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Studiile feministe și studiile de gen au pătruns în spațiul 
academic românesc după căderea regimului comunist, odată 
cu procesul de democratizare a societății și a universităților. 
Înainte de 1989, multe discipline și specializări au fost 
desființate sau profund cenzurate de un regim totalitar care 
îngrădea libertatea de gândire și de exprimare. Numeroase 
abordări și teorii dezvoltate în spațiul internațional nu au 
putut fi introduse în câmpul universitar românesc, puternic 
ideologizat și controlat. 

Pe 16 iunie 2020, Senatul României a adoptat un proiect 
de modificare a Legii Educației Naționale, prin care sunt 
interzise „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate 
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 aceleași”.1 
Aflate încă în procesul de instituționalizare, recunoaștere și 
legitimare, studiile de gen devin prima țintă a unei încercări 
politice de cenzură a spațiului academic. 

Așa cum arată cercetările existente, recunoașterea și 
instituționalizarea studiilor de gen ca domeniu științific au 

cunoscut traiectorii diverse, în funcție de contextele naționale, 
confruntându-se cu diverse tipuri de obstacole: monopoluri 
disciplinare și jocuri de putere, inerții și bariere instituționale, 
dar și opoziții ideologice și mize politice.2 Pe lângă factorii 
academici, epistemologici și politici identificați încă din primele 
analize3, în ultimii ani au apărut noi forme de contestare, 
atac și delegitimare4, numite, în mod generic, „anti-gender 
campaign”5: de la campanii mediatice care înfierează genul și/
sau studiile de gen, mergând până la atacuri personale și chiar 
suspendarea unor programe de master6. 

Așadar, pentru a înțelege parcursul greoi, sinuos, al 
introducerii și instituționalizării studiilor de gen în România, ar 
trebui să ținem seama cel puțin de trei dimensiuni: a) arhitectura 
instituțională a spațiului academic post-comunist, diversele 
logici de organizare și reglementare, precum și și influența 
politicilor educaționale și a finanțărilor europene asupra 
procesului de predare și cercetare; b) reprezentările sociale și 
politice ale genului și feminismului, opozițiile ideologice legate 
de feminism și egalitatea de gen; c) mizele politice ale egalității 
de gen, care oscilează între doi poli: pe de o parte, agenda 
politică oficială europeană și internațională favorabilă egalității 
și studiilor de gen iar pe de altă parte campaniile anti-gender, 
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care atacă deopotrivă egalitatea de gen și studiile de gen.
Pornind de la aceste considerații, voi argumenta că studiile de 

gen constituie un turnesol al democrației: felul în care acestea 
au fost introduse și (parțial) instituționalizate, obstacolele 
instituționale dar și ideologice cu care se confruntă, valorile și 
mizele politice ce însoțesc promovarea respectiv contestarea 
studiilor de gen, toate aceste elemente sunt revelatoare atât 
pentru procesul de democratizare a spațiului universitar, cât și 
pentru gradul și calitatea democrației românești de după 1989. 

În prima parte a acestui articol propun o analiză a procesului 
de introducere și instituționalizare a studiilor de gen pornind 
de la studii deja existente și completând cu un tablou actual al 
gradului de instituționalizare al acestora. Pe lângă indicatorii pe 
care i-am selectat pornind de la modelul instituționalizării, o să 
mă opresc și asupra factorilor specifici contextului românesc, 
care au favorizat sau au îngreunat prezența acestor studii în 
spațiul universitar. În partea a doua voi analiza pe scurt opozițiile 
academice, ideologice și politice la adresa feminismului, a 
studiilor feministe și a studiilor de gen. Voi folosi studiile deja 
existente, mărturiile unor cercetătoare din domeniu, precum și 
o explorare rapidă a ultimelor atacuri la adresa studiilor de gen. 

