 1,000כלכלנים חתמו על עצומה :הפסיקו
את שנאת הנשים בכלכלה
העצומה נשלחה לאיגוד האמריקאי לכלכלה אחרי שנמצא שאתר פופולרי
בתחום נגוע בהערות מיזוגניות וסקסיסטיות
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מאת :סוכנויות הידיעות

העובדה שלנשים קשה יותר בשוק העבודה לא צריכה להפתיע .גם העובדה שגברים
שולטים בחלק גדול מהמשרות הבכירות באקדמיה בעולם אינה חדשה .אתמול פורסם כי
לפחות  1,000כלכלנים חתמו על עצומה שקוראת לאיגוד האמריקאי לכלכלה )(AEA
לפעול למען יצירת שוויון הזדמנויות בשוק התעסוקה של הכלכלנים בארה"ב.
העצומה פורסמה אחרי שפורסם מחקר בארה"ב שבו התגלתה שפה מיזוגנית כלפי נשים
באתר חיפוש העבודה המיועד לכלכנים עם דוקטורט ,אקונומיק ג'וב מרקט רומרס.
הכלכלנים שחתמו על העצומה קראו לאגודה להקים אתר ייעודי לכלכנים ולכלכלניות
שיהיה נקי משפה הנגועה בשנאת נשים.
"ככלכלנים מקצועיים אנחנו מוטרדים מהדיווחים שפורסמו באחרונה וקשורים להערות
סקסיסטיות שאינן הולמות ועלו באתר המדובר".
באקונומיק ג'וב מרקט רומרס ניתן להעלות הצעות עבודה בפורום ,שאליו ניתן להגיב גם
באופן אנונימי .לא כל ההודעות שמתפרסמות באתר קשורות לעיסוק בכלכלה .בין היתר
נכתבו הערות לנשים שהשתתפו בדיונים בפורומים באמת כמו "פמינאצית" או הערות
בעלות אופי מיני.
על העצומה חתומות כמה כלכלנים בולטים כמו אנגוס דיטון ,חתן פרס נובל לכלכלה
ב ,2015-שכיהן גם כנשיא האיגוד האמריקאי לכלכלה ,כרמן ריינהארט מהרווארד ,מייקל
רייך מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי ,והיידי הארטמן ,נשיאת המכון למחקר מדיניות
נשים ,שגם יזמה את העצומה.
באתר שהואשם במיזוגניות ובסקסיזם ניסו להילחם בתופעה ומפעיליו טענו כי הם מגנים
סקסיזם וכי הבוט שאחראי לשמירה על איכות הדיון באתר מחק באופן אוטומטי פוסטים
שבהם זוהו מלים פוגעניות .לטענת האתר ,העצומה מתעלמת מנושאים רחבים יותר של
אפליית נשים בתחום הכלכלה ופרסום מחקרים בכתבי עת.
לפי נתונים של הלשכה הלאומית למחקר כלכלי ) ,(NBERארגון המחקר הכלכלי הגדול
בארה"ב ,רק  21%מכל המחקרים שהוגשו לבחינה לקראת פרסום ב 2013-2016-נכתבו
על ידי נשים; בתחום המימון ,רק  14%מהמחקרים חוברו על ידי נשים; בתחום
מקרו-כלכלה רק  16%מהמחקרים חוברו על ידי נשים; ובמיקרו כלכלה רק26%
מהמחקרים חוברו על ידי נשים.
האיגו האמריקאי לכלכלה הגיב לעצומה ובהודעה שפורסמה מטעמו נכתב כי האיגוד
"מגנה בתוקף מיזוגניות ,גזענות ,הומופוביה ,אנטישמיות והתנהגויות אחרות שפוגעות
במקצוע שלנו".

