
IN THE CONTENT
        OF RESEARCH AND INNOVATION        

INTEGRATING THE GENDER DIMENSIONN

„This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant 
agreement No 741128.”



Garažna vrata, ki se odpirajo 
za nizke glasove in za visoke 
ostajajo zaprta, zdravila, ki pri 
ženskah delujejo manj uspešno 
kot pri moških, aplikacije za 
pametne telefone, ki poznajo 
samo heteroseksualna poželenja 
- seznam primerov pomanjkljivih 
inovacij je zelo dolg. Skupni 
imenovalec: pomanjkljiva  spolna 
občutljivost v raziskovalnem pristopu 

Upoštevanje spolno specifičnih 
dimenzij ninepomembno. 
Medtem, ko pri nekaterih 
raziskovalnih vprašanjih biološki 
spol lahko igra pomembno vlogo, 
je ta vidik na drugih raziskovalnih 
področjih  lahko nepomemben. 

Prav tako to velja za družbeni 
spol.  Ta razstava pojasnjuje 
osnovne principe integracije spola 
(oz. „‚‘ = biološkega spola“ in 
„gender =dr spola“) v znanstveno 
raziskovanje in inovacijo, 
prikazuje študijske primere in daje 
na razpolago pomembne vire.

Upoštevanje dimenzije spola 
v raziskovanju in inovacijah 
predstavlja dodano vrednost 
glede odličnosti, kreativnosti in 
poslovnih možnosti.  Tovrstno 
načelo raziskovanja:

      pomaga raziskovalkam in
      raziskovalcem na novo
      redefinirati  spolne norme in 
      stereotipe  kot tudi, da ponudi 
      ponovni razmislek  o 
      obstoječih standardih in
      referenčnih modelih

      vodi k obsežnejšemu
      razumevanju potreb, načinov
      vedenja in mnenj vseh
      družbeno definiranih spolnih
      vlog 

      povečuje družbeno
      relevantnost znanja, tehnologij
      in inovacij

      pripomore k izdelavi blaga
      in storitev, ki so bolj primerni 
      za potencialna tržišča 
      (iz: H2020 Online Manual)

 V večini znanstvenih disciplin že 
obstajajo raziskave, ki upoštevajo 
spolno specifične dimenzije. V tej 
raziskavi je spol:

      del raziskovalnega načrta;
      
      kategorija, ki  je sistematsko
      kontrolirana skozi celoten
      raziskovalni proces;

      ni nujno osrednja točka
      analize.

V zadnjem času je za 
raziskovalke in raziskovalce 
vedno bolj pomembno, da pri 
svojih raziskavah upoštevajo tudi 
specifične vidike spola. Evropska 
komisija in številne državne 
ustanove, ki spodbujajo raziskave 
zaznavajo vse več potreb   po   
vključevanju dimenzij spola v 
tovrstne raziskave. 

DRUŽBENI SPOL V RAZISKOVANJU: NAČELA 
RAZISKOVANJA



Razmejitev med „sex“ ter 
„gender“ ni absolutna. Ni 
pojasnjeno, v kolikšni meri za 
spol specifične razlike izvirajo iz 
genov, možganske strukture in 
nivoja hormonov in posledično 
ali je  bolj odločilno učenje in 
z njim povezane izkušnje - 
ali kombinacija vseh naštetih 
faktorjev.  

Več kot dva spola:

Obstajata več kot dva spola: npr. 
interspolni ljudje imajo značilnosti 
spola (kromosomske, anatomske 
in/ali hormonske), ki se jih ne da 
enoznačno uvrstiti med ženske 
ali moške.  Transspolne osebe pa 
so bile ob rojstvu uvrščene med 
ženske ali moške, same pa se 
identificirajo z drugim spolom (ali 
pa nobenim). Doživljanje lastne 
spolne identitete ljudi obstaja v  
veliko različicah in ga ni možno 
reducirati samo na dve identiteti – 
na moško in žensko. 

sex: 
Angleška beseda „sex“ 
označuje biološko uvrstitev 
osebe kot moško, žensko 
ali kot tretji spol, vključno s 
telesnim izgledom, kromosomi, 
hormoni, reproduktivnimi organi 
in s sekundarnimi spolnimi 
značilnostmi. 

gender: 
Z besedo „gender“ je mišljen 
družbeni spol. Vsem ljudem se 
predpisujejo za spol specifične 
sposobnosti, prav tako pa 
imamo do ljudi pričakovanja, ki 
so odvisna od spola ne glede 
na spolno identiteto. Družbeni 
spol temelji zatorej na družbenih 
dinamikah, je spremenljiv in 
variabilen znotraj kultur in med 
njimi, prav tako ni omejen zgolj 
na dve možnosti. Definira vloge, 
dolžnosti, prisile, možnosti in 
privilegije. 

