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Introducere: egalitatea de gen între marginalizare politică 
și adversități politico-ideologice1

România a avut o tranziție democratică dificilă după 1989, 
marcată de tensiuni socio-economice și politice care au adâncit 
asimetriile de putere și clivajele din societate. Relațiile de gen 
în sfera publică și privată au suferit modificări importante în 
tranziţia postcomunistă.  Politicile de gen și transformarea 
relațiilor de gen s-au confruntat cu o serie de blocaje, 
obstacole, critici. Voi numi câteva din aceste inamicalități la 
adresa politicilor de gen și a transformării normelor de gen, 
așa cum reies din analizele care cercetează trecerea de la 
comunism la regimurile democratice în Europa Centrală și 
de Est: reîntoarcerea la tradiția interbelică și biserică, retragerea 
statului din zona de îngrijire prin diminuarea numărului creșelor 
și grădinițelor, de pildă, sau rezistența partidelor politice față de 
prezența femeilor în politică și față de politici de egalitate de gen, 
firava configurare și imersiune a criticilor feministe în spațiul 
public, emergența criticilor dreptei conservatoare la adresa 
feminismului, reprezentată prin diverși intelectuali publici, 
neoliberalismul din această etapă de dezvoltare etc.2

Integrarea României în Uniunea Europeană reprezintă 
un punct de referință pentru schimbările legislative și 
instituționale în sprijinul egalității de gen și în combaterea 
discriminării. Rolul pozitiv al Uniunii Europene în procesul de 
democratizare a fost documentat, condiționalitățile din etapa 
de preaderare au schimbat și îmbunătățit norme, legislație, 
au dus la înființarea unor instituții dedicate egalității de șanse 
și combaterii discriminării.3 Instituționalizarea egalității de 
șanse nu a fost lipsită însă de probleme, așa cum arată Liliana 
Popescu sau Mihai Albu și Cristina Mocanu4.  

Dinamica din etapele de pre- și post-aderare a arătat că 
egalitatea de gen a fost considerată un domeniu de interes 
marginal de către partidele politice și politicienii care s-au 
succedat în administrația locală și centrală, inclusiv de către 
birocrație5 în administrația publică. Politicienii aveau însă un 
mandat minimal obligatoriu de finalizat, asumat în raport 
cu Uniunea Europeană, mandat care a inclus importante 
schimbări instituționale și legislative. Acestea însă au suferit 
sincope în etapa de implementare, revizuire și adaptare la un 
context socio-economic național. În același timp, mobilizarea 
actorilor din societatea civilă a jucat un rol crucial, mai ales 
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în ultimii ani, în contestarea ierarhiilor de gen. Contribuția 
organizațiilor nonguvernamentale în domeniul egalității de 
gen și al dreptății de gen a fost evidențiată de cercetări dedicate 
spațiului românesc sau țărilor din Europa Centrală și de Est6.

În acest cadru în care egalitatea de gen și dreptatea de 
gen erau deja marginale din punct de vedere politic, criza 
financiar economică și politicile neoliberale de austeritate7 
au vulnerabilizat și mai mult acest domeniu și au făcut ca 
România să alunece de pe drumul democrației (democratic 
backsliding)8. Pachetul de măsuri neoliberale a contribuit, 
așadar, la deraierea României de pe drumul egalității de gen, 
care era oricum prăfuit și plin de gropi, ca să exprim metaforic 
slaba instituționalizare a egalității de șanse în România. 
Adversitatea față de egalitatea de gen a fost alimentată însă 
și de conservatorism religios. Așa cum retorica neoliberală a 
hrănit decizii politice, retorica și mobilizarea conservator-
religioasă sau care aparțin conservatorismului insurgent au 
început să genereze proiecte politice care au o poziționare 
adversativă în raport cu egalitatea de gen.  

Dacă ne uităm la cifre, observăm că egalitatea de gen 
continuă să fie un domeniu vulnerabil pentru România. 
Vulnerabilitatea aceasta se transpune însă într-o viață cu mai 
multă nedreptate și inechitate de gen trăită de femeile din 
România. Potrivit Indexului Egalității de Gen, în 2020 România 
se situează pe locul 26 din 28 de state la nivelul Uniunii 
Europene, cu 54.4 puncte. Media la nivelul Uniunii Europene 
este de 67.9 puncte. Indexul măsoară decalajele de gen în 
mai multe domenii: muncă, bani, cunoaștere, timp, putere, 
sănătate, violență și inegalități intersecționale9. Inegalitățile 
cele mai pregnante sunt la indicatorii putere (37.5) și timp (50.3). 
În 2019, România se situa pe locul 25 în Index cu 54.5 puncte, 
iar în anul 2015, ocupa chiar ultimul loc în Uniunea Europeană 
cu 33.7 puncte. Datele ne spun că progresul înregistrat de țara 
noastră este mult mai lent10, iar falia dintre noi și celelelate 
state din Uniunea Europeană se adâncește11.   

Marginalitatea politică a egalității și gen și adversitățile 
politico-ideologice din ultimii 30 de ani au contribuit la adâncirea 
decalajului dintre România și alte state din Uniunea Europeană. 
Adversitatea față de egalitatea de gen și față de reconfigurarea 
asimetriilor de putere de gen și a celor dintre femei și bărbați 
nu este nouă. În ultimii ani însă, această adversitate s-a 
reunit într-o mobilizare politică și civică de amploare, numită 
generic „campanii anti-gender”12 care adună împreună nu 
doar rezistențe ale unui conservatorism tradițional, ci și 
grupuri, discursuri naționaliste, populiste, de extremă dreaptă 
și fundamentalist religioase. Aceste campanii nu sunt doar 
retorică ori discurs care construiesc un climat ostil egalității 
de gen și diverselor proiecte în domeniu (fie că sunt legi ori 
documente internaționale13, fie că sunt domenii de studiu14), ele 
devin sau alimentează proiecte politice. 

Articolul este deopotrivă descriptiv și reflexiv, analizează 
configurarea noilor adversități față de egalitatea de gen numite 
campanii anti-gender, identifică temele asociate acestora și 
actorii principali din România. Încep prin a prezenta originile 
campaniilor împotriva egalității de gen și câteva trăsături 
ale acestora așa cum reies din literatura de specialitate care 

studiază fenomenul de câțiva ani, inclusiv prin abordări 
comparative. Rădăcina comună a acestor campanii și mișcări 
împotriva genului în Europa este așa numita „ideologie de gen” 
sau „teoria genului” sau „antigenderism”15. Demersul meu nu 
este exhaustiv, miza este mai curând operațională, întrucât 
doresc să conturez un context global înainte de a prezenta 
formele pe care le-au luat aceste mobilizări în România și 
mai ales ce teme au asociat ideologiei de gen. În următoarea 
secțiune, identific temele predilecte care au intrat în aceste 
campanii, precum și actorii acestora. Ceea ce doresc este să 
arăt diversitatea temelor și capacitatea acestor campanii de 
a aborda subiecte diverse și de a reuni actori foarte variați. 
În final, este important să observăm că această opoziție față 
de egalitatea de gen nu constituie doar discurs ori mobilizare 
civică, ci a pătruns pe terenul reprezentării politice. Așadar, 
campaniile anti-gender nu sunt doar discurs și mobilizare 
civică fără reprezentare politică. Articolul este construit 
prin revizuirea literaturii de specialitate care analizează 
campaniile anti-gender, mai ales, din Europa, cercetări 
proprii anterioare16 ale comunicării online în perioada 2016-
2018 care iau ca studiu de caz publicația Activenews17. De 
asemenea, poziția mea de membră a comunității universitare 
– predau și scriu în domeniul studiilor de gen – și cea de 
activistă feministă care s-a poziționat public de multe ori 
împotriva acestui val împotriva egalității de gen au contribuit 
la lărgirea și rafinarea cunoșterii acestor campanii. Am auzit, 
așadar, din postura de activistă de sintagma „ideologie de gen” 
încă din anul 2015, înainte de configurarea campaniei pentru 
organizarea referendumului ori a dezvoltării literaturii de 
specialitate.   

