
 

 

14. Nyelv, ideológia, média konferencia 

GENDER ÉS SZOLIDARITÁS:  
A FEMINISTA KRITIKA ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS 

ÚJRAGONDOLÁSA  

2018. szeptember 21-22. 

TNT, Társadalmi Nemek Tudománya, Szegedi Tudományegyetem 

2018-ban a TNT Kutatócsoport tizennegyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, 
melynek célja a különféle magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális 
gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk vizsgálata a magyar közegben, a ‛gender’ és a 
‛szexualitások’ nézőpontjából. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit és 
hívjuk mindazokat, akik most szeretnének csatlakozni hozzánk.  

Az elmúlt egy év tükrében, a 14. konferencia hívószavául a szolidaritást választottuk. Várjuk 
mindazokat az előadásokat, melyek a szolidaritás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás 
viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a 
pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén. 
Különösen várjuk azokat az előadókat, akik különféle mozgalmakban, szerveződésekben 
résztvevőként vagy megfigyelőként szereztek tpasztalatokat arról, hogy miként lehetséges a 
megosztó érdek- és értékkülönbségeket meghaladni, szövetségeket építeni. 

Mi a következő lehetséges témákra gondoltunk, melyeket reményeink szerint a különféle 
tudományágak sajátos szemszögéből vizsgálnak majd az előadók: 

▪ A nemek szerinti azonosulás mennyiben segíti elő vagy akadályozza a döntéshozókat 
előléptetésnél, kinevezésnél, az élet különféle területein adódó minősítésnél? 

▪ A szakszervezetekben, nőszervezetekben, érdekérvényesítő, érdekképviseleti 
szervezetekben, önsegélyező csoportokban dolgozó nők tapasztalatai a szexizmus, 
heteroszexizmus, transzfóbia szabdalta társadalmi, kutatói, oktatási és kulturális 
intézményekben. 

▪ Miéként, milyen erővonalak mentén, miért fragmentálódott a magyar feminista kutatás 
és mozgalom, miként lehetséges ezeken a törésvonalakon átlépni, egymás logikáját 
megérteni? 

▪ Milyen erővonalak, ideológiák mentén rekesztődnek ki egymáshoz képest a magyar nők 
csoportjai, lehet-e, van-e nyoma a magyar feminista kutatásban, miként tudunk a 
kiszolgáltatottságra rálátni, mit nyerhetünk belőle? 

▪ Mennyiben van jelen a feminizmusra globálisan jellemző megosztottság a ‛fiatal’ és 
‛idős’ generáció, az ‛identitás politika’ és a ‛strukturális kritika’, a szexmunka vagy a 
prostitúció, a ‛kulturális relativizmus’ vagy ‛valódi társadalmi kiszolgáltatottság’ 
törésvonalai mentén? Hogyan, mennyiben tesz ez a megosztottság kiszolgáltatottá a 
mai kulturális, oktatási és politikai erőtérben? Lehet-e, s ha igen, miként lehet átírni, 
‛elrajzolni’ ezeket? 



 

 

▪ A kiszolgáltatottság felszínre törése és visszhangtalansága a rasszista, etnicista, 
szexualitás alapú megfélelemlítési törekvésekkel szemben; a művészet, az aktivizmus, a 
pedagógia közösséggé szervező erejével. 

▪ A feminista szolidaritás lehetőségeinek és buktatóinak irodalmi, filmes, képzőművészeti 
reprezentációi 

A jelentkezési határidő: 2018. június 15. Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap 
kitöltésével lehet, amit kérünk a szervezők email címére megküldeni. Akik előadással 
jelentkeznek, kérjük, írjanak egy 200-220 szavas összefoglalót, és illesszék a Jelentkezési lap 
megfelelő rovatába. Eddigi hagyományainknak megfelelően, a TNTeF folyóirat 
(www.tntefjournal.hu) 2019. tavaszi számában válogatást közlünk az elhangzott előadásokból. 
Az előadások magyar nyelvűek és 20 percesek, 10 perc vita követi őket. Az elfogadott 
előadásokról 2018. július 10-ig küldünk értesítést.  

Részvételi díj 7500 Ft, nappalis PhD hallgatóknak és önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek 
5000 Ft (péntek esti fogadás, szombati szendvicsek, illetve kávék). MA és BA hallgatók részvételi 
díj nélkül lehetnek ott a konferencián. A részvételi díjat csak a helyszínen lehet (számla 
ellenében) befizetni. Részvételt lemondani – díjfizetés kötelezettsége nélkül – csak szeptember 
1-jéig lehet (e-mailben Barát Erzsébetnél). 

A NYIM14 konferencia honlapja 2018. július 10-től lesz elérhető majd (http://gender.ieas-
szeged.hu/conferences/).  

Viszontlátásra Szegeden! 
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