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Izjava Komisije za enake možnosti na področju znanosti o primeru
vključujoče prakse - uporabe ženskega slovničnega spola v pravnih
aktih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Komisija za enake možnosti na področju znanosti se je odločila, da se bo seznanila in se
opredelila do sklepa senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: FF UL), s
katerim se je ta fakulteta odločila, da bo v vseh svojih pravnih aktih v prihodnih treh letih kot
nevtralno obliko za kateri koli spol uporabljala ženski slovnični spol.
Komisija ugotavlja, da odločitev senata FF UL ni brez precedensov v slovenskem akademskem
prostoru, vendar so bili ti, žal, v javnosti bolj ali manj prezrti. Komisija ukrepa FF UL ne razume
kot poseg v ustroj slovenskega jezika, ampak kot etično motiviran poskus neke institucije, da po
eni strani uporabnike teh besedil izzove k premisleku njihovega osebnega odnosa do spolno
neželeno diskriminatornih lastnosti jezika, ki ga govorimo, po drugi strani pa družbo kot celoto
opomni na njeno trajno zavezo, da moralno neupravičeno zapostavljanje, kjer je to le mogoče,
odpravlja s svojimi javnimi izbirami in politikami. Katere rešitve pri odpravljanju tega primanjkljaja
bodo ocenjene kot primer dobre prakse, ki si zasluži širšo družbeno podporo, morda tudi
uveljavitev, je predmet najširše družbene razprave. Razprava, ki se je ob ukrepu FF UL že razvila,
je njen del. Samo dejstvo, da je zaživela, ocenjujemo kot pomemben dobrodošel učinek tega
ukrepa.
Po seznanitvi z besedilom sklepa in tudi argumentov, izrečenih v živahni javni razpravi, ki je to
odločitev spremljala, je Komisija presodila, da ta sklep pozdravlja in v njem vidi pomemben
prispevek k iskanju in širjenju nediskriminatornih rab jezika v javnih institucijah Republike
Slovenije.
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