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STUDIILE  DE  GEN  LA  ªCOALA
NAÞIONALÃ  DE  ªTIINÞE  POLITICE  ªI

ADMINISTRATIVE

                LILIANA POPESCU

Preocupãrile pentru studiile de gen la ªcoala Naþionalã
de Studii Politice ºi Administrative dateazã de pe la mijlocul
deceniului nouã, dar anul de înfiinþare al unui program
instituþionalizat a fost 1998, sub titulatura de Masterat de Studii
de Gen. A fost primul program de acest tip din România ºi
singurul pâna la jumãtatea anului 2002.  Începând cu anul
universitar 2001–2002, masteratul poartã numele de Masterat
de Gen ºi Politici Publice.  Aceastã formulã este mai adecvatã
profilului Facultãþii de ªtiinþe Politice din cadrul SNSPA, unde
îºi desfãºoarã activitatea.

Meritul iniþiativei înfiinþãrii Masteratului ºi al coordonãrii
lui ulterioare aparþine doamnei profesor universitar doctor
Mihaela Miroiu, care la vremea respectivã era decan al
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi care a reuºit sã ralieze un numãr
de oameni interesaþi sã dea contur acestui masterat. În
dezvoltarea programului au fost ºi sunt implicate o serie de
cadre didactice cunoscute în þarã ºi în strãinãtate: Mihaela
Miroiu (Filosofie feministã ºi Teorii politice feministe), Aurora
Liiceanu (Psihologia genului), Renate Weber ºi Roxana Teºiu
(Drepturile femeilor), Laura Grünberg (Sociologia genului),
Daniela Rovenþa Frumuºani (Gen ºi mass-media), Liliana
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Popescu (Politici de gen), ªtefania Mihãilescu (Istoria
feminismului românesc), Doina Olga ªtefanescu (Gen ºi
educaþie), Otilia Dragomir (Gen, limbaj ºi putere –
Sociolingvisticã feministã), Sergiu Vintilã (Gen ºi globalizare)
ºi Adrian Miroiu (Politici publice ºi Filosofie politicã).

Masteratul poartã acum denumirea de Gen ºi Politici
Publice nu doar din motive instituþionale ci ºi pentru cã studiile
oferite se doresc a fi puse în slujba schimbãrii politicilor
publice din aceastã þarã.  Acest lucru se ºi întâmplã, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã.  De pildã Laura Grünberg,
prin poziþia ei de preºedinte al societãþii AnA, s-a angajat acum
un an ºi a dus la bun sfârºit, un proiect care conþine o serie de
studii de politici publice (policy paper) de gen, relativ la
integrarea României în U.E. A identificat un numãr de ºase
cercetãtori care au lucrat individual la câte o temã specificã,
care conþinea o perspectivã comparativã. Întregul proiect de
cercetare condus de Laura Grünberg se va concretiza într-un
volum intitulat Gen ºi integrare europeanã ºi este de presupus
cã unii dintre parlamentari îºi vor arunca un ochi pe aceastã
lucrare – cel puþin cei care sunt membri ai Comisiei de Integrare
Europeanã. Partidele politice, membrii acestora, experþii
parlamentari, organizaþiile neguvernamentale interesate de
aceastã zonã, vor folosi cele scrise în acest viitor volum. Deci
se face ceva în sensul influenþãrii politicilor publice. Proiectul
a fost unul complex, care a depãºit ambiþiile unui proiect de
cercetare. A fost organizatã ºi o întâlnire la Palatul
Parlamentului, în martie 2002, cu participarea negociatorului
ºef al României cu Uniunea Europeanã, domnul Vasile Puºcaº,
cu parlamentari, parlamentare ºi alte oficialitãþi, reprezentanþi
ai ONG-urilor, ai mass media, în care au fost ridicate
problemele cercetate ºi prezentate în acele policy papers.
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Printre studentele Masteratului am avut lidere de organizaþii
neguvernamentale, proeminente în România, cum ar fi
doamna Dina Loghin, care a fost iniþiatoarea ºi este preºedinta
organizaþiei ªanse egale pentru femei la Iaºi, sau Irina Barbãlatã,
fondatoarea asociaþiei Pro-Women.  Aceasta este o altã
modalitate de a contribui la schimbãri în domeniul politicilor
publice – o modalitate indirectã.  Cu cât existã mai multe
lidere avizate, cu atât mai eficace va fi munca lor de conducere
a unor asociaþii cu specific de promovare a drepturilor femeilor
ºi de diminuare a discriminãrilor de gen.

În fiecare an Masteratul are în jur de zece studenþi. De
obicei sunt mai mult studente, dar nu este ceva neobiºnuit,
când e vorba de aceste studii. Totuºi, anul acesta, proporþia
este de 4 la 6 (bãrbaþi, respectiv femei) ºi studenþii sunt foarte
interesaþi ºi activi în seminarii. Studentele ºi studenþii lucreazã
la proiecte de cercetare de-a lungul anului universitar, sub
îndrumarea profesorilor. Fiecare profesor îºi realizeazã planul
propriu de evaluare a studenþilor ºi în cadrul acestui plan
activitatea studenþilor presupune ºi o parte de cercetare, fie în
grup, fie individualã.