Configurarea unor noi adversități față de egalitatea 
de gen: campaniile anti-gender

Sistematizare teoretică: origini, semnificație
Alături de neoliberalism, care a afectat politicile egalității 
de gen, în ultimii ani observăm cum crește popularitatea 
partidelor politice conservatoare sau de dreapta care 
promovează „valorile familiei” și semnificații tradițional 
normative ale genului. Alături de organizații și grupuri din 
societatea civilă, acestea configurează și alimentează un tip 
distinct de adversitate și reactivitate față de egalitatea de gen 
care poartă numele de „campanii anti-gender”. Proiectele 
și mobilizările politice variate sunt inițiate ori sprijinite și 
de persoane și grupuri din zona religioasă neoprotestantă, 
ortodoxă sau catolică. Aceste campanii se opun așa numitei 
„ideologii de gen”, o construcție de paie care, în opinia 
mea, este menită să alimenteze frică și să genereze panică 
morală. Campaniile anti-gender s-au desfășurat în Europa 
(de exemplu, în Austria, Croația, Belgia, Franța, Germania, 
Ungaria, Irlanda, Italia, Polonia, Rusia, Spania,18 România), 
dar și țări din America Latină (Brazilia, Columbia, Peru, Chile, 
Mexic, de pildă) sau din Africa19. Ne aflăm, așadar, în fața unor 
campanii globale20 menite să frâneze sau să genereze regres în 
domeniul egalității și al dreptății de gen. 

O scurtă sistematizare a literaturii de specialitate și a studiilor 
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comparative din state în care au fost inițiate astfel de campanii 
ne arată că „ideologia de gen” a dobândit conținut de-a lungul 
anilor21. Știm mai multe în prezent despre origini, evoluție, 
arhitectura mobilizării anti-gender, geografia acestora. Roman 
Kuhar și David Paternotte coordonează și publică în 2017 
volumul Anti-Gender Campaigns in Europe Mobilizing against 
Equality care conține studii din 12 țări. Kuhar și Paternotte 
argumentează că această opoziție reprezintă un tip nou de 
contestare și că noțiunea de mișcări anti-gender descrie 
„mobilizări și campanii împotriva genului care au apărut încă 
de la sfârșitul anilor 1990 în mai multe țări europene și în alte 
spații (în mod particulat în America Latină)”.22 Aceste mobilizări 
se opun „ideologiei de gen” și „teoriei genului”, fiind grupate de 
autori sunt denumirea de campanii anti-gender. 

 „Teoria genului” ori „ideologia de gen” include „orice de 
la egalitatea de gen și egalitatea căsătoriei, avort, drepturi 
reproductive, educație sexuală, gender mainstreaming sau 
drepturile persoanelor trangender, la politici antidiscriminare 
sau chiar noțiunea de gen în sine”.23  “Teoria genului” ori 
“ideologia de gen” este un „semnificant gol”24 ori „un lipici 
simbolic”25 și aduce împreună „activiști de dreapta foarte 
diverși: credincioși și necredincioși, naționaliști și universaliști, 
populiști care demonizează capitalul global și conservatori 
tradiționali stil Reagan/Thatcher cu o iubire neocon pentru 
piață”.26 Așadar, campaniile deschid noi posibilități de 
cooperare în ciuda diferențelor din matricea ideologică. „Teoria 
genului” ori „ideologia de gen” este comunicată ca fiind o nouă 
amenințare la adresa „familiei tradiționale” și a „masculinității 
și feminității naturale”, o revoluție culturală care își propune 
să construiască o lume post-binară. Și „familia tradițională” și 
„masculinitatea și feminitatea naturală” provin de la Dumnezeu, 
așadar critica acestora este echivalată adeseori cu opoziția față 
de voința divinității.

Verloo27 argumentează că există diferite forme de opoziție 
la adresa egalității de gen în Europa actuală, care variază de 
la politicile de austeritate la campanii anti-gender. Kuhar și 
Paternotte subliniază că „diversele forme de rezistență nu ar 
trebui să se confunde unele cu altele, deși câteodată se pot 
intersecta în mod decisiv”28. Mobilizarea antigender nu este o 
continuare a rezistenței conservatoare, ci reflectă manifestări 
noi ale rezistenței și este parte a retoricii dreptei globale.29 
Mobilizarea antigender a fost analizată și prin prisma erodării 
democrației (de-democratization). Krizsan și Roggeband 
(2018) subliniază că tendințele de-democratizării în Europa și 
America Latină se manifestă ca opoziție față de egalitatea de gen 
și ca amenințare față de câștigurile politicilor din acest domeniu 
și oferă date empirice din patru state din Europa Centrală 
și de Est care s-au abătut de la drumul democratic sau se află 
în plin proces de îndepărtare (backsliding): Croația, Ungaria, 
Polonia și România.30 Chiar dacă aceste campanii anti-gender 
se intersectează substanțial cu populismul de dreapta, ele nu 
trebuie restricționate la acest segment al axei ideologice. Lideri 
de stânga din America Latină (Mexic, Ecuador) au participat în 
aceste campanii, iar în Franța Partidul Socialist a fost divizat pe 
teme LGBTQ, mai ales legate de drepturi familiale și tehnologii 
reproductive.31 Sara Garbagnoli a descris cum voci importante ale 

marxismului în Italia au susținut public campaniile anti-gender.32

Într-un studiu remarcabil din 2016, „Against the Heresy of 
Immanence: Vatican’s ‘Gender’ as a New Rhetorical Device 
Against the Denaturalization of the Sexual Order”, Sara 
Garbagnoli reconstituie modul în care Vaticanul a construit 
discursiv și strategic „ideologia de gen”. Construcția se 
bazează pe contestarea conceptului de gen, care se face prin 
distorsiuni ale analizelor feministe, ale studiilor privind 
minoritățile sexuale, inclusiv prin deformări ale cerințele 
formulate de mișcările sociale. Garbagnoli subliniază că cei 
care scriu și cercetează în aceste domenii ajung să nu își 
mai recunoască abordările teoretice și analizele. Voi insista 
asupra clarificărilor discursive aduse de autoare, precum și 
asupra tehnicilor lingvistice folosite în configurarea noțiunii. 
Garbagnoli precizează că acest construct discursiv apelează 
la două sintagme, „ideologie de gen” și „teorie a genului”, iar 
termenii „ideologie” și „teorie” „sunt utilizați programatic ca 
sinonime”.33 Autoarea spune că sintagma: 

„«ideologie de gen» este construită cu ajutorul a ceea 
ce lingviștii numesc tehnici de deformare a poziției 
adversarului (Périès 1997). Ceea ce înseamnă că este 
formulată prin distorsionarea și omogenizarea multor 
teorii, instrumente analitice și perspective care provin 
din studiile de gen și studiile despre sexualitate sau din 
mișcările feministe și LGBTQ. Fiindcă această deformare 
țese date și afirmații corecte și incorecte despre gen, acest 
instrument retoric operează ca un discurs proteic și foarte 
adaptativ căruia este dificil să îi răspunzi”.34

Problema este că un astfel de modus operandi are 3 efecte 
principale. În primul rând, chiar dacă cercetătorii din 
domeniul studiilor de gen și persoanele care fac activism 
feminist și pentru drepturile persoanelor LGBTQ nu își 
recunosc propriile analize și revendicări și le resping fiindcă 
sunt înșelătoare și denaturează, „discursul anti-gender poate 
să îi convingă pe legislatori și cei care fac politici publice și 
să slăbească legitimitatea socială a actorilor pe care îi are 
drept ținte”.35 În al doilea rând, deruta provocată de felul în 
care Vaticanul a semnificat termenul de „gen” a amplificat 
neclaritatea conceptului. Sintagmele „teoria genului” și 
„ideologie de gen”, așa cum au circulat ele în spațiul public, au 
contribuit la proliferarea unor discursuri neinteligibile despre 
gen. Un al treilea efect identificat de Garbagnoli este cel de 
legitimare. Paradoxal, „ideologia de gen” caută să confere 
legitimitate retoricii anti-gender ca un discurs științific și 
rațional care apără „ceea ce este uman”.36 Acest instrument 
discursiv a reușit că creeze clivajul gender/ anti-gender în 
spațiul public, explică Garbagnoli.

