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SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnsstudier ved ungarske universiteter 

 

I oktober 2018 ble Ungarns statsminister Viktor Orbans resolusjon med mål om å legge ned 

alle studieprogram i kjønnsstudier implementert.  Tidligere kunne man studere 

kjønnsstudier på universitetene Eötvös Loránd University (ELTE) og Central European 

University CEU i Budapest. Nå er det imidlertid ikke mulig å studere faget kjønnsstudier i 

Ungarn, studiet er fjernet fra listen over studieprogrammer med akkreditering og finansiell 

støtte.  

 

Universitet CEU annonserte som følge av dette i oktober 2018 at de ville flytte en stor del av 

sin virksomhet fra Ungarn til Wien på bakgrunn av forbudet mot kjønnsstudier og 

kjønnsforskning. 

 

 «Anti-gender»-bevegelsen 

Den Ungarske regjeringens begrunnelse for nedleggelsen er at det ikke er et arbeidsmarkedet 

for kjønnstudier. De mener at det ikke er nok antall søkere til studieprogrammene, og at en 

for stor del av skattebetalernes penger brukes på dette. Mange mener imidlertid at disse 

påstandene er tvilsomme, og peker på at kjønnsstudier utfordrer Ungarns tradisjonelle 

kjønnsroller. Regjeringen har de siste årene ført en svært konservativ familieideologi, og 

hegner om den tradisjonelle kjernefamilien. Regjeringens stabsjef Gergely Gulyas har uttalt 

at det er uakseptabelt å snakke om sosialt konstruerte kjønn, som et alternativ eller en 

motsats til det biologiske kjønn. Videre har utdanningsministeren Bence Rétvári uttalt at 

kjønnsstudier er uegnet som universitetsstudier fordi det er mer basert på ideologi enn 

vitenskap.  

 

Orbans nedleggelse av studieprogrammet må sees på som en del av «anti-gender»-

bevegelsen, en bevegelse som får stadig større oppslutning og som ser kvinnefrigjøring og 

likestilling mellom kjønn som en trussel mot samfunnet. Agendaen omfatter også motstand 

mot seksualitetsundervisning, abort og kvinners kontroll over reproduktive rettigheter. Den 

er svært kritisk til skeives rettigheter og antidiskriminering. «Anti-gender»-bevegelsen 

brukes som politisk strategi av mange autoritære aktører og høyreekstreme statsledere i 

verden, med mål om å svekke kvinner og seksuelle minoriteters rettigheter. 

 

Grovt brudd på akademisk frihet  

Kjønnsforskning er et tverrvitenskapelig fagfelt som har vokst fram innen humaniora og 

samfunnsfagene. Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for 

fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer 

til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss. Kjønnsforskningen vokste fram som del av 

kvinnebevegelsen på 70-tallet, og fortsatt er ofte kjønnsforskningen tilknyttet 

kvinnebevegelsen og preget av aktivisme. 

 

Nedleggelsen av kjønnsstudieprogrammene, og politiske myndigheters inngripen i 

forskning på kjønn og likestilling, er ikke bare et grovt brudd og tilbakeslag for kvinners og 

skeives rettigheter og frihet, men et grovt brudd på den akademiske friheten og ungarske 

høyere utdanningsinstitusjoners autonomi. Det er også et angrep på kunnskapsgrunnlaget i 

forskningen på landets likestillingsspørsmål. 
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SAIH fordømmer ungarske myndigheters angrep på høyere utdanningsinstitusjoners, 

forskeres og studenters akademiske frihet og autonomi, og viser solidaritet med det 

ungarske kjønnsforskningsmiljøet. SAIH mener at forskning på kjønnsforskjeller, kvinner og 

menns livsvilkår, samt fordeling av makt, ressurser og muligheter er svært nødvendig. Det 

er spesielt behov for kjønnsforskning nå, i en tid hvor konservative, og ofte religiøst 

begrunnede familieideologiske krefter truer kvinners rettigheter, seksuelle og reproduktive 

rettigheter og skeives rettigheter. 
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