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IndICațII șI bune praCTICI 
penTru ConferInță

Limba conferințelor este engleza. Toate conferințele vor avea loc pe Zoom, iar 
link-ul pentru fiecare sesiune le va fi furnizat participanților cu 10 minute înainte de 
ora de începere.

• Participanții la conferință trebuie să aibă o conexiune la internet stabilă, cu o 
viteza ideală de peste 5 Mbps atât pentru upload cât și pentru download (puteți 
testa conexiunea aici : https://www.speedtest.net/ ). 

• Microfon și boxe/căști de calitate bună (care nu bârâie, scârțâie sau țiuie) și este 
de preferat un calculator (detalii aici) dual core 2ghz 4gb ram, cu spațiu liber 
1Gb  încât să nu primească erori de la sistemul de operare din lipsă spațiu). 

• Pot fi  folosite tablete și telefoane dacă nu aveți prezentări în power point de 
făcut, desi nu sunt dispozitivele ideal. 

! Vă rugăm să ne trimiteți și contul vostru/ID-ul de Skype (configurat și testat) 
ca plan de rezervă. Ar fi bine să avem și numărul vostru de telefon în cazul în care nu 
funcționează nici Skype-ul.

De asemenea, vă rugăm să ne trimiteți prezentările pe mail în avans astfel încât 
să le avem de rezerva dacă apar probleme tehnice în momentul prezentării.

• Conectați-vă la Zoom de pe un calculator care merge bine, folosind o camera 
video cât mai bună (HD de preferat) și un microfon funcțional.

• Camera în care vă aflați trebuie să fie cât mai bine luminată pentru o imagine 
clară în conferință. Încăperea trebuie să fie în liniște deplină, orice sunet din jur 
bruiază întreaga conferință.

• Dacă doriți să invitați alte persoane să urmărească conferința, folosiți canalul de 
youtube CSMLR( https://www.youtube.com/channel/UCzJz0BcVDU2u_
Db_58jZASQ ). Încurajați abonarea si activarea notificărilor. Astfel, când sesi-
unea video începe, vor primi un mesaj automat și nu vor rata nimic. 

• Pentru o desfășurare fără probleme a discuției prin video conexiune este indicat 
ca în orice moment să fie o singură persoana care vorbește.

• Închideți aplicațiile  de download, fișierele și dacă aveți nevoie de browser, vă 
sfătuim să nu lăsați mai mult de 5 tab-uri deschise. 

• Recomandăm o restartare a PC-ului înainte de conferința dacă  l-ați folosit în 
mod intens.

orGanIzaTorI
Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale (CSMLR), Telciu, România

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, România

orGanIzaTorI prInCIpalI
Adina Mocanu, Universitatea din Craiova / ADHUC, Barcelona
Ágota Ábrán, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, CSMLR

Anastasia Oprea, Center for Social Studies / Economics School, Coimbra University

board șTIInțIfIC
Cornel Ban, City University of London, UK/Copenhagen Business School, 

Danemarca
Manuela Boatcă, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germania
Alina Branda, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Daniela Gabor, University of the West of England, Bristol, Regatul Unit
Sorin Gog, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Anca Pârvulescu, Washington University, St. Louis, SUA
Norbert Petrovici, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Julia Roth, Centre for Inter-American studies, University of Bielefeld, Germania
Ovidiu Țichindeleanu, IDEA arts+society, Cluj-Napoca, România

Madina Tlostanova, Linköping University, Suedia

ComITeT orGanIzaTorIC
Adina Marincea (Comunicare&PR)

Emil Florea (Logistică)
Vlad Emilian Gheorghiu (Logistică)

Cristian Grecu (Arist visual)
Valer Simion Cosma (coordonator)

parTenerI
Friedrich-Ebert-Stiftung, Institut für Soziologie/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
(Germania), Liceul Tehnologic Telciu, Centrul de Informare Turistică Telciu, Editura 

TACT, Transilvania Print, Observator Cultural, Baricada, CriticAtac, Gazeta de 
Artă Politică, Prăvălia Culturală, Platzforma, Liga Oamenilor de Cultură Bonțideni, 

Bistrițeanul, Observator BN, Prăvălia culturală, Mesagerul de BN, Editura Pagini 
Libere, Editura Idea

fInanțaTorI
Primăria și Consiliul Local Telciu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în cadrul 

proiectului Colonial, postcolonial și autocolonial în literatura română (Administrația 
Fondului Cultural Național) și Universitatea din Delaware Departamentul de 

Geografie și Științe Spațiale

https://www.youtube.com/channel/UCzJz0BcVDU2u_Db_58jZASQ
https://www.youtube.com/channel/UCzJz0BcVDU2u_Db_58jZASQ
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VInerI, 14 auGuST

11:00 – 13:00 PRIMA SESIUNE (prima parte): ISTORII LOCALE 
& REVENDICĂRI

• Florinela Giurgea (UMFST, Târgu Mureș): România: Regimurile fas-
cist și comunist versus romi

• Corina-Maria Lenard (UMFST, Târgu Mureș): Impactul social și eco-
nomic al politicilor de migrație din timpul regimului Antonescu: cazul 
Dobrogei

• Miruna Butnaru Troncotă (SNSPA, București): Re-imaginarea Balca-
nilor după 20 de ani - Perspective critice asupra europenizării prin lenti-
lele teoriei postcoloniale.

• Alexandra Ana (Sciences Po, Scuola Normale Superiore): Decoloni-
zând feminismul: paradigma ONG-izării între circuitele globale de pu-
tere neoliberală și politicile locației.

Moderează: Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs-University Freiburg, Ger-
many)

13:00 - 14:00 Pauză

15:00 – 17:30 PRIMA SESIUNE (a doua parte): ISTORII LOCALE 
& REVENDICĂRI

• Marina Mironica (Humboldt University, Berlin): Spații urbane câștiga-
te și spații urbane pierdute. Studiu de caz – Fabrica de Pensule din Cluj, 
România.

• Valer Simion Cosma (Museum of History and Arts, Zalău): Solidarita-
tea și comunizarea în sate. Note de teren din Județul Sălaj.

