mojimi predavanji opozarjam moje 

študentke na to (10_31). Ja to sigurno ne, da 

bi jaz zvedel kadarkoli, da je nekdo, bodisi 

kot nosilec moči, kot, pa ne samo dekan, 

prodekan in podobno, ampak tudi 

navsezadnje profesor, ki ima neko, to je nek 

simbolni nosilec moči, vednosti, ne samo v 

tem smislu ampak tudi navsezadnje moči na 

izpitih, marsikaj sodi v ta sklop. Da bi nekdo 

namerno koga ţalil s predpostavke razlike 

med spoloma se jaz ne spomnim, v vsej svoji 

karieri odkar sem tu. (10_28) Zdaj, da bi se 

kdo šalil na račun seksističnih stereotipov in 

dajal izjave, ki se, kot smo ţe prej rekli, bolj 

nenavadne kombinatorike besed in humorja, 

ki izvira iz neke, nekih poigravnj s stereotipi. 

To se pa dogaja. (10_32) To sem tudi jaz kdaj 

delal, ne vem, /…/, ko sem rekel, ne vem, kaj 
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pa vem, no, ta punca pa naj ima še kakšnega 

otroka, pa bo ţe počakala potem z izdelavo 

magistrske naloge.(10_32) To je na prvi 

pogled seksistična izjava, ampak jaz je seveda 

nisem mislil seksistično. (10_32) Obratno, s 

tako izjavo ti rušiš, s humorjem rušiš resnost 

predpostavke.(10_32) Seksizem, ki je smešen, 

ne obstaja. (10_32) Stereotip, ki je smešen ne 

obstaja. (10_32) Znotraj totalitarnega 

prostora, stereotip je totalitaren prostor, zlasti 

seksizem in rasizem, ker izhaja iz razmerja 

med močjo in ţrtvijo, znotraj totalitarnega 

prostora ni prostora za humor, to je jasno. 

(10_32) Ne na ravni namena, ne na ravni 

učinka, humor ne more biti seksističen. 

(10_32) V smislu učinka sploh ne, ker če se ti 

nečemu smeješ, to je tudi iz teorija smeha ţe 

jasno, čim se ti nečemu smeješ, to čemur se 

smeješ, izgublja na pomenu, predvsem pa na 

moči. (10_32) Zato je komedija, zato je 

humor izvrstno oroţje zoper oblast. (10_32) 

Če se ti delaš norca iz oblastnika, ga ne 

jemlješ več resno. (10_32) 

11: Po mojem poznavanju in spremljanju 

situacije na formalni ravni ni prisoten (11_4), 

če bi pa šla na tako situacijo, ki je bila v prvi 

točki, v neformalnih pogovorih, pa prav 

gotovo je. (11_5)  Imamo do tega neko 

distanco in se sprostimo ob neformalnih 

poloţajih, dogodkih (11_5), znamo se pa 

zadrţati oziroma ne bom rekel ugajati, ampak 

ravnati skladno z nekimi pričakovanji ko so 

uradne in formalne situacije. (11_6) Mogoče 

v smislu takih opazk, kakšnih, ne bom rekel 

ţalitev, ampak kakšnih negativnih kritik na 

račun ţenskega spola iz ust moškega. 

(11_7)Mogoče včasih bolj v šali kot zares. 

(11_7) Da je na ta način to prisotno. (11_5) 

Ker je to stereotipno šibkejši spol glede na te 

stvari. Mislim, da so ţenske tiste, ki so 

večkrat ţrtve tega. (11_7) 
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