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AISDL (12-02-2020; https://sc.sshpa.com/post/5623) — Kể từ năm 2015, ngày 11 tháng 2
hàng năm đã chính thức được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ
trong Khoa học. Sự kiện này được UNESCO và UN Women kết hợp cùng với các cơ quan đối tác
tổ chức trên toàn thế giới nhằm khuyến khích sự tham gia của phái nữ trong khoa học.
Trên Twitter, hashtag #WomenInScience hoặc #WomenInScienceDay đã được sử dụng để
truyền tải các thông điệp ý nghĩa trong ngày này. Trang tin lớn National Geographic đã tweet
lại những bài viết hay trong số báo đặc biệt về ảnh hưởng và vai trò quan trọng của phụ nữ
“Women: A Century of Change.”

Women: A Century of Change
Trong khi đó, UN Women nhắc lại về một người đầu tiên đạt 2 giải Nobel ở hai ngành khác
nhau: Marie Curie.

Marie Curie
Twitter Cosmic Database lại tweet về Caroline Hershel, nhà thiên văn học nữ đầu tiên, người
phụ nữ đầu tiên phát hiện ra một sao chổi, và là người phụ nữ đầu tiên được trả tiền cho công
trình khoa học của mình.

Caroline Hershel

Và rất nhiều các phòng lab, cơ sở nghiên cứu, và cá nhân khác vinh danh những người phụ nữ
đang cống hiến hết mình cho khoa học.

#WomenInScience
Dù không dự tính trước, nhưng tình cờ trong ngày 11-2-2020 này, EASE Vietnam Regional
Chapter đã đóng góp bản dịch tiếng Việt chính thức của bộ hướng dẫn SAGER về giới và giới
tính trong nghiên cứu khoa học [1].
Hiện nay, sự phát triển của khoa học Việt Nam, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn, cũng
có sự đóng góp rất lớn từ phái nữ: họ chiếm tới 42% tổng số tác giả của toàn ngành. Có thể
nói, tận dụng năng lực nghiên cứu của phái nữ sẽ giúp thúc đẩy quyền phụ nữ và giúp khoa
học Việt Nam mạnh thêm [2].
Tại phòng lab AISDL, chúng tôi cũng luôn cảm ơn sự đóng góp không mệt mỏi của nữ giới. Ban
đầu là Vương Thu Trang và Nguyễn Tô Hồng Kông [3], trong suốt hành trình nghiên cứu. Mới
đây, sự tham gia và đóng góp của những người bạn nữ khác: Nguyễn Thanh Thanh Huyền,
Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim
Ngân [4], Hồ Hoàng Anh [5], Nguyễn Phúc Khánh Linh [6], và Phạm Thanh Hằng [7], cũng tiếp
tục khẳng định vai trò quan trọng của một nửa thế giới trong một nghề vốn luôn được coi là
dành cho nam giới này.
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