Introducerea studiilor de gen în România : un proces sinuos, 
o instituționalizare fragilă

Analizele despre introducerea studiilor de gen ca domeniu 
de studiu și de cercetare în spațiul est-european și românesc 
(acestea din urmă mai puțin numeroase) au identificat mai multe 
elemente care au favorizat acest proces: rețelele intelectuale și 
militante din Europa și SUA; traiectoriile individuale ale unor 
cercetătoare și profesoare; reglementările transnaționale 
privind egalitatea de gen; procesul de internaționalizare a 
spațiului academic; procesul de aderare la Uniunea Europeană7. 

Un factor insuficient subliniat pentru contextul românesc este 
legat de diversificarea și dezvoltarea impresionantă a spațiului 
universitar după căderea regimului comunist: reconectarea la 
spațiul universitar internațional prin mobilități de studiu și de 
cercetare, prin multiplicarea fondurilor de carte și dezvoltarea 
parteneriatelor internaționale; redeschiderea unor facultăți 
închise înainte de 1989 (precum sociologia, psihologia etc.); 
crearea unor facultăți noi și mai ales diversificarea masivă a 
programelor de licență și de master.8 Această efervescență 
și atmosferă de libertate ușor boemă a primului deceniu 
postcomunist a fost favorabilă introducerii unor cursuri, 
seminare și chiar programe de master în domeniul studiilor 
feministe și studiilor de gen. În plus, această transformare a 
spațiului universitar se face în paralel cu (re)inventarea unui 
câmp feminist, traversat la rândul său de dinamici diverse9.

Au urmat însă mai multe reforme și reglementări succesive 
ale câmpului universitar, care vor face mai dificile inițiativele 
inedite și mai puțin „legitime”. Crearea ARACIS în 200510 sau 
legea educației naționale din 2011 sunt doar două momente care 
influențează organizarea și funcționarea spațiului universitar. 
Constrângerile suplimentare legate de definițiile disciplinare 
și standardele de calitate, dublate de viziunea managerială 
neo-liberală care impune (printre altele) criterii de eficacitate 

economică în evaluarea programelor de studii, influențează 
posibilitatea de a propune cursuri și programe de studiu noi. 
Și programele și cursurile existente pot fi afectate, iar când se 
adaugă și alți factori, supraviețuirea acestora devine imposibilă.

În ceea ce privește instituționalizarea studiilor de gen, 
Gabriele Griffin a identificat șase etape, care pot îmbrăca 
forme diferite, în funcție de condițiile specifice fiecărui context 
național: „etapa activistă (the activist phase)”, „etapa stabilizării 
(the establishment phase)”, „etapa integrării (the integration 
phase)”, „etapa profesionalizării (the professionalization phase)”, 
„etapa definirii disciplinare (the disciplination phase)” și „etapa 
autonomizării (the autonomy phase)”11.  Contextul românesc 
se caracterizează (poate chiar mai mult decât cele din alte 
țări ex-comuniste12) prin faptul că mai multe din aceste etape 
apar și se dezvoltă în paralel; la fel cum majoritatea acestor 
etape au rămas, până în prezent, neterminate. Cele câteva 
studii existente au subliniat introducerea rapidă a studiilor 
de gen în mai multe spații din sfera academică – introducere 
care se explică, în mare parte, prin contextul evocat mai sus. 
Theodora-Eliza Văcărescu consideră că folosirea modelului 
analitic al instituționalizării ar trebui regândită, considerând că 
ar fi mai util conceptul de „inclusion”: 

„inclusion should be understood as a dynamic and flexible 
process, with both positive and negative aspects. It implies 
not only creative, institutional and personal strategies for 
promoting gender studies in higher education curricula, 
but also disregard and institutional indifference, even 
obstruction”.13 

Ioana Cîrstocea pornește de la studiul de caz legat de masterul 
de studii de gen de la Școala Națională de Științe Politice și 
Administrative și generalizează, afirmând că avem de-a face cu 
o „implementare instituțională solidă” a preocupărilor pentru 
feminism în spațiul universitar românesc14. 