Nemška beseda sex pomeni 
oboje: biološki spol in družbeni 
spol. V angleščini sta dve besedi: 
„sex“ in „gender“.

Digresija: Več kot dva spola v 
pravu

Nekatere države kot npr. Avstralija, 
Malta, Indija, Nemčija in Avstrija 
povsem formalno priznavajo 
obstoj več kot dveh spolov. V 
njihovih pravnih sistemih je 
različno urejeno, komu pripada ta 
„tretja opcija“ za osebno stanje. 
V Avstriji in Nemčiji so za to npr. 
potrebni različni zdravniški a testi, 
ki potrjujejo obstoj „različice 
razvoja spola“.

Za zlato pravilo lahko uporabimo:  

      „sex“ = biologija in
      individualne lastnosti, kjer 
      gre za biološke razlike npr. 
      glede primarnih in
      sekundarnih spolnih znakov,
      porazdelitev maščobe, 
      gostoto kosti, povprečno
      telesno višino itd.

      „gender“ = družbeni in
      kulturni  dejavniki, ki se kažejo 
      v tem, na kakšen način
      se ljudje lotevajo stvari.
      Npr. družbene norme
      pojmujejo določene poklice
      kot „ženske“, kar vpliva
      na število zaposlenih moških
      na teh področjih in na celotno
      pojmovanje delovnega mesta. 

SEX IN GENDER



Raziskave in inovacije v 
naravoslovju in tehniki se pogosto 
osredotočajo na dve osrednji 
perspektivi:

     Je izdelek ekonomsko
     uspešen?   

     Je izdelek ekološko
     sprejemljiv?

Vključitev perspektiv s stališča 
spola v raziskovanje pomeni 
zastavljanje dodatnih vprašanj. 

Pomembno je razumeti, da  ni 
nujno, da se raziskava osredotoča 
na razlike med ženskami in 
moškimi.  Glede na Evropsko 
Komisijo integracija dimenzije 
spola vsebuje postavljanje 
norm spola in stereotipov pod 
vprašaj, drugačno razmišljanje 
glede standardov in referenčnih 
modelov ter preiskavo potreb, 
mnenj in načinov obnašanja vseh 
spolov.   

     Uporabniška percepcija: Komu
     koristi to raziskovanje? Kdo bo
     ali ostaja izključen?

     Problemska orientacija in
     izzivi: V kakšnem svetu živimo,
     kateri problemi so danes
     pereči? Kaj potrebujemo za
     rešitev teh problemov?

     Ciljna naravnanost in misije:
     V kakšnem svetu želimo 
     živeti? Katere tehnologije
     resnično potrebujemo, da
     bi svet in človeško sobivanje
     oblikovali tako, da bi vsi ljudje
     imeli ugodnosti uživati v
     ekološko prijaznem okolju? 

Perspektive glede spola imajo 
dodano vrednost za:

     Raziskovanje in tehniko:
     Zagotavljanje odličnosti in
     kvalitete rezultatov, naraščanje
     trajnostnega razvoja

Pri tem ne gre za to, da bi za 
izboljšali situacijo le za ženske, 
temveč je cilj izboljšanje za vse 
ljudi. Ob raziskovanju se zastavlja 
več vprašanj, npr.:  

     Družbo: izrazitejša orientacija
     raziskovalnih in tehnoloških
     projektov na potrebe družbe in
     okolja 

     Gospodarstvo: Razvoj novih
     idej, patentov in tehnologij

DRUŽBENI SPOL V RAZISKOVANJU: RAZŠIRITEV 
PERSPEKTIV IN VPRAŠANJ





1 Raziskovanje in razvoj potekata primarno predvsem 
v okviru  gospodinjstva, čeprav sama gospodinjstva  
niso največji porabniki.
Prihranke v gospodinjstvih je možno potemtakem 
doseči s sledečim:

Spremembe glede potrošnje 
V preteklih letih je bilo precej subvencij za „pametne 
merilce“ in na njih vezana  „pametna omrežja“. 
Vse to na osnovi domneve, da bo uvedba „cen v 
realnem času“ vodila k prilaganjanju obremenitev, 
ker bo elektrika v času konic dražja.  Potrošniki naj 
bi potem sami prilagajali porabo električne energije 
izven časa energetskih konic (zgodaj, zvečer) v čas 
z nižjo porabo električne energije (opoldne, zvečer).    