• Cristina Dragomir (School of Politics and International Relations, Que-
en Mary University of London): Spiritualitatea ca acces la justiție socială

• Maria Martelli (Independent Researcher): Voci revoluționare 
mai-mult-decât-umane - reimaginând comunități și agentivități multis-
pecii

Moderează: Ovidiu Țichindeleanu (IDEA arts + society)

18:00 - 19:00 Prezentare și discuție pe marginea volumului: Labora-
toare ale modernității. Europa de Est și America Latină în (co) relație, de 
Manuela Boatcă, publicat la editura IDEA (2020). Participă: Manuela Boatcă, 
Miruna Butnaru Troncotă, Raluca Grosescu și Ovidiu Țichindeleanu.

SÂmbăTă, 15 auGuST

11:00 – 13:00 SESIUNEA A II-A: DIALOGURI ȘI ALIANȚE 
TRANS-PERIFERICE

• Ioana Pantilimon (SNSPA, București): Călătorii pe Insulele Iubirii De-
coloniale: Extractivism epistemic, Cunoaștere, Producție și (Posibilită-
țile) Decolonizării epistemice ca practică

• Oana Sânziana Marian (The Loyola Institute, Trinity College Dublin): 
Indigenități poetice în Irlanda.

• Raluca Grosescu (Universitatea din București): Rețele militante trans-
naționale și criminalizarea companiilor multinaționale pentru compli-
citate la crime de masă.

Moderează: Anastasia Oprea (Center for Social Studies / Economics Scho-
ol, Coimbra University)

13:00-14:00 Pauză

15:00 – 17:30 PANEL 3: FORME DE SOLIDARITATE, M NCARE 
ȘI NU NUMAI

• Anastasia Oprea (Center for Social Studies, Coimbra University): Prac-
tici de zi cu zi în satele ecologice europene: (re)facerea cetățeniei și po-
tențialul pentru transformare sistemică

• Birgit Hoinle (International Center for Ethics in the Sciences and Hu-
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manities, University of Tübingen): Căutarea justiției alimentare: colo-
nialitatea geopoliticii alimentare și a inițiativelor pentru comunalizarea 
rețelelor alimentare și a cunoștințelor despre semințe

• Hestia-Ioana Delibas (UBB, Cluj-Napoca): Cutia Țăranului: forme de 
solidaritate între consumatori și producătorii locali

• Cintia de Freitas Melo (The New School, New York): Mutual Aid and 
Solidarity in Brazil

Moderează: Adina Mocanu (Universitatea din Craiova / ADHUC Barce-
lona)

18:00 - 19:30 Vorbitor principal: JULIE KLINGER (University of De-
laware): Unde și cum decolonizăm mișcările revoluționare? Câteva obser-
vații despre practicile de comunalizare și decolonializare

Moderează: Ágota Ábrán (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău, Ro-
mania)

rezumaTele 
ComunICărIlor

prIma SeSIune (prima parte):
ISTorII loCale & reVendICărI

Florinela Giurgea
UMFST, Târgu Mureș

REGIMURILE FASCIST ȘI COMUNIST VERSUS ROMI

Procesul de modernizare a statului român, început la mijlocul secolului al 
XIX-lea, a implicat câteva momente semnificative, inclusiv eliberarea romilor 
- până atunci sclavi ai statului, ai mănăstirilor și ai particularilor (boieri). 
Eliberarea romilor nu a fost însoțită de o preocupare a statului pentru starea 
lor socială precară. În stadiul incipient al statului modern, mișcările rome au 
formulat unele solicitări politice și sociale, într-un amplu proces de emanci-
pare care - în unele cazuri – a însemnat o asimilare naturală în „corpul” nați-
unii. Însă reprezentanții mișcărilor eugenice - unii dintre aceștia influenți în 
anii ‘40 - au respins această cerere și regimul fascist al lui Ion Antonescu - care 
a deportat 25.000 de persoane din această minoritate din întreaga Românie pe 
teritoriul ocupat al Transnistriei, în sudul Ucrainei - a însemnat pentru romi 
sfârșitul acestui proces de emancipare. Curând după aceea, regimul comu-
nist a interzis orice formă de asociere, inclusiv a romilor, și a respins cererea 
lor de recunoaștere ca minoritate națională. Regimul comunist al României 
a presupus, în cazul romilor, un puternic proces de asimilare forțată, care a 
deteriorat în unele cazuri starea lor precară și i-a antagonizat cu populația 
românească.
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Corina-Maria Lenard
UMFST, Târgu Mureș

IMPACTUL SOCIAL ȘI ECONOMIC AL POLITICILOR 
DE MIGRAȚIE DIN TIMPUL REGIMULUI ANTONESCU: 

CAZUL DOBROGEI

Acest studiu se concentrează asupra unei abordări istorie menite să 
surprindă impactul major avut de regimul de orientare fascistă din România 
în anii 40 asupra structurii etnice din regiunea istorică Dobrogea, cu privire la 
minoritatea bulgară. Prin această lucrare se dorește găsirea unui cadrul juridic 
internațional contextual al situației politice existente la Marea Neagră, cât și 
unul regional, referitor la politicile de populație ale României în perioada 
interbelică, urmând să contureze cauzele care au dus la emigrarea unor mino-
rități naționale din Dobrogea, precum turcii, tătarii din anii 30, succedați 
apoi de bulgari în anii 40.

Drama evacuării, plecările forțate și dislocările de populație, nerespec-
tarea dreptului la despăgubiri, toate au constituit părți-cadru prin care viața 
economică, socială și politică a etnicilor bulgari a fost constrânsă stimulând 
procesul de însărăcire al populației, afectând de asemenea și viața culturală 
a acestora.

Impactul acestor politici de populații au avut urmări profunde, în special 
din prisma aspectelor de ordin economic, social și cultural. De asemenea, 
studiul își dorește să surprindă maniera în care, statul român, sub condu-
cerea generalului Antonescu, în urma acestor emigrări, a încercat să amelio-
reze structura etnică a populației din regiunea menționată. Această provo-
care a însemnat un proiect îngreunat atât pentru guvernul de la București, 
deopotrivă, cât și pentru cel de la Sofia. Soluțiile propuse pentru spațiul 
vid rămas privind maniera juridică în care aceste plecări de populație s-au 
realizat, cât și ideea unor noi colonizări în Dobrogea, rămân încă subiecte 
adoptate tangențial în istoriografia românească.