Sara Garbagnoli (2016), dar și Mary Anne Case într-un 
studiu excepțional, „Trans Formations in the Vatican’s War 
on «Gender Ideology»”, publicat în 2019 într-un număr al 
revistei Signs: Journal of Women in Culture and Society, arată 
că „teoria genului” sau „ideologia de gen” este un instrument 
retoric creat de Vatican pentru a opune rezistență și a critica 
politicile de egalitate de gen și egalitate sexuală.37 Elisabeth S. 
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Corredor, într-un alt articol al aceleiași reviste, „Unpacking 
«Gender Ideology» and the Global Right’s Antigender 
Countermovement”,38 punctează originile noțiunii intitulate 
„ideologie de gen” (perspectiva este comună cu Garbagnoli). 
Cercetările identifică momente cheie în formularea poziției 
Vaticanului față de „ideologia de gen”: Conferința UN din 1992 
de la Rio despre mediu și dezvoltare și cea din 1994 de la Cairo 
despre populație și dezvoltare și, mai ales, a patra conferință 
mondială a femeilor de la Beijing din 1995. În 2001, Papa Ioan 
Paul al II-lea declara că există credințe înșelătoare despre 
sexualitatea și demnitatea și misiunea femeii care derivă din 
„ideologii specifice de gen”39. Chiar dacă Vaticanul reprezintă 
laboratorul religios care a produs acest instrument retoric, 
actorii religioși care și-au asumat ulterior acest instrument 
retoric sunt însă mai diverși. Regăsim aici neoprotestanți 
sau chiar Biserica Ortodoxă din România, Rusia, Ucraina, 
Bulgaria care s-a asociat celor care denunță „ideologia de gen”, 
asociind-o cu pericolul la adresa familiei, cu homosexualitatea.

„Ideologie de gen” reprezintă un termen reactiv la cerințele 
emancipatoare ale femeilor, este un mecanism politic menit 
să blocheze dezvoltarea unor politici feministe sau care 
urmăresc drepturile persoanelor LGBTQ. Acest instrument, 
„ideologia de gen”, reprezintă o reinventare a discursului în 
condițiile în care abordările teoretice feministe, cele aduse 
de studiile despre persoanele LGBTQ, intervențiile mișcărilor 
sociale au reașezat termenii dezbaterilor publice și politice.  
Așadar, începând cu jumătatea anilor 1990, în țări europene 
s-au desfășurat campanii împotriva „ideologiei de gen”, un 
fenomen care a dus la apariția acestei familii distincte de 
mobilizări civice numite „campanii anti-gender”. Aceste 
campanii au avut loc și în Africa, America Latină, nu doar în 
Europa și au reușit să alimenteze ascensiunea politică a unor 
politicieni iliberali precum Bolsonaro în Brazilia sau să îi 
mențină la putere pe alții, precum Orban în Ungaria. 

Campaniile împotriva egalității de gen în România: 
de la discurs la reprezentare politică 

Această opoziție nouă față de egalitatea de gen nu constituie 
doar discurs ori mobilizare civică, ci a pătruns pe terenul 
reprezentării politice. Așadar, nu sunt doar discurs40 și 
mobilizare civică fără reprezentare politică. Atacul asupra 
studiilor de gen și încercarea recentă de interzicere a acestora 
prin modificarea Legii educației naționale reflectă vizibil 
așezarea campaniilor împotriva egalității de gen în domeniul 
reprezentării politice. De asemenea, arată și că referendumul 
pentru modificarea definiției căsătoriei din Constituție nu 
trebuie înțeles ca un tip de excepționalism antidemocratic41. 
Alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 au dus în 
Parlament un nou partid, Alianța pentru Unirea Românilor 
(A.U.R.), naționalist creștin care se raportează doctrinar 
explicit la „ideologia de gen” astfel: 

„Familia este celula de bază a oricărei societăți viabile. De 
aceea, este vital ca societatea să stimuleze constituirea 
de familii, să sprijine și să apere familia. Doctrina A.U.R. 

consideră că ideologia de gen este o aberaţie teoretică care 
descinde din oficina actuală a activiștilor neomarxisti. Așa 
cum un organism nu se poate păstra în viață decît dacă își 
conservă sănătatea celulelor, tot astfel o națiune nu are șanse 
de supraviețuire decît dacă își cultivă tiparul clasic al familiei 
obișnuite. Familia nu este obiect de controverse decît pentru 
cei care vor să o distrugă sub pretext de remaniere modernă. 
Căsătoria nu poate avea drept formulă primordială decît 
perechea alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie”.42 

Mobilizarea împotriva așa numitei „ideologii de gen” ori „teorie a 
genului” a început să se contureze înainte de inițiativa cetățenească 
din 2015.43 De exemplu, în octombrie 2015, 86 de ONG-uri au cerut 
în cadrul unei scrisori deschise adresate Ministrului Educaţiei, 
Sorin Cîmpeanu, şi ministrului Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, 
introducerea unei discipline opţionale „Educaţie pentru familie 
şi societate”. Mesajul central a fost acesta: „Vrem Educaţie pentru 
familie, nu formarea de pionieri sexuali pentru ideologia gender 
de tip comunist”44. Demersul lor este reactiv în condițiile în care 
în luna septembrie 60 de organizații non-guvernamentale au 
cerut Ministerului Educației să introducă educația sexuală ca 
materie obligatorie în școli45. Dar această retorică s-a consolidat 
treptat pe măsură ce ne apropiam de octombrie 2018, când a 
avut loc referendumul pentru modificarea definiției căsătoriei 
din Constituție. Desigur că mobilizări adversative, opoziții 
față de drepturile persoanelor LGBTQ, drepturile femeilor 
și egalitatea de gen au mai existat. Acestea au luat forma unor 
coaliții conjuncturale, inițiative legislative, materiale în mass 
media. Reamintesc aici împotrivirea, dinainte de anii 2000, față 
de eliminarea articolului 200 din Constituția României care 
incrimina homosexualitatea, încercări legislative de limitare 
a accesului la întreruperea de sarcină, după cum arată Florin 
Buhuceanu, și Ioana Vlad.46 Cadrajul acestor mobilizări nu a fost 
însă numit „ideologia de gen”.      

Un vârf al campaniilor anti-gender în România a fost 
referendumul din 2018, invalidat fiindcă nu a fost atins pragul 
electoral de 30%. Referendumul arată eșecul acestei campanii 
anti-gender și al actorilor care au susținut-o. Deși este un 
eșec în raport cu obiectivul asumat explicit (modificarea 
Constituției), mobilizarea unor actori variați, capacitatea 
de a impune o temă aparent marginală pe agenda publică și 
politică ies de sub marca insuccesului, potrivit raportului 
Conservatorismul insurgent din România, publicat în 2020 de 
Diana Mărgărit.47 De asemenea, este deosebit de important 
să reținem că în perioada care s-a scurs între publicarea 
inițiativei cetățenești în Monitorul Oficial și finalizarea 
referendumului, noi teme ori ținte au fost inserate atunci de 
Coaliția pentru Familie și susținătorii acesteia tot sub umbrela 
pericolului „ideologiei de gen” ori a „teoriei genului”. Așadar, 
agenda pe care o au în vedere se dovedește mai cuprinzătoare. 

Cui se împotrivesc aceste campanii anti-gender? 
Cine sunt actorii?

Obiectivele campaniei anti-gender
Campaniile anti-gender în România au obiective diferite, 
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unele sunt reactive și urmăresc să mențină status-quo-ul, 
altele impun noi teme pe agenda publică și politică ori au mize 
regresive.  Campaniile sunt mobilizate ca reacție la anumite 
schimbări din societatea românească în domeniul egalității 
de gen, al drepturilor femeilor și ale persoanelor LGBTQ, 
așadar obiectivul lor este să sprijine status-quo-ul patriarhal, 
binaritatea de gen și heteronormativitatea. Campania 
împotriva introducerii educației sexuale în școli este reactivă, 
de blocare a organizațiilor nonguvernamentale și inițiativelor 
politice, pe când referendumul pentru modificarea definiției 
căsătoriei este un exemplu de impunere a unei noi teme pe 
agenda publică și politică. Poziționarea față de Convenția de la 
Istanbul reflectă un obiectiv regresiv, dat fiind faptul că acest 
document a fost ratificat de România în 2016 de câțiva ani și a 
început procesul de armonizare cu prevederile acesteia.

