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Waarom dit initiatief?
Waarom het initiatief tot een bundel en een conferentie over het thema ‘gender, wetenschap en technologie’?
In Vlaanderen krijgt het thema relatief weinig aandacht
Indien aandacht , dan vaak gelinkt aan concrete uitdagingen voor het beleid
In Vlaanderen krijgt het thema relatief weinig aandacht
Indien aandacht , dan vaak gelinkt aan concrete uitdagingen voor het beleid

Hoe kunnen we, mede gezien de tekorten aan technisch en exact-wetenschappelijk geschoolde arbeidskrachten, meer meisjes overtuigen om hun talenten in te 
zetten in functie van de noden van een kenniseconomie
Hoe kunnen we, in onderzoeksinstellingen en bedrijven, het glazen planfond doorbreken

Het IST heeft als taak haar onderwerpen te bestuderen
Vanuit een breed perspectief 
Vanuit een publieke, geen particuliere, betrokkenheid

Het IST deelt dan ook de bezorgdheid van een aantal auteurs die een bijdrage hebben geleverd tot de bundel ‘Duizend bloemen en granaten’. Ik citeer letterlijk: 
‘vroegere en huidige rapporten van de Europese Commissie verwijzen naar het belang van het benutten van vrouwelijk talent ten behoeve van de beoogde kennismaatschappij. 
Slechts sporadisch wordt melding gemaakt van die andere doelstelling, namelijk het belang van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het valt ons inziens te betreuren dat de 
Europese Unie het creëren van de kennismaatschappij als doel laat primeren boven het doel van de gelijkheid’.
Vlaanderen heeft nood aan een dieper genderbewustzijn. Of, zoals het in de beleidsnota Gelijke Kansen luidt: ‘onze maatschappij wordt sterk gedomineerd door 
gendermechanismen; ze treffen ons allemaal (vrouwen en mannen, jong en oud, allochtoon en autochtoon); ze hebben veel ongewenste effecten, maar gender als constructie is 
veranderlijk, dus wij kunnen er allemaal samen iets aan doen’.
Tussen haakjes: vanmorgen via de krant vernomen dat 2 van de 40 invloedrijkste vrouwen van Vlaanderen en Brussel hier vandaag aanwezig zijn. Ik neem dus aan dat ons geloof 
in mogelijkheid tot verandering niet ijdel is.
De genderproblematiek is, zo horen we ook in het fragment uit de beleidsbrief, geen probleem van en voor vrouwen, ook al lijkt de verhouding mannen/vrouwen in het publiek 
dit tegen te spreken. Het is een probleem van en voor onze hele maatschappij!

Hoe is het initiatief tot stand gekomen?
Oproep om een bijdrage te schrijven. 

8 voorstellen werden geselecteerd
Uitnodiging auteurs om hun voorstel uit te werken tot een volledig artikel.

Stuurgroep
samengesteld uit 

volksvertegenwoordigers van alle Vlaamse politieke partijen
deskundigen op het genderterrein, hetzij als genderonderzoeker, hetzij als ervaringsdeskundige in het werkveld

heeft de totstandkoming van de bundel en de organisatie van deze conferentie begeleid.

Waar komt de titel vandaan?
Bij het nalezen van alle bijdragen, vielen een aantal dingen op:
Belang van diversiteit

Diversiteit blijkt uit de veelzijdigheid waarop thema ‘gender, wetenschap, en technologie’ is benaderd
Diversiteit ook als sleutel om maatschappelijke uitdagingen m.b.v. wetenschap en technologie het hoofd te bieden; gender is één aspect van die diversiteit
bekende zinnetje =>laat duizend bloemen bloeien: frase die in het westen vaak aangehaald wordt om meerwaarde van diversiteit te benadrukken

zucht: ondanks alle initiatieven en inspanningen, nog steeds heel veel werk aan de winkel => Kapitein Haddock’s bastaardvloek: Duizend bommen en granaten
Combinatie van beide – duizend bloemen en granaten - zowel uitdrukking van ongeduld, als van de stellige overtuiging dat gender een uiterst belangrijke insteek is om het 
hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw

Doel van de dag
IST ziet conferentie als een gelegenheid om het werk dat voor de bundel geleverd is, te valoriseren.
Aan het einde van de dag: twee lijsten

Thema’s waar nog veel onduidelijkheid over is of waar meningen sterk uiteenlopen: thema’s ter ‘verdieping’
Initiatieven die dringend genomen dienen te worden, op verschillende niveaus (door overheden, organisaties, individuen): punten voor ‘actie’

Warme oproep aan alle deelnemers
Post-its in map
Noteer:

Thema’s ter verdieping (rose)
Punten voor actie (groen)

Kleef ze regelmatig op wandschermen
Resultaten van de dag dienen als uitgangspunt om met geïnteresseerden (Vlaams parlement, organisaties, individuen) samen te zitten en te werken aan verdere valorisatie.
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