Sub aceste considerente, articolul propune o nouă abordare a politicilor 
de populație din România aflată sub conducerea guvernului antonescian, 
dintr-o perspectivă a abordării impactului socio-economic al măsurii regi-
mului privind schimbul româno-bulgar de populații din anul 1940.

Miruna Butnaru Troncotă
SNSPA, Bucharest

RE-IMAGINAREA BALCANILOR DUPĂ 20 DE ANI - 
PERSPECTIVE CRITICE ASUPRA EUROPENIZĂRII PRIN 

LENTILELE TEORIEI POSTCOLONIALE

“O fantomă bântuie politica de extindere a UE - fantoma ‘balcanismului’”. 
Această parafrază a unei alte parafraze celebre (de la Maria Todorova și de la 
Karl Marx) cuprinde obiectivul central al acestui proiect de cercetare ce își 
dorește să reflecteze în mod critic la diferitele discursuri și practici ‘balcaniste’ 
de „stigmatizare” și „excludere” care au marcat procesul de integrare a UE 
în fostele republici iugoslave și Albania în perioada de după Războiul Rece. 
Bazat pe lucrările celor mai relevanți cercetători critici care s-au concentrat 
în ultimele două decenii pe aceste teme, începând cu cartea Mariei Todorova 
Imaginând Balcanii (1997) și până la cele mai recente contribuții ale lui Pal 
Kolsto (2016) și alții, studiul va propune o perspectivă critică asupra complexi-
tății „Alterizării” în procesul de europenizare a Balcanilor de Vest. Acest lucru 
va implica o adaptare a teoriei postcoloniale la condițiile locale din spațiul 
ex-iugoslav și asupra studiilor de integrare a UE. În final, studiul va oferi o 
reinterpretare a „balcanismului” așa cum este ilustrat în interpretările actuale 
ale evenimentelor politice din regiune, folosind un cadru analitic bazat pe un 
amestec de strategii și concepte interpretative preluate din teoria postcolonială 
și abordarea constructivistă aplicată conceptului de europenizare, definită ca o 
relație ierarhică cu scopul actualizării unui „Sine” idealizat și a unui „Celălalt” 
stigmatizat.
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Alexandra Ana
Sciences Po, Scuola Normale Superiore

DECOLONIZ ND FEMINISMUL: PARADIGMA ONG-
IZĂRII ÎNTRE CIRCUITELE GLOBALE DE PUTERE 

NEOLIBERALĂ ȘI POLITICILE LOCAȚIEI.

După ce activistele feministe au obținut acces la politică prin canale oficiale, 
cercetătorii au argumentat ca s-a produs o schimbare în modul de organizare 
și repertoriile tactice, de la colective autonome orizontale, ce se angajează în 
acțiuni disruptive către ONG-uri profesionalizate, ce avansează scopurile 
mișcării prin lobby și advocacy. Costurile financiare pentru crearea unor orga-
nizații profesionale – necesare pentru a deveni parteneri durabili de dialog ai 
statului, au contribuit la dependența față de donatori și, ulterior, la intensifi-
carea birocratizării, datorită obligativității implementării unor mecanisme de 
asigurare a răspunderii.

Toate aceste transformări au fost teoretizate sub paradigma ONG-izării 
- proces evaluat negativ ca implicând depolitizare, demobilizare și cooptarea 
mișcării. Deși a fost discutată teoretic și analizată empiric în diferite părți ale 
lumii, ONG-izarea a fost asociata cu tranziția și uneori cu aderarea la UE, în 
semi-periferia europeană, cu programele de dezvoltare și cele de ajustări struc-
turale în Sudul Global. În Europa de Est, teoreticienii au susținut că mișcările 
sociale au suferit o instituționalizare timpurie, în cadrul procesului de demo-
cratizare și sub influența fondurilor disponibile pentru ONG-uri (Della Porta 
și Diani, 2006, 246). În literatura de specialitate a apărut o dezbatere polarizată, 
cu conceptualizări normative ale ONG-urilor ca fiind sau răul imperial neoli-
beral sau salvatorii umanității (Grewal 2017 în Roy 2017). Luând în considerare 
istoria rasializată și imperiala a feminismului, și, de asemenea, rolul coloniali-
tății și inter-imperialității în construcția mitului modernității, în această lucrare 
aplic o perspectiva decolonială în analiza instituționalizării mișcării feministe 
în România. Care este rolul diferențelor imperiale și coloniale în modul în care 
mișcările feministe s-au dezvoltat după 1989 în Romania? Cum informează 

acestea despre structura de oportunitate politica (SOP) ce conturează dezvol-
tarea mișcărilor sociale?

prIma SeSIune (a doua parte)
ISTorII loCale & reVendICărI

Marina Mironica
Humboldt University, Berlin

SPAȚII URBANE CASTIGATE ȘI SPAȚII URBANE 
PIERDUTE. STUDIU DE CAZ – FABRICA DE PENSULE 

DIN CLUJ, ROMÂNIA

Spațiul cultural Fabrica de Pensule (FDP) din Cluj s-a găsit între 2009 și 
2019 atât temporal, cât și fizic într-un interstițiu. FDP a activat (în) spațiul 
unei fabrici cu același nume, dar cu o semnificativă diferență – crearea de 
conținut cultural și artistic în loc de pensule. Conglomeratul de organi-
zații și artiste/artiști se autodefinește ca și centru de artă contemporană și a 
dezvoltat o bogată și semnificativă activitate cu minimă susținere financiară 
și suport instituțional din partea administrației locale.

Din perspectivă economică, în 2009 Fabrica de Pensule era un spațiu 
vacant (Edensor, 2005), adică imposibil de a exploatat pe piața imobiliară. 
Atât proprietarul clădirii, cât și artiștii care îl închiriau au tratat spațiul FDP 
ca pe o modalitate de a umple acel gol creat, pe de o parte de criza finan-
ciară globală și reglementările de dezvoltare urbană locale, pe de altă parte 
de lipsa unor structuri instituționale destinate culturii contemporane potri-
vite (Dolores, 1995). Folosindu-se de acest interstițiu între profitabilitatea 
economică a fabricii, valoarea ei ca spațiu fizic și brand a crescut datorită 
schimbărilor reglementărilor de dezvoltare urbană, dar și faimei centrului 
de artă contemporană (Lefebvre, 2007). Activitățile artistice desfășurate la 
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FDP pot fi privite și ele ca un interstițiu între caracterul industrial al fabricii 
inițiale și utilizarea actuală a spațiilor ca birouri pentru business-urile din 
IT. Interstițiul a fost umplut temporar de către organizație producătoare 
de artă, evacuată imediat ce au apărut utilizări mai profitabile economic 
(Zukin, 2010).

