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cilji konference
Ljudje so se že od nekdaj selili. Vendar je to 
osnovno  človekovo  vedenje  šele  od  sredine 
19.  stoletja  obkroženo  z  mogočnimi 
ideologijami  nacionalne  države  in  njeno 
skrbjo  za  populacijske  politike.  Ne  le  glede 
strukture  domače  populacije  in  njenega 
fizičnega,  duhovnega,  rasnega,  moralnega… 
in ostalega zdravja;  emigracije  je država že 
zgodaj  razumela  kot  transgresijo,  imigracijo 
pa kot nevarnost. Skozi celotno 20. stoletje so 
se meje med državami premikale med drugim 
tudi  po  t.i.  kriteriju  etnične  pripadnosti 
populacij  na  spornih  območjih.  Diasporske 
etnične skupnosti  v sosednjih  državah in po 
svetu  so  bile  zagledane  in  razumljene  kot 
»odrezani  udje«  nacionalnih  teles,  ki  so 
historično,  jezikovno  in  kulturno  čista  in  v 
stanju  pravilnega  nacionalnega  bivanja, 
medtem ko so diasporske skupnosti ogrožene 
zaradi asimilacije, izgube jezika in kulture ter 
nacionalne  zavesti.  Diasporske  etnične 
skupnosti  so  iznašle  lastne  zgodovine,  od 
kolonialnega  poslanstva  »civiliziranja 
domorodcev«  do  političnih  preganjanj  in 
zgodb  o  trdem  življenju  v  domovini,  ki  so 
množice ljudi pognale na pot iskanja boljšega.
Na tej konferenci nas zanima predvsem, kako 
sodobne nacionalne države upravljajo odnos 
med  seboj  in  skupnostmi,  ki  jih  štejejo  za 
svoje etnične diaspore. Z besedami Nine Glick 
Schiller,  »‘Nacionalizem  na  daljavo’  lahko 
opredelimo  kot  niz  idej  o  pripadanju,  ki 
povezuje ljudi, živeče na različnih geografskih 
lokacijah,  in  motivira  ali  upravičuje  njihovo 
delovanje v odnosu do ozemlja prednikov in 
njegove vlade.«
Naše  osrednje  vprašanje  je  torej,  kako 
nacionalne  države  sprejemajo  in  vračajo  te 
ideje in dejanja o pripadanju in predstave o 
skupnem  izvoru.  Kako  ustanovijo  in 
spodubjajo,  ideološko,  pravno  in  morda 
finančno  upravljajo  in  vzdržujejo  odnose  s 
svojimi  diasporskimi  skupnostmi?  Da  bi  to 
vprašanje  lahko  pretresli  tudi  primerjalno, 
bomo razpravljali  o  štirih  različnih  primerih: 
Hrvaške,  Izraela,  Nizozemske  in  Slovenije. 
Zanima nas med drugim tole: 

 Kakšna  je  zgodovina  odnosa 
nacionalna  država/diaspora  v  teh 
štirih primerih?

 Kakšne ideologije  so  obvladovale,  in 
še obvladujejo ta odnos? 

 Kako je odnos pravno kodificiran?
 Kakšne  oblike  vzajemnosti  obstajajo 

med  nacionalnimi  in  diasporskimi 
skupnostmi in kako se vzdržujejo?

 Kakšne  ideje  in  teleologije  se 
reproducirajo v tem odnosu?

format konference
O  vsakem  izmed  štirih  izbranih  primerov  – 
Hrvaška,  Izrael,  Nizozemska  in  Slovenija  - 
bomo  razpravljali  v  uvodni  sekciji.  Dve 
dodatni  sekciji  bosta  razširili  razpravo  o 
omenjenih štirih primerih in vključili še ostale 
primere  s  pomočjo  izbranih  referatov. 
Zaključna  sekcija  bo  namenjena  interaktivni 
razpravi.  
Konferenca  je  eden  v  vrsti  dogodkov,  s 
katerim  obeležujemo  začetek  devetega 
desetletja obstoja in dela našega inštituta na 
področjih  študij  etničnosti,  nacionalizma, 
migracij, obmejnih in manjšinskih študij. 

predavatelji uvodničarji
Štirje  uvodničarji  bodo  odprli  razpravo  v 
sekcijah:

 Dr. Mladen Klemenčič, Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb;

 Dr.  Sammy  Smooha,  Univerza  v 
Haifi;

 Dr.  Ton  van  Naerssen,  Univerza 
Njimegen;

 Dr.  Irena  Šumi,  Inštitut  za 
narodnostna vprašanja, Ljubljana.

referenti
Med prijavljenimi  bo  organizacijski  odbor  za 
obe sekciji ob pomoči vabljenih predavateljev 
izbral 4 do 5 referentov. Prednost bodo imeli 
mlajši  raziskovalci,  ki  se  specializirajo  na 
področju  transnacionalnih  in  migracijskih 
študij,  študij  etničnosti  in  nacionalizma  in 
drugih  relevantnih  področjih  v  katerikoli 
ustrezni  disciplini.  Močno  spodbujamo  tudi 
prijave referatov o še drugih primerih odnosa 
nacija/diaspora,  ki  ne  bodo  predstavljeni  v 
uvodni sekciji. 

interaktivno občinstvo
Poleg  kolegov  raziskovalcev  in  študentov 
bomo v občinstvo povabili  tudi  predstavnike 
manjšinskih  organizacij,  pristojne  vladne 
urade, člane drugih administrativnih teles in 
nevladnih  organizacij,  ki  se  ukvarjajo  z 
manjšinami, migracijami in diasporami. 

Za podrobne informacije o dogodku in prijavni 
obrazec prosimo obiščite 

www.inv.si/trans

ali se obrnite na koordinatorico konference:

Ga. Barbara Kejžar
Inštitut za narodnostna vprašanja
Erjavčeva 26
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
t: +38612001886
f: +38612510964
e: barbara.kejzar@guest.arnes.si

Vabimo vas, da se nam pridružite 21. in 22. junija 2008 v Cankarjevem 
domu v Ljubljani!

VABILO NA KONFERENCO ◊ PROSIMO, POMAGAJTE NAM 
PRI DISTRIBUCIJI OBVESTILA

mailto:barbara.kejzar@guest.arnes.si
http://www.inv.si/index.htm


roki za prijavo
Prosimo  vas,  da  prijavne  obrazce 
izpolnete  in  pošljete  koordinatorici 
konference  najkasneje  do  30.  aprila 
2008. Prijavni obrazci so na:

http://www.inv.si/trans/index.html#2

O izbiri  prijaviteljev  vas  bomo  obvestili 
najkasneje  do  7. maja 2008.  Rezultati 
bodo  objavljeni  tudi  na  naši  spletni 
strani.

Kotizacije:
Za izbrane referente: €150
Za udeležence v občinstvu: €250
Za študente: €20
Kotizacije bomo pobirali ob registraciji pred 
konferenco.

http://www.inv.si/trans/index.html#2

