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Felhívás konferencián való részvételre 

 

A MSZT Vidék- és Faluszociológia, valamint a Roma/Cigány Kutatások Szakosztálya és a 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 

 

Az erőszak és az ellenségkép-képzés  

diszkurzív stratégiái és társadalmi gyakorlata  

 

címmel konferenciát szervez 

 

A konferencia időpontja: 2016. május 18–19. 

Helyszíne: Wesley János Lelkészképző Főiskola (1086 Budapest, Dankó utca 11.) 

 

Az erőszak, a gyűlöletbeszéd, az ellenségkép-képzés mind-mind olyan kifejezések, 

amelyekkel a mindennapokban is rendkívül gyakran találkozik az ember. Ezek egyben olyan 

kérdéseket takarnak (például az erőszak gyakorlata, diszkurzív stratégiái, mediális 

reprezentációi; erőszak és ellenségkép-képzés kontextusa és motivációi; az ellenségkép-képzés 

és a hatalom összefüggései; erőszak, ellenállás és hatalmi viszonyok kérdése), amelyeket a 

szociológia mellett a politológia, a kulturális antropológia és a néprajz, a kommunikáció- és 

médiatudomány, a pszichológia, a történelem, a filozófia, az irodalom- vagy akár a 

jogtudomány is kutatása tárgyává tesz.  

Az erőszak fogalmát közelebbről megvizsgálva annak közvetlen és közvetett formáit 

tudjuk megkülönböztetni. A közvetlen erőszak nem más, mint az emberi test ellen irányuló, 

fizikai erőszak, míg a közvetett erőszak esetében számos formát nevezhetünk meg, például a 

strukturális erőszakot, a szimbolikus vagy a kulturális erőszakot. Az erőszak elválaszthatatlan 

a hatalomtól és a hatalomszerveződés mikéntjétől és szorosan kapcsolódik az ellenségkép-

képzés kérdéséhez is.  

Jelen konferencia keretében diszciplináris keretektől függetlenül szeretnénk az erőszak, 

a hatalmi viszonyok és az ellenségkép-képzés kérdése iránt érdeklődő szakemberek 

munkájának és tudományos eredményeinek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. 

 

A konferencia keretében az alábbi kulcskérdéseket kívánjuk körüljárni:  

 

1. Az erőszak és a hatalommal való visszaélés gyakorlata a közbeszédben és a 

személyközi interakciókban 

1.1. Elméleti megközelítések (pl. a közvetlen és közvetett erőszak definíciói, erőszak és 

hatalom összefüggései, hatalmi különbségek háttere)  

1.2.Esettanulmányok:  

 erőszak, hatalmi viszonyok és ellenségkép-képzés a városi és vidéki 

foglalkoztatási gyakorlatokban, a közterületeken, az iskolában és a családban 

(romák, menekültek, hajléktalanok és lakásszegénységben élők, LMBT, stb.) 
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 erőszak, hatalmi viszonyok és ellenségkép-képzés az új médiában (trollkodás, 

gyűlöletbeszéd, stb.) 

 hatalom, erőszak és ellenségkép-képzés jogi és politikatudományi aspektusai 

 hatalom, erőszak és ellenségkép-képzés az Európai Uniós diskurzusban és 

gyakorlatban 

 

2. Hatalom, erőszak és ellenállási formák, illetve ezek reprezentációi különböző 

médiumokban (pl. fotóművészetben, szépirodalomban, filmben, számítógépes 

játékban) 

 

3. Az erőszakformák és ellenségkép-képzés szociokulturális megnyilvánulásai 

különböző helyeken és terekben (pl. közterület, menekülttábor, börtön és 

erőszakszervezetek) 

 

4. A moralitás–amoralitás kérdése és az erőszak különböző formái 

 

5. Hatalom, erőszak, társadalmi nemek és szexualitás (pl. iskola, család, LMBT) 

 

6. Önmaga felé fordított kutatói tekintet, önkritika és önreflexió: tudományos kutatás 

mint strukturális és/vagy szimbolikus erőszak? 

 

A konferenciaszervezők nyitottak az egyéb kapcsolódó témákra, megközelítésekre is.  

A szervezők a témakör interdiszciplináris körbejárását támogatják, ezért bármelyik bölcsészet- 

és társadalomtudomány képviselőjétől szívesen fogadnak jelentkezést.  

 

Amennyiben részt kíván venni a konferencián, kérjük, szándékát emailben jelezze az előadás 

tervezett címével és egy 200-250 szavas rezümével együtt.  

 

A szervezők email címe: videkszociologia2015@gmail.com  

A konferenciával kapcsolatos további tudnivalókról az esemény Facebook oldala tájékoztat: 

https://www.facebook.com/events/946769852078408/ 

 

Fontos tudnivalók 

 

 A rezümék beküldési határideje: 2016. március 31. 

 Elektronikus kötet publikálása az interneten az elfogadott előadások rezüméiből:  

2016. május 1–10. 

 

A konferencia szervezői: 

MSZT Vidék- és Faluszociológia Szakosztálya 

MSZT Roma/Cigány Kutatások Szakosztálya  

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 

https://www.facebook.com/events/946769852078408/