Într-adevăr, în anii 2000 situația părea destul de 
încurajatoare. Cursuri și cercetări legate de studiile de gen 
(chiar dacă abordările teoretice și definirea conceputului 
sunt foarte variate) existau deja în patru mari universități15. 
Primul program de master în studii de gen a fost înființat în 
1998, de către Mihaela Miroiu, la Școala Națională de Științe 
Politice și Administrative, unde a coagulat și o mică echipă de 
cercetătoare, dezvoltând mai multe proiecte de cercetare și 
editoriale16.  La Cluj activa Grupul Interdisciplinar în Studii de 
Gen, care avea de asemenea mai multe proiecte și publicații 
și propunea un program de studii postuniversitar ce acorda 
un certificat în specializarea „Gen, cultură și societate”17. În 
2003 Universitatea Babeș-Bolyai a dezvoltat un program de 
master intitulat „Gen, diferențe și inegalități”. Un Centru de 
studii feministe funcționa pe lângă Universitatea de Vest din 
Timișoara și a propus mai multe cursuri pe teme de feminism 
sau de studii de gen, a organizat colocvii, conferințe și chiar a 
lansat, în 2002, o revistă internațională de Gender Studies18. În 
2003, Reghina Dascălu a înființat și un program de master: 
„Genul socio-cultural: abordări interdisciplinare”19. În fine, la 
Universitatea din București studiile feministe și de gen erau mai 
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puțin vizibile: aici își desfășura activitatea un Centru de studii 
feministe, iar Mădălina Nicolaescu a susținut introducerea a 
două cursuri cu această tematică în programele de master ale 
Catedrei de Limba și Literatura Engleză20.

Cu toate acestea, concluzia unei instituționalizări/recu-
noașteri/acceptări rapide a studiilor de gen în România ar 
trebui formulată cu mai multă precauție și, mai ales, revizuită 
în urma unui bilanț actualizat al prezenței studiilor de gen în 
universitățile românești, al continuității și stabilității cursurilor, 
centrelor de cercetare, proiectelor editoriale și programelor de 
master. Voi schița în rândurile de mai jos un tablou succint al 
indicatorilor procesului de instituționalizare a studiilor de 
gen în spațiul universitar actual, privilegiind o perspectivă 
comparativă diacronică.

1. Prezența cursurilor care propun abordări din sfera studiilor 
de gen21:  Un element important în procesul de instituționalizare 
poate fi introducerea unor cursuri despre gen printre disciplinele 
opționale recomandate de către ARACIS în standardele de 
evaluare a programelor de licență și de master: variantele din 
2018-2020 ale acestor standarde prevăd o disciplină  opțională 
„Gen și politică” la programele de studii de licență în domeniul 
științe politice și un curs de „Sociologia genului” la programele de 
licență în sociologie22. Deși este o măsură recentă, al cărei impact 
nu se poate încă măsura exact, consultarea planurilor de studii 
ale facultăților de științe sociale și umane din cadrul celor patru 
centre universitare amintite mai sus23 arată o oarecare influență 
a normelor ARACIS:  toate programele de licență în științe politice 
propun cursuri despre gen și politică; în domeniul sociologiei 
doar două dintre universități respectă recomandarea, Școala 
Națională de Științe Politice și Administrative și Universitatea din 
București. Problematici și teme apropiate de studiile de gen sunt 
altfel prezente în diverse cursuri, în special în aria științelor socio-
umane, dar acest lucru nu este evident din denumirea disciplinei, 
deci vizibilitatea este redusă, iar impactul mai greu de evaluat. 
2. Programe de master: În prezent, doar două programe 
de master cu specializare în studii de gen funcționează în 
România: masterul de la Școala Națională de Științe Politice 
și Administrative, care este și cel mai vechi - „Politici, gen și 
minorități”24 - și un master creat în 2011 la Universitatea din 
București – „Politicile egalității de șanse în context românesc și 
european” (atașat masterului european E.G.A.L.E.S și susținut, 
la început, prin finanțarea din două proiecte europene)25. 
Masterele de la Cluj și Timișoara nu mai funcționează. Mai 
pot exista cursuri din sfera studiilor de gen în alte programe 
de master (care au conceptul în titlu sau în descriere), dar 
identificarea acestora este mai dificilă, perenitatea lor mai 
fragilă, iar vizibilitatea mai redusă.
3. Profesori/profesoare – cercetători/cercetătoare: Organizarea 
de concursuri pentru posturi didactice și de cercetare ține de 
decizia instituțiilor, chiar dacă pentru gradele de profesor/
oară, conferențiar/ară, respectiv cercetător/oare 1 și 2, se 
aplică standardele naționale validate de comisia CNATDCU 
a Ministerului Educației Naționale26. Domeniile posturilor 
corespund domeniilor de specializare (științe politice, istorie, 
sociologie, drept etc), deci nu se pot configura norme în studii 