Diferența dintre aceste trei etape este rolul și importanța pe care îl 
are crearea de profit – acesta a scăzut treptat până la fondarea Fabricii de 
Pensule, a lipsit pe durata activității centrului cultural, crescând din nou pe 
măsură ce reglementările economice și legale fac acest lucru posibil. Chiar 
dacă piață imobiliară semnificativ mai profitabilă a condus la evacuarea FDP 
din spațiul ei inițial, putem învăța multe lucruri din sistemul comun/itar de 
organizare aplicat, din arta angajată produsă acolo pe durata celor zece ani 
de activitate (Bishop, 2020, Harvey, 2013).

Metodologia cercetării este calitativă și se bazează pe observație etno-
grafică și interviurile realizate în prima parte a anului 2019, cu puțin timp 
înainte de evacuarea efectivă a FDP din spațiul originar. De asemenea, 
este folosită analiza de politici și texte jurnalistice care tratează subiectul. 
Structura teoretică este determinată de teoriile critice care discută spațiile 
urbane și producerea lor ca resurse profitabile artistic și social. De asemenea, 
este prezentă și contribuția teoriilor despre rolul artei în societatea capita-
listă modernă.

Valer Simion Cosma
Museum of History and Arts, Zalău

SOLIDARITATEA ȘI COMUNIZAREA ÎN SATE. NOTE DE 
TEREN DIN JUDEȚUL SĂLAJ

Lumea rurală a cunoscut în deceniile postsocialiste transformări accele-
rate în sensul racordării la economia de piață și destructurării formelor tradi-
ționale de solidaritate și comunitarism. În special în privința ceremoniilor 

și petrecerilor comunitare specifice marilor rituri de trecere (botez, nuntă, 
moarte), se poate observa o profundă dislocare a dimensiunii comunitare și 
de într-ajutorare comunitară și integrarea acestora în industria catering-ului 
și organizării de evenimente. În paralel cu aceste transformări, entuziasmul 
integrării în economia capitalistă globală a generat eforturi de organizare 
comunitară de tip asociativ și ONG-istic, în vederea prezervării unui ethos 
colectiv și al derulării unor inițiative culturale și sociale. Bazându-se pe obser-
vație participativă și o serie de discuții cu localnici (în special vârstnici) din 
ruralul sălăjean, desfășurate în lunile iunie și iulie, prezenta comunicare va 
aduce în dezbatere o serie de observații și comentarii realizate pe parcursul 
perioadei de teren, în legătură cu aceste transformări și cu modurile în care 
oamenii le descriu.

Cristina Dragomir
School of Politics and International Relations, Queen Mary University of London

SPIRITUALITATEA CA ACCES LA JUSTIȚIE SOCIALĂ

În ultimii șapte ani, m-am dedicat cercetării etnografice și am observat și 
analizat rolul pe care îl joacă etnia/rasa, casta și genul în practicile religioase 
moderne din Asia de Sud. Concentrându-mi activitatea asupra Indiei, am 
reflectat asupra modurilor în care noile religii și canoanele spirituale devin 
publice prin diverse dinamici care au implicații în viața socială și mi-am 
concentrat atenția asupra activității (controversatei) Fundații Isha din 
Coimbatore, Tamil Nadu.

O organizație relativ nouă, Fundația Isha a crescut exponențial în ultimii 
28 de ani, atrăgând zeci de mii de oameni la evenimentele sale publice spiri-
tuale, ajungând la peste 1 miliard de oameni și lucrează cu peste 2 milioane 
de voluntari din întreaga lume. La evenimentele lor spirituale participă 
masiv nu doar localnicii și turiști, ci sunt, de asemenea, invitate persoanele 
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publice din India, cum ar fi premierul Narendra Modi și președintele Ram 
Nath Kovind. Prin dezvoltarea de noi metode spirituale în paradigma 
liniilor științelor moderne, cu titlul „inginerie interioară” și „tehnologii 
pentru bunăstare”, fundația a stabilit temple (Dhyanalinga, Linga Bhairavi) 
și a creat noi statui divine (Adhi Yogi), toate susținute de practici rituali-
zate. În plus, organizația a devenit activă în viața publică prin mai multe 
programe sociale, în domeniile educației, mediului și sănătății, inclusiv 
lupta împotriva răspândirii COVID19 în toată India. Fondatorul orga-
nizației, Sadhguru Jagi Vasudev, este adesea descris ca „un mistic yoghin și 
profund al timpurilor noastre”, „un umanitar vizionar și un lider spiritual 
de seamă” și a devenit unul dintre cei mai influenți, numit printre primii 
100 mai puternici ai Indiei. Ridicat la rangul de star rock spiritual, cu o 
prezență puternică în mass-media indiană invitat la universități de calibru 
mondial si forumuri internaționale, cu videoclipurile vizionate și prezența 
sa în rețele sociale urmărită internațional de milioane, Sadhguru a creat o 
religie nouă (un termen adesea contestat de fundație), care unește practicile 
spirituale moderne cu activități din domeniul public.

Deși relația este profund înrădăcinată dintre practicile religioase și 
viața publică din India contemporană nu este unică pentru Fundația Isha, 
impactul actual al organizației asupra etapei naționale (și internaționale) 
merită analizat în detaliu. Astfel, având în vedere rolul pe care rasa, casta, 
genul și clasa îl joacă, acest proiect propune o explorare a unor noi forme 
de practici religioase / spirituale care influențează profund viața publică. 
Acesta își propune să înțeleagă modul în care acești tropi religioși afectează 
ierarhiile, demontează sau reproduc structurile puterii și permit transfor-
marea socială. Mai mult decât atât, proiectul folosește paradigma intersec-
ționalității pentru a analiza cum rangul și poziția socială influențează struc-
tura comunităților locale și naționale.