Voi identifica în continuare o parte din temele predilecte 
care au intrat în aceste campanii, precum și actorii acestora. 
Radiografierea este utilă și în condițiile în care ne poate oferi 
indicații privind modul în care partidul A.U.R., de pildă, poate 
operaționaliza noțiunea de ‘ideologie de gen‘ în proiecte 
politice. Ceea ce doresc este să arăt diversitatea temelor și 
capacitatea acestor campanii de a aborda teme diferite și de 
a reuni actori foarte variați. Kuhar și Paternotte identifică 5 
categorii de drepturi și teme care sunt atacate de activiștii 
din campaniile anti-gender: drepturile LGBT, drepturile 
reproductive, educația care abordează noțiunile de gen și 
sex, studiile de gen și democrația. Voi prezenta în cele ce 
urmează sistematizarea realizată de Kuhar și Paternotte. 
În ceea ce privește campaniile și mobilizările anti-gender 
din România, am preferat să individualizez temele pentru 
a fi mai ușor recognoscibile. Kuhar și Paternotte spun că, 
din sfera drepturilor LGBT, parteneriatul civil și căsătoria 
sunt ținte predilecte, adeseori opoziția include și temeri 
privind adopția, tehnologiile reproductive, mama surogat. 
Drepturile reproductive au fost din punct de vedere istoric 
prima țintă a acestor campanii și au inclus teme precum 
avortul, contracepția și tehnologiile reproductive. În privința 
României însă, educația sexuală pare că a generat asocierea cu 
„ideologia de gen”. În educația care abordează noțiunile de gen 
și sex identificăm mobilizarea împotriva educației sexuale. 
Termenul de gen este supus dezbaterii sau, mai degrabă, 
conflictului epistemologic, prin urmare violența de gen, 
noțiunea de gender mainstreaming și studiile de gen au devenit 
ținte în aceste campanii. În ceea ce privește democrația, Kuhar 
și Paternotte afirmă că activiștii susțin că noțiunea de voință a 
majorității a fost confiscată de elitele corupte și că ideologia 
de gen reprezintă un nou tip de totalitarism.48 Pentru mai 
multă claritate, dar și pentru context, voi oferi două exemple 
din analiza pe care am efectuat-o asupra articolelor publicate 
de Activenews în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 201849. 
Articolele spun că referendumul care a susținut redefinirea 
definiției căsătoriei a fost manifestarea unei opoziții față 
de ideologia de gen și că ignorarea celor care au votat la 
referendum împotriva ideologiei de gen prejudiciază climatul 
de legalitate și democrație din România. De asemenea, 
important este că în cadrul comunicării este subliniată 

semnificația majoritaristă a democrației, astfel: democrația 
este puterea poporului.  Referendumul este pentru familia 
tradițională, pentru schimbarea Constituției în acest sens. 
Referendumul împiedică accesul minorităților sexuale la 
această instituție care pe viitor ar putea da drept la adopție. 

În continuare, voi identifica o parte din temele predilecte 
care au intrat în aceste campanii și mobilizările anti-gender 
din România; după cum am precizat anterior, am preferat 
să individualizez temele pentru a fi mai ușor recognoscibile 
demersurile. Obiectivul meu este să radiografiez acestea 
teme, nu să le analizez, dar ele trebuie să fie studiate ulterior. 
Campaniile și mobilizarea anti-gender din România au fost 
desfășurate împotriva: 

1) Egalității de gen, unde observăm un pronunțat conflict 
epistemologic în definirea termenului „gen”. Acest conflict 
epistemologic are efecte asupra definirii și operaționalizării 
unor noțiuni precum: stereotipuri de gen, identitate de gen, 
roluri de gen. Voi reda un citat dintr-un articol50 publicat 
în Activenews fiindcă este edificator pentru maniera fluid 
manipulatorie prin care se face trecerea de la roluri de gen 
stereotipale la persoane transgender. Este important să ținem 
cont că aceste remarci sunt făcute cu privire la manuale 
școlare pentru copii de clasa a III-a. Observăm recurența ideii 
simplificatoare „fetele devin băieți, iar băieții devin fete”. Este 
unul dintre exemplele care arată cum se construiește panica 
morală. Ana-Corina Săcrieru afirmă următoarele:

„S-a dispus introducerea în manualele școlare a combaterii 
rolurilor stereotipe de gen. Noi știm că aceste roluri 
stereotipe de gen, așa cum au fost ele în legea națională, 
sunt sistemele de credințe, de convingeri, de aprecieri, pe 
care noi ca popor le avem despre rolul femeii și al bărbatului 
în societate. Nu intră doar un anumit stereotip, ci toate 
convingerile pe care le avem noi ca societate despre rolurile 
de gen”.51

2) Mișcării și politicilor feministe care sunt disruptive față de 
patriarhat, dar și critice la adresa heteronormativității52, iar 
unele abordări deconstruiesc binaritatea de gen. 

3) Drepturilor persoanelor LGBTQ prin impunerea 
referendumului pentru redefinirea constituțională  a 
căsătoriei53, opoziția față de parteneriat civil, negarea 
diferențelor dintre sex și gen cu consecințe directe asupra 
persoanelor transgender. Voi face câteva observații pe 
marginea referendumului din 2018, care a urmărit modificarea 
definiției căsătoriei din Constituție. Referendumul a fost însă 
prezentat și ca un demers de împotrivire față de ideologia de gen. 
Așadar, una dintre încadrările utilizate în comunicarea publică 
a fost opoziția față de ideologia de gen. Semnificațiile atribuite 
ideologiei de gen au avut scopul să alimenteze o politică a 
fricii și panică morală menite să le comunice oamenilor că 
valorile sociale și interesele lor sunt amenințate.  Cohen spune 
că societățile trec din când în când prin episoade de panică 
morală când „o stare, un episod, o persoană sau un grup de 
persoane apar sau sunt definite ca o amenințare la adresa 
valorilor și intereselor societății”.54 Spectrul ideologiei de gen 
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care bântuie societatea a căpătat tușe groase prin asociere cu 
referendumul, iar frecvența s-a intensificat pe măsură ce se 
apropia luna octombrie 2018. Din analiza pe care am făcut-o 
articolelor publicate de Activenews în perioada 1 ianuarie 
2016-31 decembrie 2018 a reieșit că „ideologia de gen” este 
asociată cu: reeducarea copiilor, politicile staliniste, reeducare 
maoistă, extrema stângă, ideologia LGBT, propaganda LGBT; 
de asemenea, „ideologia de gen” este considerată un construct 
marxist, o strategie antiromânească, o umbrelă sub care este 
dusă o campanie agresivă dusă împotriva Bisericii Ortodoxe.

4) Convenției de la Istanbul, prin urmare opoziția afectează 
întregul domeniu al luptei pentru prevenirea și combaterea 
violenței de gen. Convenția de la Istanbul recunoaște că există 
violenţă de gen împotriva femeilor  și o definește  ca „violenţa 
care este direcţionată împotriva unei femei pentru că ea este o 
femeie sau care afectează femeile în mod disproporţionat” (Art. 
3, Litera d.)55. În textul „Stereotipurile de gen și violența asupra 
femeilor. Sunt practicienii din sistemul de justiție imuni?”56 
am subliniat că violența asupra femeilor este și o manifestare 
a inegalității de gen, mai exact a unor practici sociale care 
devalorizează femeile. Așadar, construcția și deconstrucția 
genului, formarea și manifestarea stereotipurilor de gen sunt 
esențiale pentru a înțelege violența de gen ca manifestare a 
inegalității de gen. Unul dintre membrii Comitetului Național 
de Coordonare a Inițiativei Cetățenești pentru revizuirea 
Constituției, părintele Constantin Necula, semnează în luna 
martie 2018 alături de alți 8 profesori universitari o scrisoare 
deschisă prin care „denunță teoriile gender adoptate de 
România prin Convenția de la Istanbul” și cer îndepărtarea 
„agresiunii la versetele Creației din hotarele acestui popor”, 
ne spune Activenews57. Nu doar acest document a devenit 
ținta criticilor mobilizărilor anti-gender. Într-un interviu din 
luna septembrie 2018, președintele Coaliției pentru Familie, 
Mihai Gheorghiu, a minimalizat răspândirea violenței în 
familie susținând că la mijloc ar fi o tentativă de a prezenta 
familia „ca pe un teritoriu al violenței împotriva femeilor 
și copiilor”: „Eu nu spun că nu există astfel de accidente”, a 
declarat acesta. De asemenea, Mihai Gheorghiu neagă datele 
din Eurobarometrul din 2016 care arată că în România există 
cea mai mare toleranţă faţă de viol și consideră cercetarea „o 
mizerie”: „Nu cred că realitatea este atât de neagră pe cât vreți 
s-o prezentați (...) pe cât o prezintă Poliția Română”.58 Revenind 
la Convenția de la Istanbul, trebuie spus că, pe 29 februarie 2016, 
Senatul României a aprobat Legea de ratificare a  Convenției de 
la Istanbul. Aceasta fusese semnată de România în iunie 2014. 
Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Lituania, Letonia și Croația au 
refuzat ratificarea Convenției. În Bulgaria, Biserica Ortodoxă a 
fost unul dintre principalii opozanți ai ratificării Convenției de 
la Istanbul care, desigur, „a denunțat ideologia de gen” și a cerut 
Parlamentului să nu o ratifice.59 Polonia a anunțat în luna iulie 
2020 că intenționează să se retragă dintre semnatari.60

5) Drepturilor sexuale și reproductive: de pildă, accesul la 
educația sexuală și dreptul de a face avort. Blocarea oricăror 
încercări de introducere a educației sexuale nu s-a făcut doar 
prin prisma „afectării inocenței copiilor”, ci și prin apelul la 
„ideologia de gen” încă din 2015, așa cum am precizat anterior. 