de gen, care să dea vizibilitate și perenitate acestor poziții. 
Este așadar imposibil să spunem cu precizie câți specialiști/
specialiste în studiile de gen sunt angajați/te în universități 
și institute de cercetare. Mai mult, dat fiind locul marginal al 
cursurilor din domeniul studiilor de gen în curriculă, este mai 
strategic, din punct de vedere al carierei universitare, să fie 
alese arii disciplinare care se bucură de mai multă recunoaștere, 
studiile de gen rămânând, în cel mai fericit caz, complementare 
(sunt însă și cazuri în care acestea au fost abandonate complet 
în favoarea altor specializări). 
4. Publicații: Numărul articolelor și volumelor care abordează 
teme legate de studiile de gen este fără îndoială mai mare decât 
în anii 2000, dar rămâne încă redus față de alte domenii sau 
în raport cu literatura internațională. Pe lângă publicațiile 
individuale, sunt de amintit patru proiecte editoriale care 
contribuie la creșterea vizibilității și susținerea cercetărilor din 
acest domeniu: revista științifică Analize - Journal of Gender and 
Feminist Studies care apare, cu o perioadă de întrerupere, din 
199827; colecția de „studii de gen” de la Polirom, care este și cea 
mai veche28; două colecții mai recente, una la editura Tritonic29 
iar cealaltă la editura Universității din București30.
5. Centre de cercetare: În trei din cele patru universități 
analizate există centre de cercetare în domeniul studiilor de 
gen. Față de anii 2000, continuă să activeze centrul FILIA31, care 
a colaborat încă de la început cu Școala Națională de Științe 
Politice și Administrative și centrul interdisciplinar în studii de 
gen de la Timișoara32. La Universitatea din București Centrul de 
studii feministe nu mai figurează printre centrele de cercetare 
ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine33, dar în 2011 a fost 
creat un nou centru la Facultatea de Științe Politice, care are 
printre axele de cercetare studiile de gen: Centrul pentru 
Politicile Egalității de Șanse34. La Cluj, Grupul Interdisciplinar 
pentru studiile de gen, care funcționa în cadrul Facultății de 
Studii Europene, nu mai apare pe site-ul oficial35.
6. ONG-uri feministe sau din alte domenii care abordează 
problematica de gen: În ceea ce privește spațiul activismului 
civic, situația pare mai dinamică decât în anii 2000. Au apărut 
mai multe ONG-uri care activează în domeniul drepturilor 
femeilor, al prevenirii și combaterii violenței domestice etc., iar 
majoritatea asociațiilor din 2000 continuă să activeze36 . Totuși, 
dificultățile de finanțare (niciun ajutor din partea Statului, 
diminuarea finanțărilor europene după 2007) și o opinie publică 
puțin receptivă (adesea ostilă) față de această problematică 
îngreunează activitatea asociațiilor și reduc simțitor vizibilitatea 
și impactul lor social și politic37. Mai mult, de câțiva ani asistăm 
și la mobilizări tot mai importante împotriva „genului”, fie că e 
vorba de mișcările anti-avort sau de cele împotriva drepturilor 
comunității LGBTQI+38. 
7. Recunoașterea expertizei pe piața muncii: În 2014 au fost 
introduse în COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) 
ocupațiile de „expert în egalitatea de șanse” (242230 – cu studii 
superioare)39 și „tehnician în egalitatea de șanse” (341207 – cu 
studii medii)40. Chiar dacă standardele profesionale ar trebui să 
fie mai clar definite41, includerea acestor ocupații în registrul 
național (la care se raportează piața muncii) contribuie la o 
recunoaștere a expertizei în acest domeniu. În plus, din 2019 
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a fost introdusă și recomandarea ca firmele cu mai mult de 
50 de angajați să aibă un expert în egalitate de șanse pentru a 
se ocupa de toate chestiunile legate de egalitatea dintre femei 
și bărbați, politica salarială, concilierea viață privată – viață 
profesională, gestiunea plângerilor de hărțuire, etc42. Aceste 
măsuri pot contribui la creșterea angajabilității absolvenților, 
care a devenit un indicator în evaluarea programelor de master. 
De altfel, un studiu recent dovedește că absolvenții celor două 
programe de master de la București sunt angajați în proporție 
de 98%, iar o treime consideră că aceste programe le-au oferit 
perspective noi de angajare; mai mult, jumătate dintre cei care 
au răspuns la acest studiu declară că au avut sau au locuri de 
muncă legate de specializarea lor.43