Maria Martelli
Independent Researcher

VOCI REVOLUȚIONARE MAI-MULT-DECÂT-UMANE 
- REIMAGIN ND COMUNITĂȚI ȘI AGENTIVITĂȚI 

MULTISPECII

Revoluțiile tind să implice agenți ai schimbării, agenți care cer acțiune revolu-
ționară. Ultimele sute de ani de mișcări sociale ne arată că agentivitatea nu e ceva 
dat de cei la putere, ci luat, negociat și pentru care se duc lupte. Definițiile despre 
cine are agentivitate, cine are agentivitatea „potrivită” pentru a porni schim-
bare și vocea „potrivită” pentru a merita să fie ascultat, sunt constant dispu-
tate. Câmpul studiilor critice despre animale, inspirându-se din ecofeminism, 
teorii queer și studii ale dizabilității (Taylor, 2019) deschide din nou întrebarea 
agentivității, aplicând-o asupra conceptului eurocentric și istoric constituit, de 
diviziune dintre om și animal. Mai exact, contestarea antropocentrismului, și a 
antroprivilegiului (Springer, 2012), sunt părți ale unei mișcări mai largi contra 
opresiunii de oricare fel și a violenței structurale. Pornind de la cercetări recente 
în politici ale animalelor (Meijer, 2019) și agentivități ale animalelor (Donaldson 
& Kymlicka, 2015), doresc să explorez variante de relații om-animal în spații 
contrare ordinii antropocentrice. Asemenea spații sunt greu de găsit, însă, despre 
sanctuarele de animale se spune că sunt spații în care alte specii trăiesc cu oamenii, 
dar nu pentru oameni, și așadar apar diverse modalități de a forma comunități 
multispecii. Voi explora narative de la sanctuare din România, contribuind la un 
câmp relativ nou de cunoaștere și dorind să deschid discuții despre agentivitatea 
animalelor, justiție socială și posibilități pentru acțiuni politice. E important 
ca atenția să fie îndreptată atât spre dificultățile ce apar în urma tratării altor 
animale ca persoane, nu proprietate - legale, etice, etc. - cât și spre ce relații devin 
posibile în medii non-opresive, dedicate grijii. Nu doar că se creează noi tipuri de 
cunoaștere (de exemplu, în științele veterinare aplicate pentru bunăstarea anima-
lelor dincolo de minimul necesar pentru (ab)uzul animalelor), ci și noi modali-
tăți de a fi împreună, în comunitate (precum prieteniile multispecii).
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SeSIunea a II-a
dIaloGurI șI alIanțe TranS-perIferICe

Ioana Pantilimon
SNSPA, Bucharest

CĂLĂTORII PE INSULELE IUBIRII DECOLONIALE: 
EXTRACTIVISM EPISTEMIC, CUNOAȘTERE, 

PRODUCȚIE ȘI (POSIBILITĂȚILE) DECOLONIZĂRII 
EPISTEMICE CA PRACTICĂ

Scopul acestei lucrări este de a discuta despre implicațiile pe care le are 
cultura de producere a cunoașterii care favorizează în mod disproporționat 
Vestul / Nordul și se adresează limitelor și posibilităților decolonizării episte-
mice. Bazându-se pe conceptualizările lui Leanne Betasamosake Simpson, Silvia 
Rivera Cusicanqui și Ramón Grosfoguel, susține că, în timp ce coexistă cu 
extractivismul economic, extractivismul epistemic poate fi privit ca un proces 
de reapropiere a cunoștințelor născute din luptele din sudul global. În urma 
extragerii lor ca materii prime sau ca „simple contribuții”, cunoștințele sunt 
supuse unui proces de igienizare și sunt prezentate întotdeauna urmând logica 
autorității / auctorială pentru a deveni recognoscibile. În consecință, posibilită-
țile de decolonizare intelectuală rămân marginale și întrebarea legată de felul în 
care se poate produce cunoașterea într-un mod non-extractivist este rar sau nici-
odată pusă. În același timp, relația (neo) colonială putere-cunoaștere este adesea 
înțeleasă ca hegemonie epistemică făcută posibilă prin exercitarea de violență 
epistemică și prin epistemicid. Vestul / Nordul menține această hegemonie prin 
structuri care favorizează un anumit mod de a gândi și de a fi în lume (jurnale, 
acces la resurse instituționale și anumite aranjamente instituționale). În același 
timp, aceleași structuri care mențin hegemonia permit extragerea cunoștințelor. 
Însă, departe de a contribui doar la reprezentarea unor caricaturi esențializate, 
aceste cunoștințe considerate utile sunt eliminate din contextul în care au fost 

produse și resemnificate. Sunt însușite prin politici deghizate (cum s-a întâm-
plat cu consacrarea lui Buen Vivir în Constituțiile Boliviene și Ecuadorului) sau 
stau la baza carierelor academice respectabile. Întrebarea pe care o ridică acest 
lucru este dacă decolonizarea intelectuală poate deveni o practică. Este o între-
bare despre cât de posibilă este dezvățarea și implicarea în dialog activ.

Oana Sânziana Marian
The Loyola Institute, Trinity College Dublin

INDIGENITĂȚI POETICE ÎN IRLANDA

Practicile rituale de recunoștință, dăruire și invocarea sprijinului ancestral 
sunt deseori integrate în participarea liderilor indigeni în spații activiste, după 
cum a demonstrat-o recent reprezentanta K’iche, Aura Lolita Chávez Ixcaquic, 
la începutul unui webinar despre femei și schimbările climatice în sudul global, 
co-organizat de două grupuri irlandeze. La fel s-a întâmplat, când Lorena Cabnal, 
(co-fondatoare a Asociației Femeilor Indigene din Santa María Xalapán) a vizitat 
Trinity College Dublin în 2019, a început prezentarea ei arătând o hartă vinde-
cătoare în culorile Xinca și Maya, cu flori și diverse obiecte, „pentru a te conecta 
cu pământul casei ei în timp ce se află într-un teritoriu îndepărtat”. Mă bazez pe 
aceste exemple, din multe altele, pentru că sunt recente și prezintă femei indigene 
(amândouă guatemaleze) în contexte activiste și academice irlandeze, locuri în 
care activiștii și academicienii de origine irlandeză ar considera că este jenant să 
înceapă o prelegere despre politica de mediu sau o reuniune activistă cu, să zicem, 
o rugăciune catolică sau o invocare a unei zeități celtice.

