Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la conferința:

Istoricitatea limitelor normative ale diversității:
Tratatele privind Minoritățile din 1919
într-o perspectivă longue durée

Joi, 27 iunie, ora 15:00
Colegiul Noua Europă (Plantelor 21)
susținută de
Dr. Raul CÂRSTOCEA
Europa-Universität Flensburg

Prezentarea mea va discuta Tratatele privind Minorităţile din 1919 într-un context istoric
dublu. În primul rând, le va integra în longue durée, analizând procesele de standardizare a
populațiilor în conformitate cu principiul naționalităţii care au avut loc de-a lungul secolului al
XIX-lea. În conformitate cu literatura recentă pe această temă, voi aborda acest proces nu doar din
perspectiva naționalizării, ci voi analiza cu precădere interacțiunea dintre națiune și imperiu ca
forme de organizare statală și eforturile investite în procese de omogenizare și, respectiv,
ierarhizare. Astfel, în locul unei narațiuni care proiectează, dinspre 1919, retrospectiv şi teleologic,
un triumf treptat al statului-națiune asupra imperiului, prezentarea mea se concentrează pe
coexistenţa şi concurenţa dintre acestea în cursul secolului al XIX-lea. Rezultatul a fost apariția
unor modele hibride de gestionare a diversității în această perioadă, ce oscilau între polii opuși ai
asimilării și excluderii.
În al doilea rând, prezentarea va aborda contextul specific al Tratatelor din 1919, în special
încercarea de a preveni activitatea revoluționară de stânga și ceea ce contemporanii considerau
drept amenințarea legată de posibilitatea răspândirii comunismului. Voi analiza de asemenea
provocările legate de extinderea sufragiului la sfârșitul Primului Război Mondial. Toate acestea au
condus, după părerea mea, la afirmarea principiului autodeterminării ca bază normativă pentru
noua ordine internațională, precum și la prevederile privind drepturile minorităților. Ținând cont
de aceste două contexte şi concentrându-se pe situaţia evreilor din Europa Centrală şi de Est ca
studiu de caz, discuția va aborda caracterul inerent arbitrar și limitator al oricărei încercări de
codificare a diversității în formă legală.
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