Nove tehnologije
Razvoj alternativne in trajnostne tehnologije za 
proizvodnjo energije je izjemno hiter.  Kljub temu 
strokovnjaki  izhajajo iz tega, da energijski preobrat 
zgolj z novimi tehnologijami ne bo možen.  Tudi 
razvoj posebej energetsko učinkovitih naprav 
za končne potrošnike ni učinkovit. Tukaj, tako 
imenovani povratni efekt povzroči, da se potencial 
prihranka zaradi povečanja 
učinkovitosti ne uresniči ali pa 
pride le do delnega prihranka.    

Sistemi  spodbud
Spodbude večinoma ciljajo na 
nakup novih tehnologij, ki so 
deležne subvencij ali davčnih 
olajšav.  Druga vrsta spodbud 
je ta, da je dejansko znižanje 
porabe električne energije tudi 
nagrajeno (npr. z bonusom, s 
cenejšimi tarifami). 

PRIMER PREOBRATA NA PODROČJU 
ENERGIJE: POVIŠANJE DELEŽA 
ENERGIJE IZ OBNOVLJIV IH V IROV IN 
ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

Vse severne države morajo znižati svojo porabo 
energije. To je en izmed ciljev UNO „Agenda 2030 
za trajnostni razvoj“ (Sustainable Development 
Goals, SDG 7). Vprašanje je, katere energijske 
intervencije so s katere perspektive uspešne.
Prehod s fosilnih nosilcev energije na energijo iz 
obnovljivih virov ne vpliva samo na proizvodnjo, 
temveč tudi na infrastrukturo in obliko potrošnje.  
V Evropi so največji porabniki promet (33,1%), 
gospodinjstva (24,5%), industrija (25,3%) ter 
ponudniki storitev (13,6%). Z ozirom na to, ali 
se raziskovanje ozira na družbeni spol ali ne, se 
zastavljajo različna vprašanja, na katere odgovori 
imajo specifičen vpliv na spol:  

Neenake obremenitve 1:

Neka švedska študija je raziskovala vpliv programov za 
varčevanje z energijo na porazdelitev nalog v gospodinjstvu.  
Raziskovalci  so ugotovili, da ukrepi vodijo k povečani delovni 
obremenitvi za ženske, npr. v povezavi s pranjem perila. Če 
se čas pranja perila zamakne v večerne oz. nočne ure, to 
podaljša delovni dan tiste osebe, ki opravlja gospodinjska dela 
- večinoma za ženske.  Poleg tega so ženske bolj občutljive 
na  nižjo nastavljeno temperaturo v domu kot moški.  Zaradi 
različnega metabolizma moški drugače občutijo mraz in se za 
razliko od žensk še vedno dobro počutijo tudi pri do pet stopinj 
nižji temperaturi prostora.   

Neenake obremenitve 2:

Gospodinjstva z zelo nizkimi prihodki:

   v nesorazmerno veliko primerih  vodijo ženske
   (samohranilke, starejše samske ženske)

   večinoma nimajo zadostnega dostopa do energije (brez
   gretja/malo gretja itd.). To vodi do večjega tveganja za
   zdravje ob ekstremnih vremenskih pogojih (vročina, mraz), to
   prizadene predvsem dojenčke in starejše ljudi. 

   se pogosteje nahajajo v stavbah s slabšo gradbeno 
   substanco (malo izolacije, zastareli ogrevalni sistemi itd.)

DOBRO ŽIVLJENJE  
(ZA VSE) ?
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1Temeljna vprašanja: Zakaj raziskave glede 
varčevanja z energijo in s spremembami glede 
obnašanja potekajo predvsem na področju  
gospodinjstva, ki je „ženska domena“?  Ali obstaja 
spolno občutljiv pristop  na področju industrije? 
Fokus raziskav je največ usmerjen na posameznika 
- kaj pa je z infrastrukturami?

Spremembe v obnašanju potrošnikov 
Ženske doma pogosteje od moških spremenijo  
svojo potrošnjo  pri porabi energije in k temu 
vzpodbujajo tudi ostale (večinoma družinske člane). 
Študije iz različnih evropskih držav kažejo: več 
žensk kot moških je pripravljeno spremeniti svoje 
navade, da bi prihranile energijo, na primer tako, 
da se manj pogosto vozijo z avtomobilom, jedo 
manj mesa ali varčujejo z električno energijo s tem, 
da manj ogrevajo ali pa obleke perejo pri nižjih 
temperaturah.