Pe lângă acești indicatori, mai trebuie subliniat un factor 
favorabil, mai ales după anii 2000: procesul de aderare la 
Uniunea Europeană, care a impus României mai multe norme 
legate de egalitatea de gen (cadru legislativ, instituțional 
și politici publice). De asemenea, finanțările europene în 
domeniul cercetării și educației au încurajat proiectele pe teme 
legate de egalitatea de gen. Mai multe axe din domenii legate 
de dezvoltarea resurselor umane (fondul  social european) au 
impus activități de sensibilizare și formare în egalitatea de gen44, 
conducând la creșterea cererii de expertiză și formatori. Având 
în vedere că internaționalizarea universităților reprezintă un 
obiectiv în strategiile naționale și un indicator în evaluarea 
instituțională45, oportunitățile de finanțare și cooperare 
deschise de studiile de gen, cel puțin la nivel european, 
reprezintă o fereastră de oportunitate pentru menținerea și 
dezvoltarea acestui domeniu în universitățile românești.

Per ansamblu, bilanțul actual dezvăluie o situație destul de 
amestecată. Au fost făcute unele progrese în ceea ce privește 
recunoașterea formală a studiilor de gen și a expertizei 
profesionale în acest domeniu. Numărul publicațiilor și al 
profesorilor/profesoarelor specializate sau care folosesc 
concepte din sfera studiilor de gen a crescut. Nu există însă 
indicatori cerți pentru o instituționalizare durabilă, iar 
exemplul programelor de master este simptomatic. De prea 
multe ori, introducerea acestor cursuri și crearea de programe/
centre este legată de o persoană46. În lipsa unei instituționalizări 
solide, care să conducă la formarea de echipe pedagogice și de 
cercetare și să deschidă accesul la resurse materiale stabile, 
aceste oportunități pot dispărea și programele se pot închide, 
cum s-a întâmplat în cazul celor două mastere de la Cluj și 
Timișoara. Cursurile cu statut opțional (așadar fără garanția 
perpetuității), delegitimarea domeniului, care îndepărtează 
adesea tinerii/tinerele la început de carieră, absența unui 
suport instituțional real pentru programele de master, sunt tot 
atâtea elemente care oglindesc o instituționalizare fragilă, chiar 
precară a studiilor de gen în spațiul universitar românesc. 

Despre opoziția față de studiile de gen: de la reticențe 
academice, la respingere ideologică și atacuri anti-gender

Hățișurile organizării spațiului academic și diversele 
monopoluri disciplinare nu sunt singurele obstacole ce au 
îngreunat recunoașterea și autonomizarea studiilor de gen în 

România. Rezistența sau opoziția ideologică față de feminism, 
egalitatea de gen și/sau drepturile comunității LGBTQI au fost 
exprimate încă din anii 2000 și circulă între spațiul universitar, 
sfera politică și spațiul jurnalistic. Voi evoca doar trei aspecte, 
deși subiectul merită un studiu amănunțit.