Poezia din Irlanda, oferă una dintre puținele posibilități publice rămase 
pentru - în limba acestei conferințe - „a-ți revendica viața interioară” și pentru 
a lega spiritual și politic, dincolo de ghearele fosilizate ale statului catolic, nați-
onalismul revivalist celtic și mai recent, neoliberalismul Celtic Tiger și tot capi-
talismul său bazat pe wellness. În această lucrare, mă bazez pe lecturi din Paula 
Meehan și Eavan Boland, precum și pe studiile mele în teopoetică și teologie a 
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Eliberării, pentru a argumenta că tehnologia spirituală feministă revoluționară 
există în practica poetică irlandeză (cum ar fi inițierea angajamentelor pedago-
gice lui Freire în relație cu clasa muncitoare sau cu femeile încarcerate) precum 
și în conținutul ei. Și există ca tehnologie pentru a recupera o poziționare indi-
genă caracterizată prin grija ne-romantică a pământului și a ritualului pentru 
bunurile comune, mai mult decât o simplă chestiune referitoare la cetățenia 
dobândită la naștere.

Raluca Grosescu
University of Bucharest

REȚELE MILITANTE TRANSNAȚIONALE ȘI 
CRIMINALIZAREA COMPANIILOR MULTINAȚIONALE 

PENTRU COMPLICITATE LA CRIME DE MASĂ.

Începând cu a doua jumătate a anilor 1970, activiști ai drepturilor omului din 
diverse regiuni ale lumii au început să militeze sistematic pentru criminalizarea 
corporațiilor care erau complice în crime politice, în contexte precum regimul de 
Apartheid din Africa de Sud, dictaturile militare din America Latină sau războa-
iele civile din Africa. Până în prezent, implicarea companiilor multinaționale în 
războaie și regimuri represive continuă sa fie denunțată ca un proiect neocolonial 
al capitalismului Vestic, generator de inegalitate la nivel global și având conse-
cințe negative asupra drepturilor politice și socio-ecomice ale omului.

Această prezentare explorează activitatea rețelelor militante transnaționale 
interesate de criminalizarea corporatiilor implicate în crime de masă în timpul 
ultimei dictaturi militare argentiniene (1976-1983), conflictului columbian 
(1964-2016), și actualului război civil din Myanmar. In central acestor retele 
militante se află trei organizatii occidentale de avocati radicali: Centrul pentru 
Drepturi Constituționale și Umane (Berlin); Sherpa (Paris); Centrul pentru 
Drepturi Constituționale (NY). Colaborarea acestor organizații cu ONG-uri și 
sindicate din Sudul Global a rezultat în cateva procese împotriva unor companii 

multinaționale sau împotriva reprezentanților lor: Mercedes Benz Argentina 
(Germania 1999 & Argentina 2002); Nestlé Columbia (Elvetia 2012); Chevron 
Unocal (SUA 1996); Total (Franța 2019).

Prezentarea arată că în ciuda importanței acestor colaborari transnaționale 
pentru a crea o cauză globală, există factori structurali care impiedică rezultate pozi-
tive: rolul de veto al corporațiilor în relațiile internaționale; reticența guvernelor de 
a impune norme stricte care ar putea diminua invistițiile și profitul; și modul de 
operare a corporațiilor prin numeroase entități legale înscrise în diverse jurisdicții 
nationale. Analiza arată, de asemenea, ca există relații de hegemonie și dependență 
între miscările din Nordul Global și cele din Sudul Global. Organizațiile occidentale 
rămân actori dominanți, atât în termeni de resurse, cât și în termeni de centralitate 
a rețelelor. Totusi, există o tendință importantă de «emancipare» a organizațiilor 
din Sudul Global (e.g. Centrul de Studii Legale si Sociale, Argentina; Colectivul 
de Avocați José Alvear, Colombia) care au reușit în ultimii ani să impună măsuri 
legislative și să initieze procese de succes la nivel național.

SeSIunea a III-a
forme de SolIdarITaTe, mÂnCare șI 

nu numaI

Anastasia Oprea
Center for Social Studies, Coimbra University

PRACTICI DE ZI CU ZI ÎN SATELE ECOLOGICE 
EUROPENE: (RE)FACEREA CETĂȚENIEI ȘI 

POTENȚIALUL PENTRU TRANSFORMARE SISTEMICĂ

Înțeleasă în contextul statului-națiune, cetățenia definește din punct de 
vedere politic relația dintre indivizi, precum și pe cea dintre indivizi și structu-
rile care îi guvernează. În viața de zi cu zi însă, există diverse spații care nu sunt 
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acaparate complet de practicile de guvernare de sus în jos, având astfel potețialul 
de a deveni arene în care logici politice diferite pot să existe. Practicile zilnice 
specifice satelor ecologice, fie ele economice, culturale, de mediu sau sociale 
sunt un astfel de exemplu în care sustenabilitatea devine integrată holistic în 
toate sectoarele vieții. Practica de bază a acestui tip de comunități intențio-
nale – auto-guvernarea – reconfigurează intenționat comunitatea dincolo de 
principiile politice normative și instituționale care domină încă la nivelul UE 
(Litfin, 2014; Van Schyndel Kasper, 2008; Marckmann et al., 2012). Această 
lucrare explorează felul în care aceste practici, informate de o înțelegere siste-
mică a lumii, adaptarea la contextul local și o abordare bazată pe sustenabilitate 
a tuturor sferelor existenței, ar putea aduce cu sine o transformare sistemică, 
în particular în direcția justiției sociale. Concentrându-ne pe felul în care sunt 
puse în practică redistribuția, recunoașterea și participarea (Fraser, 2003) prin 
intermediul practicilor satelor ecologice, vom vedea dacă sunt posibile logici 
politice alternative, emancipatoare, dincolo de cele dominante precum capita-
lism, neoliberalism și heteropatriarhat.