Actorii din mobilizările anti-gender spun că susținerea 
accesului tinerilor la educație și informare și servicii de sănătate, 
cu accent pe sănătatea reproducerii, planificare familială este 
„ideologie de gen”. Mihai Gheorghiu, președintele Platformei 
Împreună de această dată, nu al Coaliției pentru Familie, a 
declarat în 2019 despre un proiect al asociației „Tineri pentru 
Tineri” că „miza ideologiei de gen” este „cucerirea minții și 
sufletului copiilor, sexualizarea precoce, controlul social al 
noilor generații”.61 Tema accesului la întrerupere de sarcină 
este vastă, indiferent dacă circumscriem analiza studiilor de 
gen, mișcărilor sociale ș.a., prin urmare, precizez doar că și 
mobilizarea împotriva întreruperii de sarcină este o temă 
asociată acestor campanii anti-gender.

6) Educației de gen formale din mediile preuniversitare și 
universitare. Aici aș numi mobilizarea împotriva Strategiei 
naționale de educație parentală 2018-2025 propusă de 
Ministerul Educației, document lucrat împreună cu organizații 
cu expertiză în domeniul drepturilor copiilor, de pildă 
UNICEF62, atacul asupra studiilor de gen și încercarea recentă 
de interzicere a acestora63. Ministerul Educației a lansat în 
dezbatere publică, pe 11 iunie 2018, un proiect de Strategie 
națională de educație parentală pentru perioada 2018-2025. 
Obiectivul principal al activităților de educație parentală era 
„de a-i conștientiza pe părinţii/reprezentanţii legali/persoana 
în grija căreia se află copilul cu privire la importanţa rolului 
pe care îl au în susţinerea creşterii şi dezvoltării acestuia, 
pentru ca aceștia să-și îmbunătăţească sau să-și modifice 
unele cunoştinţe, atitudini, înţelegeri/viziuni şi practici de 
îngrijire şi educaţie în conformitate cu recomandările psiho-
pedagogiei modern” (Strategie, p. 3). Platforma civică pentru 
drepturi şi libertăţi Împreună a trimis o scrisoare deschisă 
premierului Viorica Dăncilă și a cerut  ca Strategia Naţională 
de Educaţie Parentală 2018-2025 să fie retrasă. Platforma a 
catalogat strategia drept „o creaţie a propagandei progresiste”. 
După această reacție, alți actori au cerut retragerea 
documentului, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți 
– Învățământ Preuniversitar, Federația Sindicatelor Libere 
din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație 
(FSE) „Spiru Haret”. Și Francisc Doboș, purtătorul de cuvânt 
al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, a publicat 
pe pagina sa de Facebook următorul mesaj: „Da educației 
parentale; avem mare nevoie. Dar în nici un caz educația de 
tip gender”.64 Reacțiile au fost declanșate de acest fragment din 
draftul de Strategie: „Strategia națională de educație parentală 
are ca fundament abordarea teoretică conform căreia familia 
nu este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă 
un produs socio-cultural, «o constelaţie de idei, imagini 
şi terminologii» creată şi recreată permanent de practicile 
socio-culturale”.65 (Strategie, p. 3). În privința studiilor de gen 
și a interzicerii acestora, voi face doar o observație privind 
finalitatea acestui demers. Complexitatea rațiunilor din spatele 
interzicerii acestora, a educației de gen care diferențiază între 
termenii de „sex” și „gen”, alianțele create, mobilizarea civică, 
identificarea persoanelor transgender cu o ideologie au nevoie 
de o analiză distinctă. Curtea Constituțională a României 
a amânat de mai multe ori decizia cu privire la sesizarea de 
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neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.7 din Legea 
educației naționale nr.1/2011. Pe 16 decembrie a admis, cu 
majoritate de voturi, sesizarea de neconstituționalitate.66

7) educației de gen nonformale (Conferința de la Focșani din 
201867, Taberele Girl Up, piesa de teatru „98% Decizia corectă”). 
Am participat ca vorbitoare la acest eveniment alături de 
Patrick Brăila, Venera Dimulescu și Raluca Negulescu Balaci. În 
sală au fost susținători ai Coaliției pentru Familie, iar în urma 
prezentării pe care am făcut-o, am observat că adversitatea 
lor a fost alimentată de 1. clarificarea noțiunii de stereotipuri 
de gen, 2. Identificarea vulnerabilităților în domeniul egalității 
de gen unde am numit faptul că România se afla pe primul 
loc în Europa la nașteri în rândul fetelor până în 15 ani și că 
introducerea educației sexuale în școli este un răspuns, 
3. menționarea Convenției de la Istanbul.68 Conferința de 
la Focșani a fost introdusă însă și în Parlament de Daniel 
Gheorghe, deputat PNL (Partidul Național Liberal), care, în 
ședinta Camerei Deputatilor din 10 aprilie 2018, adresează o 
interpelare Ministerului Educației „care vizează încălcarea 
dreptului părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor 
convingeri, fapt stipulat atât în Constituţia României, cât 
şi în art. 487 din Codul civil, în contextul unor acţiuni de 
propagandă care s-au derulat la Bucureşti şi la Focşani, cu 
încălcarea legii”.69 Voi reveni asupra acestei interpelări în 
secțiunea în care identific actorii din aceste campanii anti-
gender.

Sistematizarea aceasta nu este rigidă, ci există intersecții 
în condițiile în care definirea conceptului de gen și bătălia 
epistemică afectează poziționarea față de Convenția de la 
Istanbul ori studiile de gen, de pildă. Mizele campaniilor se 
pot întrepătrunde, de pildă opoziția față de educația sexuală 
și dreptul de a face avort pot să alimenteze atacuri față de 
proiecte cu miză educativă sau artistico-educativă. În cadrul 
conferinței de la Focșani, am atins și subiectul educației sexuale 
în contextul prezentării datelor statistice despre sarcini la fete 
minore. Recent, în noiembrie 2020, am văzut o desfășurare de 
forțe împotriva piesei „98% Decizia corectă” pusă în scenă la 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamț și împotriva directoarei 
acestui spațiu, regizoarea Gianina Cărbunariu70. 

Actorii campaniilor anti-gender
Observăm, așadar, că „ideologia de gen” are un caracter fluid și 
flexibil și poate fi asociată unei număr divers de teme. Actorii 
din România implicați activ în campaniile anti-gender sau 
aliații acestora care s-au poziționat public susținând obiectivele 
campaniilor sunt variați. Kuhar și Paternotte observă că aceștia 
fac parte din diferite constelații de actori: asociații care apără 
familia, asociații anti-avort, grupuri conservator-religioase, 
grupuri naționaliste, populiste, de extremă dreaptă, biserici 
și culte religioase.71 Autorii organizează actorii din campaniile 
și mobilizările anti-gender în 3 tipuri: grupuri care existau 
anterior și care erau și bine organizate, grupuri nou înființate 
și aliați.72 Am preferat să aleg o altfel de  grupare a acestor 
actori, am urmărit și clivajele: religios-laic, societate civilă-
stat. Am individualizat politicienii și partidele politice, dat 
fiind rolul lor în configurarea dimensiunii de reprezentare 

politică a acestor mobilizări anti-gender, precum și mass 
media, deoarece vreau să atrag atenția asupra comunicării 
digitale în acesta campanii. Sistematizarea pe care o propun 
este următoarea:  

1) Organizații ale societății civile. Exemple: Coaliția pentru 
Familie73, o structură umbrelă care reunește  organizații 
nonguvernamentale conservatoare, cu caracter laic sau 
religios (ortodox, neoprotestant și catolic),74 alte ong-uri cu o 
agendă conservatoare care s-au mobilizat împotriva educației 
sexuale, a Strategiei de educație parentală, Platforma Civică 
Împreună75 etc.