Studiul feminismului și marginalizarea academică
Mai multe autoare au vorbit despre criticile explicite sau implicite 
de care te poți lovi atunci când alegi să lucrezi pe teme legate 
de feminism sau studii de gen. Foarte adesea această alegere 
înseamnă expunerea la o de-legitimare științifică, deoarece 
există o „contestation radicale de la capacité des paradigmes 
féministes à faire avancer la compréhension du monde social”47. 

O serie de intelectuali publici aparținând elitelor mainstream, 
care se erijează în instanțe morale ale societății românești, 
și-au exprimat poziția rezervată sau chiar ostilă față de 
feminism. Mihaela Frunză afirmă că: „One of the most spread 
critiques is the one that assimilates both multiculturalism 
and feminism to the ideology of political correctness.”48 
Feminismul și multiculturalismul sunt criticate pentru că 
ar aboli liberalismul salvator49. Alte voci citate de autoare 
consideră că multiculturalismul este „out of date”, „because it 
promoted unconditionally and aggressively the «Saint Trinity» 
of «race, gender, class» in universities, but which finished 
by being rejected inside the very country that invented it”.50 
Iar exemplele pot continua. Tocmai de aceea Mihaela Miroiu 
se întreba, retoric, în 2004: „Despre ce mișcare intelectuală 
feministă poate fi vorba când marii guru ai neamului, oameni cu 
toate canalele mediatice deschise și cu mare succes de public au 
rămas neclintiți în anti-feminismul lor?”.51 La rândul său, Enikö 
Magyari-Vincze sublinia, în introducerea cărții sale despre 
diferența care contează, că volumul apărea într-un context 
academic și politic „ostil feminismului”.52

Feminism = marxism = comunism: impasul ideologic
Citatele precedente oglindesc deja ostilitatea ideologică față 
de feminism, asociat cu multiculturalismul, ambele asociate 
cu comunismul. În mai multe momente când pe scena 
publică/politică au apărut revendicări legate egalitatea de gen, 
acuzațiile de feminism și anatema ideologică au fost iminente. 
Mă voi opri la un singur exemplu: proiectul de introducere a 
cotelor de gen inițiat de Sulfina Barbu (deputată a Partidului 
Democrat-Liberal) în 2011. Opoziția masculină transpartinică a 
fost foarte prezentă în spațiul public, iar printre actorii politici 
care au condamnat acest proiect s-au numărat și intelectuali/
universitari53. „Feminismul-marxist” este respins cu îndârjire 
de o figură proeminentă din PDL, ministru al afacerilor externe 
la acea vreme, dar și profesor asociat la diverse universități: 
„Paritatea în polică este un concept paradoxal, pe de o parte, 
decurge din principiul reprezentantivității (…) Pe de altă parte, 
paritatea impusă mecanic are o încărcătură stângistă, totalitară 
care mă deranjează”.54 În lectura lui Mădălin Voicu, deputat 
al Partidului Social-Democrat, promovarea femeilor ține de 
un comunism exacerbat: „Comunismul ăsta exacerbat cu 
promovarea femeii nu face însă bine. Ce, sunt handicapate?”.55 

Aceste reacții sunt grăitoare pentru impasul ideologic în care 
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se află feminismul și egalitatea de gen în spațiul românesc post-
comunist. Asociate marxismului, comunismului, stângismului 
exagerat, ideile și proiectele feministe, fie că sunt politice, 
civice sau academice, se izbesc de o barieră ideologică ce le 
delegitimează și le marginalizează puternic. 

