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ODPRTO PISMO NORVEŠKEMU NOBELOVEMU KOMITEJU  

OB UVRSTITVI SVETLANE SLAPŠAK MED “1000 ŽENSK ZA  

NOBELOVO NAGRADO ZA MIR ZA 2005 

 

Najbrž podpisani nismo edini, ki jih tak način prikrivanja dejanskega stanja in pačenja realnosti, 

kakršen je tisoč nominirank v enem letu, da bo ustreženo sprenevedanju v imenu political correctness, 

žali in vznemirja. Žali in vznemirja zaradi dveh razlogov: 

1. Ker v dejanju prepoznavamo demagoško gesto, podobno tistim iz populističnega arsenala 

oblasti izpred razpada socialistične Jugoslavije, npr. vsakoletnemu pohodu 100 žensk na 

Triglav (najvišji gorski vrh v deželi). Dobro vemo, da se zaradi takih dejanj realni položaj 

žensk v družbi ni nič spremenil, zato pa so nekaj prednosti pridobili nosilci oblasti, ki so 

takšna dejanja stimulirali. Danes takšna »uveljavljanja« žensk lahko le prikrivajo naraščajočo 

večkratno diskriminacijo žensk v neoliberalnih režimih po Evropi in po svetu (pri 

zaposlovanju, na delovnih mestih, pri izobraževanju itn,), zato se upravičeno bojimo, da bo 

tudi tokrat ta način »promoviranja« žensk odvrnil pozornost javnosti od tistih, ki 

diskriminacijo izvajajo in od njihovih konkretnih dejanj. Take iniciative nemara koristijo 

svojim avtorjem in tistim izmed nagrajenih, ki si nagrade niso zaslužili s svojim ravnanjem, 

vsem drugim prizadetim pa bolj ali manj škodujejo. Mislimo namreč, da so med tisoč 

nominirankami tudi osebe, ki bi si Nobelovo nagrado zaslužile mimo kvot, kampanj in pritiska 

psevdo feministične hipokrizije. Takšna akcija po našem mnenju daje prav tistim, ki pravijo, 

da nastopa novo obdobje mračnjaštva, v tem konkretnem primeru skozi podeljevanje nagrad in 

z njimi zvezanega socialnega prestiža tudi osebam, ki sicer po njem hlepijo, a si ga ne 

zaslužijo, in pa skozi tisto parodijo dobronamernosti, ki so ji nadeli ime political correctness. 

2. Ker so med tisočerico uvrščene tudi osebe, ki si za svoja dejanja ne zaslužijo nikakršne 

nagrade. Tak primer je ga. Svetlana Slapšak, nominiranka iz Slovenije, ki se kajpada razglaša 

za bojevnico za človekove pravice, še posebej za pravice žensk, podpisnikom tega odprtega 

pisma pa je na podlagi neposrednih stikov, izkušenj in branj njenih besedil znana predvsem 

kot kršiteljica teh pravic, tudi civilnih zakonov in drugih pravnih regulacij, ki naj bi 

zagotavljali minimalno družbeno pravičnost, kot manipulantka s človeško, zlasti žensko 

nesrečo, kot nekdo, ki ponižuje in socialno onemogoča soljudi, katere pojmovanja so vsaj 

blizu rasizmu, če že niso rasistična, ki razmerje med ženskami in moškimi razume kot 

permanentno družbeno vojno, s katero se je mogoče okoristiti. Razočarani smo, ker so osebe, 

ki so predlagale njeno nominacijo, to nominacijo očitno oprle na druge nagrade, ki jih je ga. 

Slapšak dobila, ne pa na njena realna dejanja in spise. Če bi ga Slapšak bila to, za kar se 

izdaja, bi se od take nominacije sama distancirala in je ne bi takoj začela izrabljati za 

komercialne namene (gl. npr. spletno stran: http://www.ish.si/novica-sslapsak.htm). 

Podpisani člani/članice in sodelavci/sodelavke Troposa – Društva za zgodovinsko, socialno in 

druge antropologije ter kulturne dejavnosti (www.tropos.si) predlagamo Norveškemu 

Nobelovemu komiteju, da znova premisli o političnih, kulturnih in moralnih implikacijah te 

iniciative in da preveri realna besedila in dejanja nominirank. 

S spoštovanjem 

Peter Arko, dipl. etn. in soc. kult. 

Alenka Janko Spreizer, dr. sc. 

Alenka Koderman, akad. slikarka 

Vlado Kotnik, dr. sc., publicist 

Taja Kramberger, dipl. zgod., pesnica, publicistka 

Gašper Malej, dipl. komp. lit., prevajalec 

Sabina Mihelj, dr. sc. 

Drago B. Rotar, dr. sc., publicist 

Barbara Zych, dipl. soc. kult. in fil.  
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