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Роднаравноправностувисокомобразовању,науци,теорији
иметодологијиистраживањавећдугопредстављаважнуи
осетљивутему,несамозбогвеликогпотенцијалапозитив
нихпроменакојесеуовојсфериинајављујуиреализују,
негоистогаштојебављењезаступљеношћумушкарацаи
женауонимобластимадруштвеногделовањакојесетичу
образовањаактивносткојаизискуједасесталноуказујена
подложност ризицима и реалним опасностима подзасту
пљености жена. Родне разлике нивелишу се кроз процес
уродњавања, који ваља схватити као потенцијално тран
сформативнустратегијуроднеравноправностикојаможеда
доведедосмањивањанеравноправностикакоуприватној,
такоиујавнојсфери.

Терминуродњавање(gen der ma in stre a ming)првипутсепо
миње на Трећој светској конференцији жена у Најробију
1985.године,дабизваничнобиопредстављендесетгоди
надоцније,наЧетвртојсветскојконференцијижена,којаје
одржанауПекингу.Већинадефиницијауродњавањаускла
ђена је са званичном дефиницијом појма коју је понудио
ЕкономскиисоцијалнисаветУједињенихнација,покојој
уродњавањеозначаваувођењероднеперспективеуглавне
токовеипроцесеоцењивањапоследицапоженеимушкар
це које происходе из свих планираних мера, укључујући
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прописе,политикеипрограме,усвимобластимаинасвим
нивоима.Овајпојам се у литературинанашем језикуне
реткопреводиописно:као„увођењеравноправностиполо
ваујавнуполитику”,„увођењероднеперспективе”илипак
„интегрисањероднеперспективе”.Какогодоуродњавању
говорили, то је стратегија којомпитања која се односена
женеинамушкарце,каоинањиховаискуства,постајуин
тегралнидеоразвоја,применеиевалуацијеполитикаипро
грамаусвимполитичким,економскимидруштвенимсфе
рама,такодаженеимушкарциимајукористиуистојмерии
какосенеравноправностнебирепродуковала.

Двадесет научних радова објављених у зборнику Родна
равноправностувисокомобразовању:концепти,правции
изазовинатемуроднеравноправностиуобразовању(каои
везамоћииполитикекојиусловљавајуположајжене)баве
сеобластимаправаиекономије,историјесрпскекњижевно
сти,истотакоиисторијатоминституционалногразвојарод
нихстудијауСрбији,тетемамауродњавањауразличитим
срединамаисферамаделовања.

ЗборникРоднаравноправностувисокомобразовању:кон
цепти,правцииизазовиобухватарадоверелевантнихаутор
кииауторакојинавалидан,ефектанинаучноутемељенна
чинпредочавајуекспертимаизаинтересованомчиталаштву
теоријскепоставкеимплементацијероднеравноправности
ипримереизпраксекоднасиусвету,наводећислучајеве
развоја родаи образовањана студијама случајаиз других
култураидисциплина,алиитакоштопратидијахронијска
изучавањаунашемдруштву.

Спектарзаступљенихтема јеимпресиван,и затосевреди
усредсредити не само на појединачне текстове, него и на
хронични проблем подзаступљеностижена у сфери обра
зовања и јавних делатности, на проблем на који сваки од
радовауказујеиздругогугла.

Постоји видна дискрепанција између међународног и на
ционалногнормативногоквиракојизахтевајууродњавање
образовања на свим нивоима и постојећег стања у висо
комобразовању,тврдеусвомрадуДрагицаВујадиновићи
НевенаПетрушић,указујућинатодасудомаћикурикулуми
оптерећени патријархалним кодовима, а да се подмаском
родне неутралности  крију родно слепи наставни садржа
ји,којидиректнодоприносеодржавањупостојећихродних
неједнакости.

Образовањеињеговисадржајиипраксепредстављајусна
жнасредствазарепродукцијупатријархалнихродниходно
са,алисуистовременокључнипокретачитрансформације
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родног режима и демократизације и модернизације дру
штва.Уродњавање високог образовања, тј. увођење родне
перспективе у све његове сегменте, представља један од
кључних услова за превазилажење родних неједнакости.
Остваривање овог циља подразумева одговарајуће интер
венције,сациљемдасепатријархалнаматрицауобразова
њуредукујеипреобликује,аеманципаторскоуродњавање
свевишеуводиупраксу.МаринаБлагојевићстогакритич
кииспитује„правонаизврсност”каоправонапризнатост,
утицајностидруштвенистатус,каонештоштопревасходно
требадазависиодсаменаучнеизврсностиинаучногдопри
носа(креативногидруштвенокорисног)којијеиндивидуа
остварила,анеодњенепозиционираностиудоминантном
хијерархијскоммоделукојипостојиунауцииупроизвод
њизнања.Дабипоказалакакојеуреалностиизврсностде
финисана,ауторканудитеоријскимоделкојидемонстрира
какосенаучнаизврсностсводинарезидуумкојипреостаје
послеразличитихвишеструкихиукрштенихискључености.

Љиљана Чичкарић указује да према најновијим подацима
које је објавиоУнескожене чине око 30% истраживача у
природнимнаукама,технологијама,инжињерингуимеди
цини.Иакоскороуједнакомбројудипломирајуимагистри
рају,препрекезаженеуистраживачкојкаријерипочињувећ
уфазиизрадедокторскедисертацијеинастављајуседаље
упроцесунапредовањаухијерархијскојструктуринаучних
организација.МушкарциуСрбијичиневећинуимеђусту
дентимауподручјимаинформатикеикомуникационетех
нологије(74%),инжењерстваиграђевинарства(63%).Же
наимавишемеђуистраживачимаумедицинскимнаукама
(скоро60%),анајмањеихјеутехнологијама(37%).Даша
Духачекбависепитањеморганизовањаирадароднихсту
дијаипарадоксомњиховогопстанка,будућидасусуочене
са могућношћу да постану прећутно конзервативне и те
оријскинекохерентне, алии саобавезомда сеподједнако
позабавекорпусомтеоријаиструктуроммоћи.

Зборник Родна равноправност у високом образовању:
концепти,правцииизазови,укојисуукљученеауторкеи
ауториизСрбије,регионаиземаљаЗападнеЕвропе,испу
њавасвестандардепостављенепреднаучнупубликацију,и
својимопсегоми темељношћусвакако заслужује већупа
жњуијавностиипојединацакојијошувекнисусвеснини
идеала,анихендикепа,сакојимасеженекаоподређенидео
популацијенепрестаносуочавају.