Birgit Hoinle
International Center for Ethics in the Sciences and Humanities, University of Tübingen

CĂUTAREA JUSTIȚIEI ALIMENTARE: COLONIALITATEA 
GEOPOLITICII ALIMENTARE ȘI A INIȚIATIVELOR 

PENTRU COMUNALIZAREA REȚELELOR ALIMENTARE 
ȘI A CUNOȘTINȚELOR DESPRE SEMINȚE

Covid-19 lasă la vedere vulnerabilitățile regimului nostru alimentar actual: 
rafturi goale în supermarketuri, dependența de lanțurile alimentare globale 
dintre Sudul Global și Nord, precum și exploatarea și decesul lucrătorilor sezo-
nieri din Europa de Est pe câmpuri (sparanghel) din Vest, printre altele. Acestea 
sunt simptome ale relațiilor de putere care stau la baza colonialității geopoliticii 
alimentare globale. Acest lucru este legat de întrebările referitoare la injustiția 

alimentară (Bradley și Herrera 2015): Cine are acces la alimente proaspete și sănă-
toase? Cine lucrează în locurile în care se produce mâncare pentru cine și în ce 
condiții? Cine are puterea asupra lanțului valoric?

Pe baza unei analize a colonialității regimurilor alimentare globale (Rodríguez 
2010), această prezentare arată mai întâi tendințele de limitare a bunurilor 
comune (Polanyi 1971, Federici 2011) în domeniul producției agricole, cu accent 
pe aspectele terenului, muncii, semințelor, mâncării și a cunoștințelor. În al doilea 
rând, voi prezenta mișcări alternative care se funcționează pe comunalizarea 
mijloacelor de producție alimentară (într-o dimensiune materială) și a conectării 
cunoașterii (dimensiunea simbolic-epistemică). Una este rețeaua Red de Semillas 
Libres de Columbia care încearcă să readucă în atenție accesul la semințe și cunoș-
tințele indigene despre (re)producerea semințelor prin strategii de schimb (troc). 
Al doilea exemplu este mișcarea consiliilor locale de politică alimentară.

Acestea promovează legături între producătorii din mediul rural, sectorul de 
producție și consumatorii din oraș și depun eforturi pentru re-democratizarea 
regimurilor alimentare la scară locală. În această secțiune, voi oferi câteva perspec-
tive interne în procesul de construire a unui consiliu local de politică alimentară 
în sud-vestul Germaniei. În concluzie, voi discuta, în ce fel aceste inițiative repre-
zintă justiția alimentară și voi încerca să dau un răspuns la întrebarea de ce ar fi 
nevoie pentru o extindere a acestor rețele locale pentru a transforma geopolitica 
alimentară colonială.

Hestia-Ioana Delibas
UBB, Cluj-Napoca

CUTIA ȚĂRANULUI: FORME DE SOLIDARITATE ÎNTRE 
CONSUMATORI ȘI PRODUCĂTORII LOCALI

Cum ne putem imagina noi relații în sistemul nostru alimentar? Regimul 
alimentar neoliberal actual, caracterizat prin de-localizare (Harris, 2010: 364), 
producția industrială și distribuția dominată de supermarketuri cuprinde relații 
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de putere inegale care dezavantajează micii producători de alimente, făcând toto-
dată consumatorii să se simtă pasivi, înstrăinați de mâncarea pe care o mănâncă. 
Preocupările cu privire la impactul pe care aceste rețele de distribuție convenți-
onale îl au asupra sustenabilității mediului și justiției sociale, au făcut posibilă 
apariția de noi mișcări sociale pentru justiția alimentară, care contestă sistemul 
alimentar neoliberal prin oferirea unei alternative la agricultura capitalistă, bazată 
pe principii de echitate, reciprocitate și suveranitatea alimentară. Specific pentru 
rețelele alimentare alternative este re-spațializarea producției și distribuției, precum 
și stabilirea unei relații bazate pe solidaritate (Harris, 2010: 355) Pentru a înțe-
lege potențialul transformator al acestor mișcări alimentare alternative, trebuie să 
examinăm mai întâi felul de relații pe care le produc și procesele pe care le implică.

Folosind o metodologie de cercetare calitativă, bazată pe interviuri semi-struc-
turate și analiza de surse secundare, investighez o rețea alternativă de distribuție 
alimentară numită „Cutia Taranului”, care re-spațializează lanțul de distribuție, 
prin crearea unei rețele de vânzare directă între producătorii și consumatorii. 
Cercetarea mea își propune să analizeze relația formată între consumatori și produ-
cători în această rețea de distribuție, subliniind cum se negociază această relație și 
ce dinamică a puterii implică. De asemenea, pun sub semnul întrebării discursul 
consumatorilor și producătorilor în ceea ce privește localismul, valoarea alimentelor 
și producția agricolă alternativă. Cercetarea mea abordează, de asemenea, măsura în 
care acest tip de rețea poate implica un tip de consum politic. Rezultatele contribuie 
la discursuri mai largi cu privire la suveranitatea alimentară și teoria de-creșterii.

Cintia de Freitas Melo
The New School, New York

AJUTOR RECIPROC ȘI SOLIDARITATE ÎN BRAZILIA

În legătură cu tema propusă „Descolonizarea revoluțiilor (comunizare)”, 
care urmărește conexiunile pentru o viață comună în armonie între oameni și 

non-umani și având în vedere scenariul actual al pandemiei globale create de 
COVID-19, am decis să-mi schimb ideea inițială pentru această conferință. 
Având în vedere situația actuală care afectează întreaga umanitate, îmi propun 
să explorez accepțiile non-coloniale ale termenului de solidaritate, și voi merge 
mai departe, voi aborda termenul din perspectiva praxis-ului.

Voi ilustra un caz în care sunt implicată, bazându-mă pe metodologiile de 
cercetare revendicativă foarte frecvente în zona teoriilor critice dezvoltate în 
America Latină. Cazul pe care îl voi explora constă în acțiuni promovate de 
Kasa Invisível în Belo Horizonte. Kasa Invisível este un grup auto-organizat cu 
sediul într-o casă ocupată din orașul Belo Horizonte, în Brazilia.