Nove tehnologije in ‚‘spolno naslovljeni scenariji‘‘ 
Raziskave kažejo, da so v prvi liniji moški tisti, 
ki porabo energije znižajo z ukrepi za energijsko 
učinkovitost v obliki investicij v toplotno izolacijo, 
kotel in naprave za ogrevanje vode.  Kaže se pa 
tudi sledeče: Objekti, preference ali interesi (npr. v 
oglasih) so kodirani tako, da inherentno padejo v 
območje pristojnosti moških.  Zaradi tega se šteje 

za neprimerno ali čudno, če 
se ženske ukvarjajo s temi 
objekti (npr. s fotovoltaičnimi 
napravami) ali če kažejo 
določena nagnjenja ali interese. 

Sistemi spodbud
Ukrepi, ki vodijo k višjim 
izdatkom, so za ženske 
zaradi njihovega nižjega 
povprečnega prihodka 
nesorazmerno visoki.  Nabavni 
stroški za nove tehnologije 
so za revnejša gospodinjstva 
tudi s subvencijo previsoki. 
Spodbude za izboljšanje 
gradbenih elementov niso 
učinkovite, če je stanovanje 
v najemu (t.j. večinoma 
revnejša gospodinjstva). 
Kontrolni ukrepi, ki nagrajujejo 
zmanjšanje porabe energije, 
v revnejših gospodinjstvih 
ne delujejo ker nadaljnje 
varčevanje več ni možno. 

UKREPI, KI VODIJO K VIŠJIM 
IZDATKOM, SO ZA ŽENSKE ZARADI 
NJIHOVEGA NIŽJEGA POVPREČNEGA 
PRIHODKA NESORAZMERNO VISOKI.
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Spremembe v obnašanju  potrošnikov in 
prilagajanje na nove tehnologije so raziskane 
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2
Roboti so tukaj
Roboti dandanes postajajo vedno bolj počlovečeni, 
da bi jih ljudje bolje sprejeli. To naj bi olajšalo intuitivno 
interakcijo z njimi. Oblikovalke in oblikovalci npr. 
ženske lastnosti vgrajujejo povsem zavestno, da bi ljudje 
bolje sprejeli robote. Nasprotno pa velja za vojne 
robote, ki naj bi delovali mogočno in je njihov dizajn 
ekstremno maskuliniziran. Uporaba stereotipov glede 
spola je razumljiva, toda takšni roboti istočasno 
krepijo  klišeje o moških in ženskah. 

Namigi glede spola so lahko v socialnih robotih 
zasidrani na različne načine. Celo en sam, 
minimalistični, namig na spol lahko sproži 
interpretacijo spola ter normativna pričakovanja 
glede obnašanja.  Sem sodijo barve, glas, ime, 
oblika in še mnogo več.  

Mnogo nalog v človeški družbi je porazdeljenih 
glede na spol. Opravljanje gospodinjskih del 
ali zdravstveno varstvo velja npr. za žensko 
področje, kjer „ženski“ robot morda deluje 
najbolje, saj ustreza pričakovanjem ljudi. 
Nasprotno pa pouk matematike ali varnosti 
velja bolj za moško domeno in bi uporabnice in 
uporabniki morda raje imeli „moške“ robote. 
Obstaja nevarnost, da bi pri izdelavi osnutkov 
robotov nehote okrepili stereotipe glede spola.

Roboti so stroji, ki so sposobni zajemati svojo okolico. 
S svojimi izračuni lahko sprejemajo odločitve in v 
realnem svetu izvajajo dejanja. f Obnašanje robotov je 
do neke stopnje avtonomno oz. vsaj tako izgleda. 
Ciljna področja uporabe robotov so različna: od 
industrijskih proizvodnih linij do gospodinjstva, nege in 
medicine do borilnih robotov in seks robotov.  Robotika 
se stalno razvija, še posebej na področju senzorike in 
algoritmov. Pričakovati je, da bo tako na posameznih 
področjih uporabe prišlo do občutnega napredka. 
Razvoj robotov je odvisen predvsem od zahtev tržišča, 
diskutiranje o pomembnih družbenih vprašanjih je 
potisnjeno na stranski tir. Sem sodijo tehnični in 
gospodarski izzivi, pravni pogoji, varnost, etika in tudi 
aspekt glede spola.  Vključitev ali neupoštevanje ene 
izmed perspektiv družbenega  spola lahko v robotiki 
zacementira stereotipe glede spola - ali pa jih postavi 
pod vprašaj. 

PRIMER ROBOTIKA: OBLIKOVANJE 
ROBOTOV ZA GOSPODINJSTVO IN 
NEGO

DOGODIVŠČINA RAZISKOVANJA 
KAKO BOMO OBLIKOVALI ŽIVLJENJE V 
TEHNOLOŠKI PRIHODNOSTI?
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Naša življenja z roboti
Tehnologija ima vpliv na človeško kulturo.  
Raziskovalci s področja robotike oz. njihovi roboti pa 
lahko tudi povzročijo premislek o stereotipih glede 
spola - in sicer na način, ki uporabnice in uporabnike 
vzpodbudi k razmišljanju o normah spola.  Če 
raziskovalci s področja robotike bolje razumejo, kako 
je spol utelešen v njihovih robotih, lahko izdelajo 
osnutke robotov na način, ki vzpodbuja socialno 
enakopravnost. 
Ustrezno bi bilo, da raziskovalke in raziskovalci 
izdelajo osnutke eksperimentov, da bi tako 
določili, kako zaznavani spol robota vpliva na 
človeške norme glede spola. Ali spol robota krepi 
ali ovira enakopravnost spolov? Kaj se zgodi 
z našimi predstavami o moškosti, ženskosti in 
ostalimi spolnimi identitetami? Kako se spreminja 
zaznavanje ljudi in medsebojno ravnanje?

Podložnost Siri, Alexa & Co.

Ustvarjanje alternativ

„Poslušni in ustrežljivi stroji, ki se izdajajo za ženske, 
vstopajo v naše hiše, avtomobile in pisarne“, pravi 
Saniye Gülser Corat, direktorica za enakopravnost pri 
UNESCO. „Njihova fiksna ožičena klečeplaznost vpliva 
na to, kako ljudje govorijo z ženskim glasom in kako 
ženske reagirajo na povpraševanja 
in se izražajo. Za spremembo smeri 
moramo še bolj paziti na to, kdaj, 
kako in če so tehnologije na osnovi 
UI specifične glede spola in kdo jih 
tako prikazuje.“

Glede vprašanja „Lahko razvijemo robote za krepitev 
socialne enakopravnosti?“ predlaga Londa Schiebinger, 
profesorica na univerzi Stanford, sledeče konkretne 
opcije za dizajn robotov:

1. Preprečiti  trenutne stereotipe glede spola

2. Oblikovati fleksibilne robote, katerih konkretne funkcije
    so izbrale uporabnice in uporabniki

3. Oblikovati  „brezspolne“ robote

4. Oblikovati robote, specifične za določen spol, pri
    čemer pa je v ospredju enakopravnost spolov

5. Izstopiti s svojim dizajnom iz običajnih socialnih 
    človeških odnosov

6. Oblikovati „robotom specifične“ identitete, ki obidejo
    socialne stereotipe
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Področje izdelave
Industrija

Zdravstvo
Nega
Proteze
Kirurgija
Terapija in rehabilitacija

Poljedelstvo
Poljedelstvo in gozdarstvo
Živinoreja

Vojaško področje
Izvidništvo
Dezaktiviranje eksplozivnih 
sredstev
Bojno posredovanje

Civilno področje
Policija
Iskanje, reševanje, nujna 
posredovanja
Zaščita okolja
Znanstvena podpora

Komercialno področje
Rudarstvo in minerali
Oskrba in storitve
Gradnja in demoliranje

Logistika in transport
Prevoz ljudi in blaga
Skladiščenje

Potrošniški roboti
Gospodinjski aparati
Zabava
Izobraževanje
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3PRIMER S PODROČJA MEDICINE: 
STANDARDI GOSTOTE KOSTI PRI 
OSTEOPOROZI
Osteoporoza je po vsem svetu razširjena 
bolezen, ki se povezuje s starostjo, pri 
čemer pride do zmanjšanja kostne mase ter 
poslabšanja kostne arhitekture.  Večinoma 
bolezen zaznajo šele pri pojavu zlomov kosti ali 
redkeje pri preventivnih preiskavah.  Za obolele 
lahko zaradi zlomov kosti pride do povišane 
stopnje umrljivosti ter do opaznega zmanjšanja 
kvalitete življenja.  Ena izmed redkih možnosti 
za diagnosticiranje osteoporoze še pred njeno 
pojavo je merjenje gostote kosti, s čimer lahko 
zdravniki ocenijo tveganje zlomov.  
Upoštevanje spola kot relevantno kategorijo 
na koncu odloča v raziskovanju osteoporoze o 
kvaliteti zdravljenja za vse.

Moški so prezrti
Ženske so prizadete trikrat bolj od moških, vendar 
pa se pri moških pogosteje pojavlja sekundarna 
oblika osteoporoze, pri kateri prihaja do zloma kosti 
hitreje in pogosteje. Leta 2002 so v ZDA centri za 
kontrolo in preventivo bolezni (CDC) ugotovili, da 
zaradi pomanjkanja podatkov „trenutno ni konsenza 
glede definicije znižane gostote kosti v drugih 
skupinah kot pri belkah; je pa jasno, da osteoporoza 
ni zgolj bolezen belopoltih žensk.“ V primeru 
osteoporoze so bili tako razviti diagnostični modeli 
za ženske, ki temeljijo na BMD normah (Bone 
Mineral Density) zdravih belk, kriteriji za identifikacijo 

tveganja pri moških pa tako niso 
podani v zadostni meri.

Čeprav pri moških zlom kolkov 
zaradi osteoporoze v Evropi in 
ZDA predstavlja skoraj eno tretjino 
vseh primerov, štejejo zdravnice in 
zdravniki v prvi vrsti to za žensko 
bolezen po menopavzi. Moške 
tozadevno pregledujejo ali zdravijo 
le redko.  Večina ameriških moških 
gleda na osteoporozo kot na 
„žensko bolezen“.
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IZOGIBANJE NEVARNIH  IZPUSTITEV Tveganje zlom
ov zaradi osteoporoze glede na starost in biološki spol 

M
oški Ženske

50-59
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60-69
let

70-79
let

2,5 % 5 % 7,5% 10 %



3Biološki spol
Proti koncu 90-ih let prejšnjega stoletja so za 
uveljavitev standardov gostote kosti tudi za moške 
uporabili referenčno populacijo mladih moških. 
To je povzročilo bistveno spremembo pri stopnjah 
diagnoze. Prevladujoči del osteoporoze pri moških 
je bil ob upoštevanju ženske referenčne populacije 
ocenjen na 1%-4%; potem pa se je pokazalo, da 
gre pri moški referenčni populaciji za 3%-6%. Ob 
natančnejši statistični obdelavi so se pokazale tudi 
razlike v poteku bolezni.  
Na osnovi teh novih podatkov glede zdravja 
kosti trenutno poteka raziskava novih strategij za 
preventivo pri moških (npr. zdrava prehrana, telesna 
aktivnost, nič uživanja tobačnih izdelkov).
Tudi transspolne in interspolne osebe imajo lahko 
glede na status hormonov povišano tveganje za 
osteoporozo, tukaj so še potrebne raziskave za 
pridobitev dokazov. 
Poleg tega se kaže: BMD sam ni dober pokazatelj 
za bodoče zlome kosti. Nove diagnostične metode 
lahko tveganje za zlom kosti pri pacientkah in 
pacientih napovejo natančneje kot samo BMD in 
sicer ob analizi faktorjev (npr. uživanje tobaka in 
alkohola), ki se prekrivajo z biološkim in socialnim 
spolom.

Družbeni spol
Osteoporoza je kompleksna bolezen, ki se tekom 
življenjskega cikla pojavi kot reakcija na konkretne 
življenjske pogoje.  Vloge spola vplivajo na razvoj 
jakosti kosti. V Evropi in ZDA se mlada dekleta 
pogosto gibljejo manj od fantov.  Skupaj z biološkimi 
faktorji vodijo za spol specifični načini obnašanja 
do tega, da dekleta v najstniških letih razvijejo manj 
kosti od fantov. Poleg tega vodi poklicna delitev dela 
do tega, da moški pogosteje opravljajo težka telesna 
opravila od žensk, npr. v gradbeni branži. In starejše 
ženske so na splošno manj telesno aktivne kot 
starejši moški.  Neaktivnost lahko vodi k zmanjšanju 
gostote kosti in tako poveča tveganje za frakture.
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Ženske so prezrte