2)  Sectorul religios. Exemple: Biserica Ortodoxă Română care 
a susținut Referendumul din 2018, Arhiepiscopia Romano-
Catolică. Studiile au subliniat rolul Bisericii catolice, însă 
Bisericile Ortodoxe din România și Bulgaria au jucat un rol 
important în aceste campanii. Încă din ianuarie 2016, Biserica 
ortodoxă a anunțat că sprijină demersul de modificare 
a Constituției.76 De asemenea, jurnalistul Vlad Stoicescu 
sintetizează demersurile mai multor membri ai Sfântului Sinod 
care „s-au exprimat în pastorale, în apeluri sau în discursuri cu 
privire la datoria sfântă de a participa la referendumul pentru 
modificarea articolului 48 din Constituție, referitor la familie”.77

3) Instituții publice. Exemple: Academia Română, de pildă, 
care a criticat public Strategia de educație parentală. Potrivit 
comunicatului de presă transmis de Academia Română:  
„Proiectul Ministerului Educaţiei Naţionale de legiferare a unui 
sistem de educaţie parentală fără niciun specific românesc, cu 
implicaţii enunţate explicit împotriva familiei tradiţionale, ca 
nucleu al vieţii sociale, culturale, morale şi creştine, milenare 
a românilor, presupune o educaţie uniformă a copiilor, fără 
diferenţe de sex, de particularităţi antropologice şi psihologice, 
de mediu comunitar (rural, urban), etnic. Proiectul echivalează 
cu o încercare, asemănătoare celor din statele cu regimuri 
totalitare internaţionaliste sau globaliste, de obţinere a ceea ce 
s-a numit mereu «omul nou», fără familie, fără naţionalitate, 
fără ţară, fără identitate”.78  

4) Politicieni și partide politice. Prin inițiative legislative, 
declarații politice, întrebări și interpelări o serie de politicieni 
au avansat o agendă conservator-religioasă sau proprie 
conservatorismului insurgent. De exemplu, Vasile-Cristian 
Lungu, senator PMP (Partidul Mișcarea Populară), Andrei 
Daniel Gheorghe, deputat PNL (Partidul Național Liberal), 
Matei Dobrovie, deputat USR (Uniunea Salvați România) până 
în octombrie 2018, membru al Grupului parlamentar PNL 
din 15 octombrie 2018 etc. Voi dezvolta mai mult intervențiile 
acestor actori. 

În noiembrie 2016, Coaliția pentru Familie și  PNL (Partidul 
Național Liberal), PSD (Partidul Social Democrat), ALDE 
(Partidul Alianța Liberalilor și Democraților) au semnat o 
alianță politică pentru sprijinirea referendumului pentru 
modificarea definiției căsătoriei din Constituție. În 2020, 
PSD și-a întărit poziția conservatoare prin votul dat în Senat 
proiectului propus de parlamentarul PMP Vasile-Cristian 
Lungu, care modifică Legea educației naționale. Legea pentru 
modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011 
interzice „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate 
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spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv 
în unitățile care oferă educație extrașcolară”, activitățile „în 
vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, 
înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit 
de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna același”.79 

Andrei Daniel Gheorghe, deputat PNL, aflat la un al treilea 
mandat după alegerile din 6 decembrie 2020, cap de listă 
în județul Ilfov, are numeroase intervenții în Parlament în 
mandatul din perioada 2016-2020 despre ideologia de gen. 
Vocabularul din declarații politice, interpelări adresate 
Ministerului Educației este impregant cu termeni precum: 
reeducare, marxism-leninism, fascism, ofensivă ideologică  
și, desigur, ideologia de gen. În 2017, inclusiv fondurile 
norvegiene au fost asociate de Daniel Gheorghe cu ideologia de 
gen în cadrul unei dezbateri din plenul Camerei Deputaților. 
Acesta susține că fondurile norvegiene, prin ideile pe care le 
promovează, nu sunt în concordanță cu valorile naționale, 
promovează ideologia neo-marxistă a anilor ‘60 și dau curs 
unor elemente care destabilizează siguranța națională prin 
atacuri la adresa siguranței naționale. Voi reda un paragraf din 
intervenția acestuia din ziua de 3 octombrie, 2017:

„Se vorbește de toate aceste granturi norvegiene și fonduri 
norvegiene și vreau să spun un lucru. În spatele acestor 
granturi norvegiene funcționează o serie de ONG-uri, 
mai multe grupuri, nu o singură rețea, care promovează o 
serie de idei care nu sunt tocmai în consonanță cu valorile 
culturale, spirituale și identitare ale poporului român.// 
Fondurile acestea norvegiene stau de multe ori la baza 
anumitor structuri asociative, care în România promovează 
relativismul moral și cultural și ideologia genurilor, 
desprinsă din ideologia neo-marxistă a anilor ‘60, fie vin 
pur și simplu să promoveze globalismul, secularismul și 
alte elemente”.80

Daniel Gheorghe a avut o interpelare către Ministerul Educației 
despre  conferința de la Focșani. Reacția acestuia în urma 
răspunsului primit conține vocabularul menționat anterior:  

„(...) Acolo, la Vrancea, s-a derulat o acţiune de ideologie 
LGBT şi de promovare a aşa-numitei ideologii de gen. Sunt 
lucruri care, conform legii, ţinând cont că avem de-a face 
cu elevi minori, ar fi necesitat acordul scris al părinţilor; 
sunt articole din Constituţia României care spun acest 
lucru foarte clar. Eu nu-mi dau seama care este utilitatea 
aducerii copiilor într-un cadru în care li se promite că li se 
descriu anumite lucruri, iar după aceea li se spun poveşti cu 
transgenderi. Pe undeva, noi trăim acum o fază de ofensivă 
ideologică care porneşte dintr-o revoluţie culturală asociată 
anumitor mişcări radicale ale anilor ‘60, iar România de 
astăzi este sub un asalt al acestor tipuri de ideologii”.81

În data de 5 iunie 2019, Daniel Gheorghe are o declarație 
politică pe care o numește „Ideologiile noului totalitarism 
în sistemul de educaţie din România” în care subliniază 
necesitatea eliminării ideologiei de gen din școli.82

Campaniile sunt parte a unui fenomen global, după cum 
arată și Paternotte și Kuhar.83 Similitudinile însă nu înlătură 
adaptarea retorică la context. În opinia mea, o astfel de 
adaptare regăsim într-un discurs al deputatului Matei 
Dobrovie care articulează noțiunea de corupție morală și 
o asociază ideologiei de gen. Tema anticorupției, articulată 
puternic în ultimii ani în societatea românească, este asociată 
acum de Dobrovie și ideologiei de gen. Așa cum societatea s-a 
împotrivit corupției și a alimentat mobilizare anticorupție, 
comparabil trebuie să se mobilizeze și împotriva corupției 
morale care e reprezentată de ideologia de gen. Mai ales că, 
așa cum spune naiv Matei Dobrovie, nicăieri în Constituție sau 
în legile României nu este stipulată ideologia de gen84. 

Nu este deloc de neglijat faptul că partidul AUR (Alianța 
pentru Unirea Românilor)  face trimitere în doctrină către 
ideologia de gen, așa cum precizam anterior, pe care o 
consideră „o aberaţie teoretică care descinde din oficina 
actuală a activiștilor neomarxiști”. „Ideologia de gen” este 
însă un construct discursiv care alimentează campanii și care 
a pătruns în Parlament. Această noțiune este folosită de cei 
care se opun egalității de gen. Claudiu Târziu, co-președintele 
A.U.R. și fost membru în Consiliul Național de Coordonare a 
campaniei pentru modificarea Constituţiei desfăşurată de Coaliţia 
pentru Familie,  identifică referendumul eșuat din 2018 drept 
unul dintre factorii coagulării partidului.85 Coaliția pentru 
Familie și susținătorii săi au contribuit la consolidarea noțiunii 
de  „ideologie de gen” în spațiul public.