Este situată în centrul orașului, în jurul său trăiește un număr mare de 
persoane fără adăpost. Când a început să se răspândească pandemia în Brazilia, 
colectivul a început o campanie de strângere de fonduri și donații, solicitând 
produse alimentare, produse de igienă, bani și textile. De atunci, membrii cos 
măști de protecție, gătesc mâncare vegetariana și o distribuie în regiune lucră-
torilor în situații de precaritate și fără o locuință. Pe lângă porția de mâncare 
și măștile, grupul distribuie, de asemenea, un kit care include o sticlă cu apă 
minerală, periuță, pastă de dinți și hârtie igienică cu un bilet cu sfaturi de preve-
nire și instrucțiuni despre cum să poată accesa Fondul de urgență Coronavirus, 
destinat persoanelor cu venituri mici. În această lucrare, voi descrie acțiunile 
grupului într-un mod detaliat și în plus, interviuri cu persoane din alte grupuri 
autogestionate din Brazilia, care desfășoară acțiuni de solidaritate ca răspuns la 
pandemie, susținând discuțiile despre ajutor reciproc și solidaritate.
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ConferInța prInCIpală

Unde și cum decolonizăm mișcările revoluționare? Câteva observații 
despre practicile de comunalizare și decolonializare

JULIE KLINGER
Asistent Universitar, Departamentul de Geografie și Științe Spațiale, 

Universitatea din Delaware

Această prelegere decurge din afirmațiile că suntem neinteresați să ne deza-
măgim unii pe alții; că nu ne mulțumim să ne plângem, într-un mod descriptiv, 
de formele multiple de violență care ne definesc status quo-urile; că avem un 
apetit energic pentru viață în fața distrugerii și a disperării și, în fine, că ne dorim 
să ne gândim tocmai la poziționările, la instituțiile și la relațiile noastre cu viața 
non-umană, în mijlocul amestecului de crize politice, economice, de sănătate și 
climă. În concordanță cu tema conferinței și cu informații din cercetările mele 
în curs, această discuție se alătură provocării de a gândi simultan prin prisma 
domeniilor cultural-politice, afective-corporale, material-spațial ale teoriei și 
practicii, astfel încât să putem ajunge la o simțire vizavi de unde și cum să deco-
lonizăm mișcările revoluționare, dar și posibilitățile din mijlocul nostru.

„A decoloniza”este un verb care are multe expresii. Expresia sa spațială sunt 
bunurile comune, expresia sa fizică cuprinde relațiile dintre oameni, instituții și 
pământ. Bunurile comune sunt un rezultat al practicii sociale a comunalizării. 
Practica socială a comunalizării presupune - în funcție de poziționalitatea fiecă-
ruia–revendicarea spațiului pierdut sau cedarea spațiului obținut în îngrădirile 
planetare de secole, care au condus la situațiile actuale dificile. Atât decoloni-
zarea, cât și comunalizarea sunt activități sociale relaționale: implică în mod 
necesar construirea și transformarea relațiilor, precum și o serie de lupte vizavi 
de ce instituțiile trebuie construite, dar și cum valorizeze orele de veghe care 
constituie o viață umană.

Decolonizarea trebuie să facă față dificultăților de a construi mișcări sociale 
atunci când nimeni nu are timp; prin cultivarea modurilor de comuniune, spiri-
tualitate și viață lăuntrică atunci când sensurile unor astfel de termeni au fost 
monopolizate de dreapta religios- conservatoare și comercializate sub tehnoca-
pitalismul (ne)liberal; și restabilirea spațiilor de supraviețuire prin colaborare, 
într-o perioadă de îngrădire, privatizare și expropriere continuă. Trebuie să ne 
confruntăm în continuare cu ciocnirile dintre visele revoluționare. Ne adunăm 
în contextul de neevitat al secolelor de cucerire violentă rasist-sexistă, ceea ce 
înseamnă că visele noastre sunt modelate de modul în care ne aducem aminte 
sau uităm de moștenirile cuceririi. Decolonizarea este, însă, o viziune pe care 
aspirăm să o adoptăm și punem în practică împreună, chiar dacă înseamnă 
lucruri diferite pentru oameni diferiți: interesul este să comparăm notele și să 
facem troc cu strategiile. În consecință, de-a lungul acestei discuție voi împărtăși 
câteva note și strategii din locurile în care idealurile de tot felul sapă în Pământ 
și ajung în viața noastră: în frontierele mineritului, extracției și supravegherii.
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Prezentare și discuție pe marginea volu-
mului: Laboratoare ale modernității. 
Europa de Est și America Latină în (co) 
relație, de Manuela Boatcă, publicat la 
editura IDEA (2020). Participă: Manuela 
Boatcă, Miruna Butnaru Troncotă, Raluca 
Grosescu și Ovidiu Țichindeleanu.

MANUELA BOATCĂ este Profesoară 
de macro-sociologie la Universitatea Albert-
Ludwigs din Freiburg, Germania. A fost 
visiting-profesor la IUPERJ, Rio de Janeiro 
în 2007/08 și profesoară de sociologia 
inegalităților globale la Institutul Latino-
American al Universității Freie din Berlin, Germania. Studiile sale asupra siste-
melor-lume, perspectivelor postcoloniale și decoloniale, genul în modernitate/
colonialitate și geopolitica cunoașterii în Europa de Est și America Latină au 
fost publicate în ournal of World-Systems Research, Cultural Studies, South 
Atlantic Quarterly, Political Power and Social Theory, Berliner Journal 
für Soziologie, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Zeitschrift für 
Weltgeschichte and Theory, Culture and Society.

Lucrarea de față se bazează pe poziții conexe cu privire la studiul Europei 
de Est și Americii Latine ca regiuni interdependente – nu ca obiecte ale studi-
ilor regionale (area studies), ce au drept obiectiv modernizarea după tipar occi-
dental, și nici ca aglomerări de state naționale cu caracteristici culturale comune. 
Ambele regiuni au deținut poziții economice periferice în cadrul sistemului 
mondial modern în cea mai mare parte a istoriei lor și au trecut, integral sau 

parțial, la statutul de semiperiferie (care permite un anumit control economic 
și politic asupra altor părți ale sistemului) în diferite momente și din diferite 
motive.

Mai multe detalii aici: http://www.idea.ro/editura/ro/laboratoare-ale-mo-
dernitii-europa-de-est-i-america-latin-n-co-relaie-d194.html
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