Medicina se je predolgo orientirala na en sam spol: zdravila 
so bila in so še vedno testirana na moških, smernice pišejo 
moški.  Za ženske je to lahko nevarno, kot je to razvidno s 
primera srčnega infarkta: klasični simptom srčnega infarkta 
je intenzivna bolečina v bližini srca, ki preko levega ramena 
seva v levo roko.  Pri 20 odstotkih žensk pa simptomi 
srčnega infarkta izgledajo povsem drugače: Trpijo za kratko 
sapo in zbadajoča bolečina ne seva v levo ramo, temveč v 
čeljust in vrat.  Ženske poročajo o bistveno manj bolečinah v 
prsih, prihaja pa lahko do slabosti. Srčni infarkt brez tipičnih 
simptomov pomeni: prizadete ženske pripeljejo na urgenco 
bistveno kasneje in tveganje, da jih bodo domov poslali 
brez diagnoze, je štirikrat večja kot pri moškem s klasičnimi 
simptomi. 

Medicina glede na spol

Biološke razlike glede spola so zelo pomembne za 
zdravstveno varstvo moških, žensk, transspolnih in interspolnih 
oseb. Raziskave so npr. pokazale, da so srca in arterije 
pri ženskah manjše kot pri moških.  Ženske imajo manjšo 
aktivnost v ledvicah in jetrih v primerjavi z moškimi, kar vpliva 
na metabolizem in s tem povezano potrebno količino zdravil.  
Čeprav je raziskava pokazala napredek, so potrebna še nova 
spoznanja glede bioloških ter za spol specifičnih razlik glede 
zdravja in njihovega odnosa do razlik na osnovi socialnega 
spola.  Poleg tega je potrebno raziskati zdravstvene vplive 
različnih življenjskih pogojev moških, žensk, transspolnih 
in interspolnih oseb, t.j. potrebno je upoštevati strukturne, 
socialne in kulturne pogoje.  Socialne neenakosti glede 
odnosov, finančnega statusa in kompetence glede odločanja se 
odražajo na zdravju ljudi in njihovi potrebi po medicinski oskrbi.

IZOGIBANJE NEVARNIH  IZPUSTITEV



4PRIMER POTROŠNEGA BLAGA: TRŽNI 
NEUSPEHI
Proizvajalci izdelkov znanih znamk v etabliranje 
imena znamke investirajo precejšnji del svojih 
izdatkov za oglaševanje, raziskavo trga oz. 
vzdrževanje imidža preko pojavljanja v javnosti.  
Potrošno blago naj bi ustrezalo širokemu krogu 
kupcev. Zato je toliko bolj usodno, če zaradi slepih 
peg v raziskovanju in razvoju izdelkov pride do 
tržnega neuspeha in s tem do škode pri ugledu.

KVALITETA RAZISKOVANJA  –   KVALITETA IZDELKOV

Lutke za merjenje posledic prometnih nesreč
Moški so pogosteje udeleženci prometnih nesreč 
kot ženske. Če primerjamo število moških in ženskih 
poškodovancev, postane jasno, da je pri ženskah 
tveganje za hudo poškodbo za 47% in za lažjo 
poškodbo celo 71% višje kot pri moških. Pri prometni 
nesreči je tveganje za smrt pri ženskah za 17% 
večje. 
Lutke za merjenje posledic prometnih nesreč so v 
uporabi že od leta 1950 - in desetletja so uporabljali 
samo moške modele. Najpogostejši je model 
Hybrid III, ki ga označujejo tudi kot 50% moškega.  
Ustreza povprečnemu moškemu vozniku, kot si ga 
predstavlja proizvajalec.  Desetletja dolgo je znanost 
izhajala iz tega, da je tako zagotovljena varnost za 
vse ljudi.   To je imelo, kot kažejo zgornje številke, 
težke posledice. Kot posebej nevarno se je to 
izkazalo za nosečnice oz. njihove zarodke: Varnostni 
pasovi so lahko pri nesreči nevarni za zarodek, tudi 
če njihova mati sama ni bili poškodovana. Od leta 
1996 so zaradi navedenega v uporabi tudi „noseče“ 
lutke za merjenje posledic prometnih nesreč.  Ampak 
sistematično pa še niso v uporabi.