Interzicerea studiilor de gen: atacurile recente
La contestările și opozițiile ideologice anterioare se adaugă, 
în ultima vreme, o serie de campanii împotriva genului și a 
studiilor de gen. Referendumul din 2018, legea din iunie 2020 au 
generat multe dezbateri parlamentare și discuții publice în care 
genul și studiile de gen sunt acuzate de prozelitism și lipsă de 
științificitate, teoriile și conceptele din domeniu fiind transpuse 
în definiții simplificatoare și ideologiza(n)te. Impasului 
ideologic semnalat anterior i se adaugă un atac ideologico-
politic, susținut inclusiv de reprezentanți ai mediului academic: 
Cătălin Avramescu56 și Adrian Papahagi57. 

Primul susține că studiile de gen sunt pseudo-știință, le 
asociază cu stalinismul și le exclude din templul științelor 
politice: „La fel şi staliniştii. Era această idee, că materialismul 
dialectic este ştiinţific, este culmea ştiinţei. Asta spun şi ei. Nu 
văd de ce noi studiem în interiorul unei facultăţi de Ştiinţe 
Politice egalitatea sau inegalitatea de şanse, nu văd de ce 
studiem statutul femeii, pur şi simplu. Noi trebuie să studiem 
procese, instituţii, valori politice, teorii. Istoria politică. Din asta 
este formată ştiinţa politică. Nu putem veni acum cu un master 
în fericire sau nefericire”.58 Or, una dintre definițiile cele mai 
răspândite ale conceptului de gen îl prezintă drept un proces 
social central în jocurile de putere, deci eminamente politic59. 

Celălalt universitar denunță studiile de gen ca fiind o simplă 
ideologie  : „Pornind cu preconcepții teoretice, având o grilă 
de lectură ideologică, și vizând în ultimă instanță idealuri 
politice («emancipare», «egalitate», «progres» etc.), studiile 
zise «de gen» sunt așadar îndoctrinare și propagandă, nu 
știință, chiar dacă și-au creat reviste, conferințe,  curricula  și 
toate celelalte forme academice specifice științelor”. Și, pentru 
a întări anatema ideologică, asocierea cu marxismul: „În fine, 
studiile zise «de gen» și alte produse marxiste «eliberatoare» 
au proliferat în universitățile americane și europene începând 
din anii 1970”.60

Câteva concluzii

Această analiză scoate în evidență câteva aspecte ce ar merita 
cercetări ulterioare aprofundate: instituționalizarea studiilor 
de gen este fragilă, depinzând în mare parte de pozițiile și 
implicarea unor persoane și beneficiind de prea puține resurse 
umane, materiale și instituționale pentru a putea garanta 
continuitatea și stabilitatea proiectelor existente. Este foarte 
greu să se ajungă la o autonomie științifică, la consolidarea 
dezbaterilor epistemologice, să se construiască echipe și 
proiecte durabile, câtă vreme specialistele din domeniu se 
izbesc zilnic de un misoginism structural, iar studiile de gen 
se confruntă cu o delegitimare academică, științifică și politică 
permanente. Per total, studiile de gen pot constitui o hârtie 
de turnesol pentru democratizarea spațiului universitar și 
un indicator al gradului și calității democrației românești. 
Introducerea lor a fost posibilă numai odată cu deschiderea 
orizontului democratic și repunerea procesului de predare-
cercetare pe baze democratice (cu limitele și neajunsurile 
inerente). Introducerea studiilor de gen a fost și este favorizată 
de politicile educaționale europene și de procesul de 
internaționalizare a universităților românești, de reintegrare 
a acestora în rețelele de cunoaștere internaționale. Opoziția la 
studiile de gen este revelatoare pentru rezistențele ideologice 
conservatoare, care discreditează nu doar feminismul și genul, 
ci și principiile democratice fundamentale precum egalitatea 
în drepturi și egalitatea de șanse, afectând profund calitatea 
democrației61. Atacurile recente la adresa studiilor de gen se 
înscriu într-o tendință care s-a manifestat în mai multe state, 
care au alunecat spre ceea ce în literatura de specialitate se 
numește, oximoronic, democrații iliberale62.
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