
A Társdalmi Nemek Tudománya Fórum (FGV) által alapított Díj 

     

2022. november 16-án, az FGV fennállásának 30. évfordulója alkalmából adják át a Fórum által 

odaítélt Társadalmi Nemek Tudományáért Díjat – ezúttal egy hazai és egy nemzetközi 

kutatónak is. A díjat a Forum for Gender Studies, MidSweden University 2016-ban alapította, 

és azóta három kiemelkedő kutató kapta meg. 

 

Minden 2010 körül kezdődött az évente megrendezett Kutatási Napokon, ahol valaki, a Nobel-

díj átadását látva, úgy gondolta, hogy kellene egy alternatív elismerés, a közgazdaságtudományi 

díjhoz hasonló. Az Alfred Nobel emlékére alapított és finanszírozott közgazdaságtudományi 

díjat a svéd Riksbank alapította, és 1969 óta ítélik oda. A közgazdaságtanhoz hasonlóan a 

gender studies is olyan tudománynak mondható, amely Nobel halálát követően honosodott meg 

széles körben. 

A nemek közötti egyenlőtlenség tanulmányozása ma már önálló tudományos diszciplína és a 

legtöbb más tudományágon belül is elfogadott nézőpont, az ezzel kapcsolatos kutatások a 

társadalmi erőforrás-elosztás átfogó elemzésétől az informális hatalmi struktúrák 

feltérképezéséig terjednek. A mai napig nem hoztak létre Nobel-díjat, hogy díjazzák a 

tudományos fejlődést ezen, az emberi kapcsolatok és társadalmak szempontjából központi 

jelentőségű kutatási területen. 

Eltartott néhány évig, mire a formát és nem utolsósorban a The Forum for Gender Studies 

Award elnevezést is megtaláltuk. Eredetileg ezt a díjat, alternatív díjként, Nobel-díjnak akartuk 

nevezni. A biztonság kedvéért megkérdeztük a Nobel Alapítványt, amely a következőképpen 

válaszolt: 

„A Nobel Alapítvány úgy véli, hogy a "Nobel-díj" létrehozásával nyilvánvalóan megsértik a 

védjegyet, és indokolatlanul kihasználják a Nobel-díj több mint egy évszázad alatt kialakult jó 

hírnevét. Továbbá, az alábbi nyilatkozatából nem derül ki semmilyen konkrét ok, amiért a díjat 

"Nobel-díjnak" neveznék, azon túl, hogy a Nobel-díjra utalna. A jogi lépések elkerülése 

érdekében nagyra értékelném, ha a díjat valami olyannak nevezné, ami nem utal a Nobel-díjra.” 

Az odaítélt díjat ezért The Forum for Gender Studies Awardnak hívják; a díjat egy, Nobeliának 

elnevezett macska szimbolizálja, amelyet Åsa Hellkoff keramikusművész tervezett és valósított 

meg. A díjat háromévente adják át a Gender Maraton alkalmából. 

 

Az eddigi díjazottak 

Britt Marie Thurén, a Társadalmi Nemek Tudományának professzora 

Diana Mulinari, a Társadalmi Nemek Tudományának professzora 

Siv Fahlgren, a Társadalmi Nemek Tudományának professzora 

 

A 2022-ben díjazottak: 

Susanna Öhman, Risk and Crisis Research Center, Mittuniversitetet 



Erzsébet Barát, Angol Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, CEU, Department of Gender 

Studies, Vienna  

A Díjjal járó Nobélia-szobor 

 

 

A Díj leírásának linkje : https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/fgv/gender-studies-

award/ 

A MidSweden University két kampusza közül a Sundsvalli Kampusz látható Anders Thorsell 

fotóján. A 13 000 diákot képző egyetem másik helyszíne Östersundban van. 
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