5) Mass media tradiționale și digitale. Unele instituții de presă 
constituie platforme de comunicare și propagandă pentru 
agenda conservator-religioasă ori a conservatorismului 
insurgent,86 altele oferă sprijin mai discret: de exemplu 
canalele de comunicare ale BOR, România liberă sub 
conducerea lui Iulian Capsali, emisiuni ale unor posturi, de 
exemplu Realitatea TV  prin emisiunile „Oamenii Realității” 
din 2018 dedicate Strategiei de educație parentală, platforma 
activenews.ro etc. În Raportul privind libertatea presei în 
România 2018-2019, ActiveWatch observă că „Referendumul 
din 6 și 7 octombrie 2018, privind revizuirea articolului 48 
din Constituție referitor la definiția familiei, a înregistrat 
câteva recorduri negative prin atitudinea neprofesionistă 
a unor actori de pe piața media” (Ganea et alii, 2019, p. 25). 
Sunt menționate mai multe emisiuni de la posturi diverse, 
de exemplu „Postul B1TV, prin emisiunea moderată de Silviu 
Mănăstire, ‘Dosar de politician’, s-a remarcat prin maniera 
dezechilibrată în care a prezentat subiectul referendumului”, 
„Postul Digi 24 nu a dedicat spațiu special pentru dezbateri în 
jurul referendumului pentru revizuirea familiei. Însă, în zilele 
premergătoare votării, postul a început difuzarea unor mini-
interviuri în care apăreau preoți care promovau importanța 
familiei tradiționale”.87 

Literatura de specialitate subliniază că activiștii din 
campaniile împotriva egalității de gen sunt foarte prezenți 
în mediul online și folosesc în avantajul lor tehnologiile 
comunicării. Activitățile pe care le desfășoară online sunt 
multidimensionale și merg dincolo de informare (Paternotte, 
Kuhar, 2017). Aceștia folosesc propaganda computațională. 
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Într-un articol din 2017, Computational Popaganda and Political 
Big Data: Moving Toward a More Critical Research Agenda 
in  Big Data, Gillian Bolsover și Philip Howard subliniază că 
propaganda computațională are două părți importante: una 
tehnică și o alta socială (Bolsover, Howard , 2017, p. 273). Autorii 
observă că, într-un articol din 2016, Woolley and Howard pun 
accent pe latura tehnică, definind propaganda computațională 
drept „ansamblul alcătuit din platforme social media, agenți 
autonomi și big data care au ca obiectiv manipularea opiniei 
publice” (Bolsover, Howard, 2017, p. 273). Bolsover și Howard 
spun că „spre deosebire de aceasta, definiția socială a 
propagandei computaționale derivă din definiția propagandei, 
respectiv comunicare care denaturează simboluri, apelează la 
emoții și prejudecăți, ocolind gândirea rațională pentru a atinge 
un anumit obiectiv al celor care o construiesc; propaganda 
computațională este înțeleasă ca propagandă diseminată cu 
ajutorul mijloacelor computaționale, (tehnice)” (Bolsover, 
Howard, 2017, p. 273). Propaganda urmărește să producă, să 
transmită texte și mesaje pentru a încuraja anumite reacții. 
Propaganda identifică adversari și ține cont de trecut, de 
tradiții, credințe, prejudecăți, stereotipuri, mituri și operează 
într-un context cultural.88 Este important, așadar, să înțelegem 
că media digitală poate manipula oamenii și că propaganda 
este cu atât mai periculoasă cu cât găsim disfuncționalități în 
mass media tradițională din cauza vulnerabilităților interne89 
(deprofesionalizare, bias politic și economic etc.). 

Studiul Dianei Mărgărit din 2019, „LGBTQ Rights, 
Conservative Backlash and the Constitutional Definition 
of Marriage in Romania” asupra referendumului din 2018 
utilizează literatura științifică din zona mișcărilor sociale 
și analizează interacțiunea dintre organizațiile LGBTQ și 
Coaliția pentru Familie folosind modelul mișcare/contra-
mișcare.90 Analiza nu integrează referendumul în familia de 
mobilizări civice anti-gender. Ulterior, într-un studiu  publicat 
în anul 2020, Mărgărit analizează Coaliția pentru Familie 
(CpF) – o umbrelă de organizații civice –  drept „exponentul 
conservatorismului insurgent de dată recentă, prin prisma 
faptului că a reușit nu doar să-și creeze un sistem de alianțe 
și parteneriate eficiente, ci și să-și impună în doar câțiva 
ani agenda în spațiul public românesc”.91 Autoarea definește 
astfel conservatorismul insurgent în România: „acel tip de 
conservatorism extremist care apare ca reacție la valorile și 
practicile democratice pe care pretinde să le înlocuiască cu o 
viziune autoritară, autohtonă, revanșardă asupra societății. În 
plus, prin sintagma de conservatorism insurgent, am în vedere 
și caracterul activ, militant al mișcărilor sociale care nu doar 
reacționează la schimbările sociale și politice din România, ci 
sunt capabile, prin forțele lor proprii, să genereze, la rândul 
lor, noi schimbări sociale și politice”.

Important este să reținem că retorica și mobilizarea anti-
gender sunt mai vechi, iar în acest punct mă separ de observația 
autoarei care consideră campania împotriva ideologiei de 
gen în educația copiilor ca fiind de dată recentă: „recenta 
sa campanie împotriva ideologiei de gen – egalitate de gen, 
roluri de gen – în educația copiilor (Conte, 2019) reprezintă 
dovada clară a determinării grupărilor civice conservatoare 

care, cu fiecare bătălie pierdută, par să devină mai puternice 
și mai ofensive în îndeplinirea obiectivelor lor”.92 Campaniile 
au o vechime mai mare, iar în România mobilizarea și retorica 
împotriva pătrunderii ideologiei de gen în educație au început 
să se contureze înainte de inițiativa cetățenească din 2015, așa 
cum am precizat anterior. 

Concluzii

Prin inițiative legislative, campanii de presă în media tradițională 
și digitală, actorii cu o agendă conservator-religioasă93 urmăresc 
să normeze, să modifice, să blocheze demersuri legislative, 
civice în domenii diferite, de la educație până la violență de 
gen și drepturi sexuale și reproductive. Toate aceste teme 
și obiective ale campaniilor anti-gender necesită studii și 
cercetări sistematice pentru a fi înțelese mai bine, de la strategii 
de mobilizare, actori, construcții retorice și propagandă, de 
exemplu. Radiografierea pe care am făcut-o este sumară, iar 
sistematizarea informațiilor trebuie realizată cu mai multă 
rigoare teoretico-metodologică; abordările interdisciplinare 
(științe politice, științe ale comunicării, studii de gen, sociologie) 
ar aduce claritate și profunzime, în opinia mea.  

Trimiteri explicite la „ideologia de gen” existau înainte 
de inițierea demersurilor de organizare a referendumului. 
Referendumul, însă, s-a desfășurat sub retorica pericolelor 
ideologiei de gen, dar, sub raport discursiv, acesteia i 
s-a alăturat „ideologia LGBT”, folosită adesea ca sinonim. 
În vocabularul cotidian, termenul LGBT este mai ușor 
recognoscibil; este mai facil să identifici persoanele LGBT 
ca țapi ispășitori, să construiești discursuri și mobilizare 
împotriva drepturilor acestor oameni și să articulezi 
apocaliptic pericolul ideologiei de gen. Este mai ușor să 
construiești, astfel, panică morală.     

Am văzut că „ideologia de gen” are un caracter fluid și 
flexibil și poate fi asociată unei număr divers de teme. Este 
deosebit de important să înțelegem ce stă la baza acestei 
construcții retorice. Asemenea multor persoane care scriu și 
cercetează în domeniul studiilor de gen, care utilizează genul 
ca o categorie analitică în diferite discipline ori care fac parte 
din mișcările sociale pentru drepturile femeilor și cele ale 
persoanelor LGBTQ, nici eu nu am recunoscut munca pe care 
o fac ori activismul civic.         