Programska oprema za prepoznavo glasu
Že od samega začetka se sistemi za prepoznavo 
glasu ubadajo s problemi glede spola.  Znani 
primeri za to so Microsoftov Speech Recognition, 
prepoznava jezika Google in tudi Amazon 

Transcribe. Ti sistemi bistveno bolje 
prepoznavajo moške kot pa ženske glasove in 
jim redno spodleti pri narečjih ali glasovih, ki ne 
pripadajo belcem.  Take pomanjkljivosti glede 
uporabnosti bi imele lahko resne posledice za 
življenje ljudi.  V najenostavnejšem primeru 
se garažna vrata odprejo „zanj“, ne pa za 
„njo“. Že bolj eksistencialno: naravna govorka 
angleščine iz Irske ni prestala obveznega 
digitalnega preizkusa angleškega jezika, ko 
se je želela preseliti v Avstralijo.  Dramatične 
posledice imajo lahko tudi izdelki, pri katerih 
vlogo igra varnost in kjer razpoznava govora 
npr. na področju e-mobilnosti lahko odloča o 
življenju in smrti. 

Zakaj ta problem sploh obstaja? Povprečna 
osnovna frekvenca moškega glasu znaša 
tipično 120 Hz, pri ženskah pa 200 Hz.  
Uživanje tobačnih izdelkov, obolenja, etnična 
pripadnost in ostali faktorji lahko vplivajo na 
osnovno frekvenco.  Sistemi za razpoznavo 
govora se dandanes napajajo iz baz podatkov, 
ki vsebujejo precej podatkov belih moških in 
manj podatkov od ženskih glasov, različnih 
narečij ali glasov ljudi druge polti.  
Podobni problem je tudi pri razpoznavi obrazov: 
Najbolj natančno delujejo pri belopoltih moških. 



4
Sistemsko pozabljeni

Vaš termostat v pisarni
Formula za določitev optimalne temperature v 
pisarni je bila razvita v 60-ih letih prejšnjega stoletja 
na osnovi metabolizma povprečnega moškega v 
stanju mirovanja.  Ta formula upošteva faktorje 
kot so temperatura zraka, hitrost zraka, parni tlak 
in izolativnost oblačil.  Metabolizem moških se pa 
razlikuje od žensk – pri lažjem pisarniškem delu je 
stopnja metabolizma mladih, odraslih žensk bistveno 
pod standardnimi vrednostmi za moške, ki opravljajo 
enako delo.  Formula za optimalno temperaturo v 
pisarni lahko precenjuje stopnjo metabolizma žensk 
do 35%, kar pomeni, da so trenutne pisarne za 
ženske prehladne za pet stopinj.  Ta položaj ni samo 
nepravičen, kaže tudi na slabo razumevanje posla: 
Podhlajeni zaposleni so neproduktivni zaposleni. 

Apple‘s HealthKit
Leta 2014 je Apple prvič predstavil aplikacijo za 
zdravje HealthKit. Aplikacijo odlikuje izjemna izbira 
možnih zdravstvenih indikatorjev: spanje, Body-
Mass-Index, število padcev, teža, uživanje natrija, 
bakra in celo selena. Ampak aplikacija nečesa ni 
beležila: menstrualnega ciklusa - nekaj, kar večina 
oseb z menstruacijo rada beleži. Apple je to napako 
popravil v naslednji izdaji operacijskega sistema iOS9.

Apple‘s HealthKit ni prvi primer za to, da je nek 
tehnološki izdelek moškim dal prednost pred 
ženskami. Prevladujoči del tehnoloških podjetij ima 
zaposlene moške, še posebej v razvojnih oddelkih.  
Posledice: Pametni telefoni so preveliki za roke 
številnih žensk. Najnovejša umetna srca ustrezajo 
80 odstotkom moških, ampak le 20 odstotkom 
žensk. Naštevali bi lahko še dlje, vse skupaj pa kaže 
predvsem sledeče: homogene razvijalske skupine 
pogosto razvijajo na velikih ciljnih skupinah in s tem 
mimo tržišča.

RAZVOJ V HOMOGENIH 
SKUPINAH POGOSTO 
POGREŠA VELIKE CILJNE 
SKUPINE IN S TEM TRG.

KVALITETA RAZISKOVANJA  –   KVALITETA IZDELKOV
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RESOURCES 
This exhibition was realized as part of the project “Gender Equality in 
Engineering through Communication and Commitment”. It aims to inform 
and convince both, politicians and funding bodies, about the importance of 
gender sensitive research for the quality and reliability of new technologies 
is to be developed. This exhibition aims at raising awareness and lobbying 
in research producing organisations (RPOs) as well as in research funding 
organisations (RFOs) and towards policy makers by providing significant 
case studies and fundamental arguments.


