
Οι σπουδές του φύλου ως γνωστικό πεδίο
Οι σπουδές του φύλου αναδύθηκαν ακολουθώντας πολύπλοκες και
διαφορετικές σε κάθε χώρα διαδροµές. Η θεσµική τους συγκρότηση και
η πρακτική τους διαµορφώθηκαν µέσα από τις σχέσεις τους µε το
φεµινιστικό κίνηµα, µε τις κρατικές πολιτικές που αφορούσαν τα
δικαιώµατα των γυναικών και την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, τις
γυναικείες ενώσεις και οµάδες και τις ακαδηµαϊκές κουλτούρες και
πολιτικές. Οι διαφορετικές ονοµασίες τους "σπουδές του φύλου",
"γυναικείες σπουδές", "φεµινιστικές σπουδές", "σπουδές των ρόλων των
φύλων" αντανακλούν τη σύνδεσή τους µε διαφορετικούς φεµινισµούς,
επιστηµονικές προσεγγίσεις και αντικείµενα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες και
σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία και οι Σκανδιναβικές
χώρες, απέκτησαν θεσµική παρουσία στα τέλη της δεκαετίας του '70
και στις αρχές της δεκαετίας του '80. Στην Ανατολική Ευρώπη και στον
ευρωπαϊκό Νότο η πορεία από την ενσωµάτωση της οπτικής του φύλου
στα παραδοσιακά επιστηµονικά πεδία προς τη διαµόρφωση ενός
αυτόνοµου επιστηµονικού πεδίου ήταν πιο αργή παρόλο που η µελέτη
του φύλου και των έµφυλων σχέσεων είχε αναπτυχθεί και εκεί και η
συνεισφορά των ερευνητριών υπήρξε καίρια για την επεξεργασία τους.
Η ερευνητική πρακτική και η διδασκαλία έδειξαν ότι το φύλο διαπερνά
όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής και εποµένως διαρρηγνύει τα
σύνορα των πεδίων και των αντικειµένων, αναδεικνύει τόσο τη
συµβατικότητά τους όσο και τις πολιτικές και τις σχέσεις εξουσίας µέσα
από τις οποίες αυτά συγκροτήθηκαν.

Σήµερα, οι σπουδές του φύλου χαρακτηρίζονται από την διεπιστηµονικότητα και την υπέρβαση των συνόρων των επιστηµονικών
πεδίων, βρίσκονται σε κριτικό διάλογο µε τις ακαδηµαϊκές πειθαρχίες και τις επιστηµονικές πρακτικές και αποσκοπούν στη
δηµιουργία δικτύων ενθαρρύνοντας τη µετάφραση των µεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων και τη συγκριτική οπτική. Με
αυτή την έννοια η µελέτη του φύλου µπορεί να αποτελέσει εργαστήριο για τη συζήτηση και τον επαναπροσδιορισµό της οπτικής
αλλά και της λειτουργίας της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. To "φύλο" αποτελεί συστατική έννοια της µελέτης των κοινωνικών
σχέσεων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι σπουδές του φύλου δεν χαρακτηρίζονται από ένα µεγάλο φάσµα µεθοδολογικών και
θεωρητικών προσεγγίσεων και ερµηνευτικών πλαισίων. Οι σπουδές του φύλου έχουν ως αντικείµενο ζητήµατα του παρελθόντος
και του σύγχρονου κόσµου, όπως οι ανισότητες στην εκπαίδευση, το µεταναστευτικό ρεύµα, η διασπορά και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, ο σχεδιασµός της πόλης και της κατοικίας, οι πολιτικές του κράτους πρόνοιας και οι αλλαγές στα οικογενειακά
µοντέλα και στις µορφές σεξουαλικότητας, οι παλαιές καθώς και οι σύγχρονες µορφές δουλείας και εξαρτηµένης εργασίας στην
καρδιά της Ευρώπης. Η µελέτη των ζητηµάτων αυτών αναιρεί την αναλυτική αξία των διαχωρισµών ανάµεσα στο "κέντρο" και την
"περιφέρεια" και αναδεικνύει νέες ταυτότητες και µορφές υποκειµενικότητας που έχουν τη βάση τους στην πολιτικοποίηση της
φυλετικής και σεξουαλικής και οικονοµικής ανισότητας, όπως "µειονοτικές γυναίκες" και "γυναίκες του Τρίτου Κόσµου".

Η πύκνωση των δικτύων ερευνητριών/των και άλλων θεσµικών και κοινωνικών φορέων εκφράζει την ανάγκη της δηµιουργίας µιας
ευρωπαϊκής οπτικής του φύλου, εναντίον και πέρα από κάθε ευρωκεντρισµό, µια οπτική αδιάρρηκτα δεµένη µε τα ζητήµατα που
αφορούν τις κοινωνικές ανισότητες (της τάξης, της εθνότητας, της φτώχειας, της σεξουαλικότητας) και τους αόρατους και
ορατούς µηχανισµούς εξουσίας.
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