Retorica anti-gender se regăsește la nivelul societății civile, 
este articulată de Biserica Ortodoxă Română, Arhiepiscopia 
Romano-Catolice, culte neoprotestante, instituții publice, 
politicieni, presă. Consider că este deosebit de relevant că acest 
discurs anti-gender, aflat sub umbrela ideologiei de gen, poate 
să îi persuadeze pe legislatori și pe cei care fac politici publice să 
acționeze folosind, desigur, pârghiile pe care le au la îndemână. 
Și am văzut că expresiile „ideologia de gen” și „teorie a genului” 
au intrat în Parlament. Iar parlamentarii au apelat nu doar la 
întrebări și interpelări și declarații politice, ci și la inițiative 
legislative, de pildă cea împotriva studiilor de gen, a educației 
de gen. Închei prin a sublinia iar că această opoziție față de 
egalitatea de gen nu constituie doar discurs ori mobilizare 
civică, ci a pătruns pe terenul reprezentării politice. 
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Note:
1. Le sunt recunoscătoare colegelor mele, prof. univ. dr. Ionela Băluță (Universitatea din București) și conf. univ. dr. Diana Mărgărit 

(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași), pentru observațiile și comentariile extrem de utile făcute asupra întregului text.
2. Vezi în acest sens Mihaela Miroiu, Societatea retro (București: Editura Trei, 1999); Mihaela Miroiu, Drumul către autonomie: 

teorii politice feministe (Iași: Polirom, 2004); Ionela Băluță, „(Re)Constructing Democracy without Women: Gender and Politics 
in Postcommunist Romania”, Clio. Women, Gender, History 41, Issue 1 ( January 2015): 187-200; Ionela Băluță, „Women and the 
Family in the Late Nineteenth-century Romanian Feminist Press: Defining Active Gender Roles”, Journal of Family History 41, 
nr. 1 (2016): 65-80; Oana Băluță, ed., Șanse egale prin concilierea vieții de familie cu cariera (București: Maiko, 2007); Cornel Ban, 
Dependență și dezvoltare: economia politică a capitalismului românesc, trad. Ciprian Șiulea (Cluj-Napoca: Tact, 2014); A. Molocea, 
„Re-construcția feminismului românesc în cadrul mișcării de femei (1990–2000)”, în Mișcări feministe și ecologiste în România 
(1990–2014), ed. Mihaela Miroiu, 19–81 (Iași: Polirom, 2015); Sergiu Gherghina, Sorina Soare, „A Test of European Union Post-
accession Influence: Comparing Reactions to Political Instability in Romania”, Democratization 23, nr. 5 (2016): 797-818.

3. Gherghina Sergiu, Sorina Soare, „A Test”, 1. Vezi și Miroiu, Drumul către autonomie.
4. Vezi Popescu, Liliana, „Instituțiile europene de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați. O perspectivă 

comparativă”, în Gen și integrare, ed. Laura Grünberg (București: Smart Printing SRL, 2002); Mihai Albu, Cristina Mocanu, 
„Egalitatea de șanse în România. De la teorie la practică”, în Gen și putere. Partea leului în politica românească, ed. Oana Băluță 
(Iași: Polirom, 2006).

5. Am în vedere corpul de funcţionari administrativi şi procedurile utilizate în administraţia publică, nu limbajul uzual, cotidian.  
6. Ioana Vlad, „Dezvoltări în mișcarea românească de femei după 2000”, în Miroiu, Mișcări feministe și ecologiste; Oana Băluță, 

„Feminist resistance to austerity in Romania”, Central European University and Public School of Public Policy, 16 septembrie 
2016, Conferința Gender and the Economic Crisis (15, 16 septembrie 2016); Oana Băluță, „Domestic Violence: Policies and Civic 
Activism in Romania”, Indiana University, Bloomington, Martie 2016, Society for Romanian Studies Conference; Andrea 
Krizsan, Mobilizing for policy change: women’s movements in Central and Easter European domestic violence policy struggle 
(Budapesta: Central European University, 2015).

7. În studiul de caz dedicat României (2017), am prezentat și analizat măsurile de austeritate implementate de guvernul neoliberal 
Boc care au demantelat eșafodajul instituțional dedicat egalității de șanse, prevenirii și combaterii violenței în familie, au 
afectat indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului și o serie de alte beneficii sociale pe care nu le voi mai relua 
aici. Gen, etnie/rasă și domeniul dizabilității au fost vulnerabilizate de pachetul de măsuri. Vezi Oana Băluță și Andrea 
Kriszan, „C. Romanian Case Study”, în Nick Sitter, Agnes Batory, Andrea Krizsan și Violetta Zentai, WP6: Political Leadership, 
National Politics, and Transboundary Crisis Management; Deliverable D6.2: Backsliding in area of constitutional safeguards and 
independent institutions, corruption control, and general equality and minorities (Budapesta: Central European University, 2017), 
25-34. Delivery date: 10 April 2017. Online: http://www.transcrisis.eu/wp-content/uploads/2017/05/D6.2-Backsliding-in-area-
of-constitutional-safeguards-and-independent-institutions-corruption-control-and-general-equality-and-minorities-1.
pdf. Accesat la 10 decembrie 2020. 

8. În anul 2011 am publicat volumul Impactul crizei economice asupra femeilor care analizează efectele măsurilor de austeritate 
asupra femeilor în trei domenii: excluziune socială, armonizarea vieții de familie cu profesia și violența domestică, vezi Oana 
Băluță, coord., 2011, Impactul crizei economice asupra femeilor, Editura Maiko, București..

9. European Institute for Gender Equality (EIGE), Romania - Gender Equality Index 2015: http://eige.europa.eu/rdc/eige-
publications/romania-gender-equality-index-2015, accesat pe 10 decembrie 2020.   

10. European Institute for Gender Equality (EIGE), Romania - Gender Equality Index 2013: https://eige.europa.eu/gender-equality-
index/2013/RO, accesat pe 10 decembrie 2020.

11. European Institute for Gender Equality (EIGE), Romania - Gender Equality Index 2019: https://eige.europa.eu/gender-equality-
index/2019/RO, accesat pe 10 decembrie 2020. Inegalitățile cele mai pregnante erau înregistrate la indicatorii putere (38.8 
puncte), timp (50.3 puncte) și cunoaștere (51.5 puncte); de asemenea înregistrează regres la indicatorul muncă (-0.9 puncte)

12. Roman Kuhar, David Paternotte, eds., Anti-Gender Campaigns in Europe Mobilizing against Equality (Maryland: Lowman & 
Littlefield, 2017). 

13. Vezi, de pildă, atacurile la adresa Convenției de la Istanbul. 
14. De exemplu, atacurile la adresa studiilor de gen și a oricărei educații de gen prin modificarea Legii Educației Naționale în 

iunie 2020. 
15. Kuhar, Paternotte, Anti-Gender, 4.
16. Am prezentat o parte din rezultatele analizei în cadrul a două conferințe internaționale în lucrarea „Gender Equality as the 

New Scapegoat for Political Parties and Conservative Movements in search of a new Political Consensus - A Romanian Case 
Study”, Europe and Beyond: Communication, Research, Translation Conference, 20-23 August 2019, organizată de European 
Sociological Association (ESA), Manchester,  Marea Britanie; „Referendum on «the traditional family» as an epistemological 
battlefield locus”, Politics & Society Conference, 2019, East Central Europe, Thirty Years following the End of Communism, 
Lucian Blaga University of Sibiu, 27-28 September 2019, Sibiu, Romania. Corpusul este alcătuit din 1205 articole, baza de date 
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a fost alcătuită computațional cu ajutorul Python și a unor module de NLP (Natural Language Processing); BeautifulSoup4 
Python a fost utilizat pentru a extrage articolele publicate de Activenews între 1 ianuarie 2016, ora 0.00 și 31 decembrie 2018, 
ora 23.59.  Îi sunt profund recunoscătoare lui Constantin Barbu pentru inițierea în tainele Python, pentru tot dialogul de idei 
pe care îl avem de mulți ani și pentru prietenie. Munca aceasta a fost posibilă cu ajutorul lui.  

17. Coaliția pentru Familie și susținătorii săi au contribuit la consolidarea noțiunii de „ideologie de gen” în spațiul public. 
Activenews este una dintre publicațiile online care a facilitat comunicarea Coaliției pentru Familie și a susținătorilor săi, o 
publicație pe care o găsim în clasamentul site-urilor de știri și care publică sistematic articole care hrănesc iliberalismul, 
să-l numesc generic, din constrângeri de spațiu. Datele furnizate de www.trafic.ro ne oferă informații despre numărul 
utilizatorilor, vizite și afișări ale www.activenews.ro. Înainte de referendumul din 2018, publicația a ocupat locul 9 în lunile 
august și septembrie și locul 10 în august  în clasamentul site-urilor de știri potrivit www.trafic.ro.  
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