O serie de cursuri din cadrul Masteratului sunt oferite ºi
anilor terminali de la Facultatea de ªtiinte Politice, dar ºi altor
masteranzi în Politici Publice, Guvernare ºi Dezvoltare
Instituþionalã, ªtiinþe Politice, Relaþii Internaþionale. Din anul
2000, SNSPA oferã posibilitatea de a face cercetare pentru
obþinerea doctoratului în ºtiinþe politice. Unii absolvenþi de
master fac aceastã opþiune ºi se înroleazã în programul de
doctorat cu teme de analizã politicã de gen. Absolvenþii se
înscriu ulterior pe orbita unei cariere în zona universitarã, a
cercetãrii, în organizaþii neguvernamentale, instituþii
guvernamentale ºi în mass media.
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În ceea ce priveºte dificultãþile pe care le întâmpinã
programul de studii de gen de la SNSPA, aº spune cã sesizez o
carenþã în coordonarea cadrelor didactice de la Masterat cu
privire la conþinutul cursurilor, seminariilor, tematicii. Ne
coordonãm prea puþin în ce priveºte conþinutul, metodologia
ºi ceea ce urmãrim prin Masterat înspre formarea studenþilor,
respectiv a absolvenþilor. Cred cã este loc de mai multã
coerenþã.  E posibil ca aceasta sã se datoreze ºi unei lipse de
experienþã ºi faptului cã suntem încã la început.

Legat de programul de studii de gen, tot prin contribuþia
crucialã a Mihaelei Miroiu, a fost iniþiat un program al Editurii
Polirom, Studii de Gen, prin care se publicã lucrãri în domeniu
ºi care are un succes din ce în ce mai mare la publicul cititor.
În orice caz, este o victorie faptul cã s-a reuºit iniþierea acestei
serii de studii de gen. Aº vrea sã menþionez un volum din
aceastã serie, lansat în vara anului 2002, la care am contribuit
mai multe cadre didactice de la SNSPA: Lexiconul feminist
(editoare Otilia Dragomir ºi Mihaela Miroiu). Acesta este
practic unicul volum de informare fundamentalã în domeniul
feminismelor, a conceptelor de bazã, ºi care este adresat marii
mase a cititorilor români. Dupã cunoºtinþa mea, este primul
volum care are aceastã ambiþie, de a informa marele public
în privinþa conceptelor fundamentale, a principalelor idei ºi
teorii feministe.

Alãturi de Lexiconul Feminist, cele mai importante
colaborãri editoriale cu editura Polirom, în cadrul colecþiei
de Studii de Gen, sunt urmãtoarele lucrãri:
� Convenio. Despre naturã, femei ºi moralã (Mihaela Miroiu);
� Femei, cuvinte ºi imagini (Adina Brãdeanu, Otilia

Dragomir, Daniela Rovenþa Frumuºani);
� (R)evoluþii în sociologia feministã (Laura Grünberg);
� Din istoria feminismului românesc (ªtefania Mihãilescu);
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� Dreptul de a fi femeie (Renate Weber, Roxana Teºiu);
� Aspecte de gen ale muncii în satul românesc (Valentina

Marinescu);
� Patriarhat ºi emancipare în gândirea politicã româneascã

(ed. Maria Bucur).

În afara acestor volume, toate rezultat al cercetarii în
contextul programelor Masteratului, sunt în pregatire alte
viitoare publicaþii pe teme de Teorie politicã feministã, Gen ºi
politici publice, Genul în discursul comunist, Genul în presa
scrisã ºi în audiovizualul românesc, Femei în mediul rural,
Femeile din comunitatea rroma, Gen ºi practici ale bisericilor,
Trafic de femei ºi prostituþie voluntarã, Femei deþinute º.a.
Rezultatele acestor cercetãri sunt în curs de publicare la Editura
SNSPA Politeia.

În ceea ce priveºte activitatea de cercetare, Masteratul are
sprijinul Centrului de Dezvoltare Curricularã ºi Studii de Gen
Filia, colaboreazã cu Societatea de Analize Feministe AnA ºi
cu revista AnaLize, cu Institutul de Studii ale Dezvoltãrii, cu
Grupul Interdisciplinar pentru Studii de Gen de la Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj, cu Indiana University (Bloomington,
SUA),  Manchester University (Marea Britanie).

Închei, rãspunzând provocãrii doamnei Aurora Liiceanu
referitoare la faptul cã studiile de gen sunt altceva decât studiile
feministe. Eu nu vãd o diferenþã de esenþã între studiile de gen
ºi studiile feministe. Ele diferã doar în sensul cã studiile feministe
sunt în mod declarat puse în slujba schimbãrii tipului de relaþii
de gen actuale înspre beneficiul femeilor ºi, implicit, în
beneficiul bãrbaþilor. Deci cred cã studiile feministe sunt studii
de gen – adicã studii extrem de complexe ºi din multiple
perspective ale relaþiilor de gen – doar cã studiile feministe
conþin o componentã de activism, de mobilizare ºi
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conºtientizare preponderent a femeilor privind discriminãrile
existente. Da, cred cã acesta este elementul pe care îl adaugã
feminismul studiilor de gen. Eu am ezitãri majore în ce priveºte
exprimarea radicalã a feminismului de tipul Andreea Dworkin
– Catherine MacKinnon.  Dar fundamental, consider cã ele
vor sã facã ceea ce ºi noi vrem sã facem. Deci sunt tolerantã
în ceea ce priveºte multiplicitatea viziunilor care se referã la
schimbarea poziþiei femeilor în societate ºi a balanþelor de
puteri, a modurilor de afirmare a femeilor în societate.  Cred
cã nu existã feminism, ci doar feminisme: o familie mare ºi
diversã, în  care asemãnarea de familie este ideea emancipãrii
femeilor – care, obligatoriu, presupune ºi emanciparea
bãrbaþilor.


