Meghívó
Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye
szervezésében rendezendő vitaülésre

A vitaülés címe:

Budapest – és a maradék? A társadalmi-térbeli
egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon

Időpont: 2018. 05.24. 11.00-15.00
Helyszín: MTA KRTK RKI DTO (Pécs, Papnövelde u. 22.)

A téma:
A főváros-vidék megosztottságnak mély történelmi gyökerei vannak Magyarországon. A társadalmitérbeli egyenlőtlenségek e dimenziója elválaszthatatlanul összekapcsolódott a perifériás kapitalizmus
kereteinek formálódásával, az államszocializmus térbeli szerveződésével – majd újratermelődött a
posztszocialista átmenet társadalmi viszonyai között. Utóbbi folyamat megragadható a társadalmi
viszonyok legtöbb metszetében, a tőkefelhalmozás és a migráció folyamataiban, a vállalati
kapcsolatrendszerekben, az állami intézmények szerveződésének hatalmi viszonyaiban, az
információáramlás és a tudástermelés térbeli egyenlőtlenségeiben stb. A főváros/vidék dichotómiára
épülő, az azt (gyakran hallgatólagosan) eleve létezőként elfogadó érvelések a közéleti és a
tudományos diskurzusokban maguk is hozzájárulnak az egyenlőtlenségek és az azokat fenntartó
hatalmi viszonyok újratermeléséhez. Ezért – elfogadva azt a kritikai társadalomkutatói álláspontot,
amely szerint a társadalmi egyenlőtlenségek feltárásán túl szerepet kell vállalnunk ezek
enyhítésében-kezelésében is – műhelyvitánk során olyan összetett, függőségre, kizsákmányolásra,
reciprocitásra stb. épülő viszonyrendszereket igyekszünk feltárni, amelyek ma meghatározzák a
főváros és az azon „kívül” létező Magyarország közötti különbségeket, és formálják az ezzel
kapcsolatos közbeszédet, illetve a tudományos vitákat is.

Vitakérdéseink:
(1) Milyen indikátorok mentén ragadható meg a főváros-vidék egyenlőtlenség? Mennyiben
relevánsak ezek a különbségeket újratermelő társadalmi-térbeli folyamatok/viszonyok
megragadására? Milyen alternatíváink vannak?
(2) Kik (mely társadalmi csoportok, ill. szervezetek) a kulcsszereplői a dichotómia
újratermelődésének? Milyen módon aknázzák ki a főváros-vidék különbségeket?
Egyértelműek-e ebben a viszonyrendszerben a hatalmi viszonyok? Miben/mennyiben függ a
főváros az azon kívüli folyamatoktól, szereplőktől? Melyek a fővárosi/azon kívüli szereplők
közötti konfliktusok színterei (mire irányulnak a konfliktusok és milyen keretek között
manifesztálódnak)? Mi volt a kimenete a „feltérképezett” konfliktusoknak?
(3) Mennyiben és miben tekinthetők sajátosnak a magyarországi viszonyok – figyelembe véve,
hogy a metropolisz-térségek gazdasági és politikai súlya növekszik Európában és azon kívül
is?
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Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők

