
PRAŽSKÉ FÓRUM PRO ROMSKÉ DĚJINY  
Workshop:  
Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: 
minulost a současnost 

12. června 2018, Praha  

New York University in Prague (Richterův dům, Malé náměstí 11, Praha 1, 1. patro) 

 

Program: 

9:30 – 10:00 

Přivítání a představení účastníků 

(moderuje: Kateřina Čapková, Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky)  

 

10:00 – 11:00  

Angéla Kóczé (Central European University, Budapest) 

(moderuje: Kateřina Čapková) 

 

11:00 – 11:15 přestávka na kávu 

 

11:15 – 12:15 

Maija Runcis (Stockholm University) 

(moderuje: Estzer Varsa, Univerzita v Řezně) 

 

12:15 – 13:15 oběd (NYU) 

13:15 – 14:15 

Celia Donert (University of Liverpool) 

(moderuje: Krista Hegburg, United States Holocaust Memorial Museum) 

 

14:15 – 14:30 přestávka na kávu 

14:30 – 15:30 

Edit Szénássy (Sociologický ústav, Akademie věd České republiky) 

(moderuje: Helena Sadílková, FF UK Praha) 

  

15:30 – 16:00  Závěrečná debata 

(moderuje: Helena Sadílková) 

 

Workshop organizuje:  

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky 

Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulty, Karlova Univerzita  

Za finanční podpory: 
Strategie AV21, Globální konflikty a lokální souvislosti 
Isabel & Alfred Bader Fund, A Bader Philanthropy 
Velvyslanectví USA v České republice 

Více o Pražském fóru pro romské dějiny najdete zde: http://www.romanihistories.usd.cas.cz/cs/   

http://www.romanihistories.usd.cas.cz/cs/workshopy/forced-sterilization-of-roma-women-in-the-czechoslovak-contexts-past-and-present/
http://www.romanihistories.usd.cas.cz/cs/workshopy/forced-sterilization-of-roma-women-in-the-czechoslovak-contexts-past-and-present/
http://www.romanihistories.usd.cas.cz/cs/


Přednášející  

Celia Donert je docentka v oboru dějin 20. století na katedře historie na 

University of Liverpool. Věnuje se současné evropské historii se zaměřením na 

historii státního socialismu, sociálních hnutí a historii lidských práv. Je 

autorkou knihy The Rights of the Roma: The Struggle for Citizenship in 

Postwar Czechoslovakia o sociální historii Romů v Československu ve 20. 

století jako boji o občanská práva v socialistickém sociálním státě. V současné 

době se věnuje právům žen a socialistickému internacionalismu. Tento projekt 

je podpořen British Academy/Leverhulme Small Grant a Gerda Henkel 

Stiftung. Od roku 2017 je vedoucí výzkumnicí výzkumné sítě AHRC Research 

Network on Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945. 

 

Angéla Kóczé je odbornou asistentkou Programu romských studií a 

akademickou ředitelkou Roma Graduate Preparation Program na 

Středoevropské univerzitě v Budapešti. Ve svém výzkumu se zabývá průsečíky 

kategorií etnicity, genderu a třídy a sociální a právní nerovností Romů 

v různých evropských zemích. Publikovala několik odborných článků a kapitol 

v odborných monografiích publikovaných u zahraničních nakladatelů 

(Palgrave Macmillan, Ashgate, Central European University Press). V současné 

době pracuje na monografii o politickém aktivismu a společenském boji 

romských žen v Evropě a editorsky připravuje sborník o současné situaci a 

formování identity Romů jako evropské menšiny.  

 

Maija Runcis je profesorkou historie na univerzitě ve Stockholmu, ve Švédsku. 

Její výzkum se zaměřuje primárně na švédský sociální stát a švédskou sociální 

politiku z pohledu menšin jako například dětí z chudých rodin a imigrantů. 

Bádala a publikovala také studie o rodinné politice v bývalých sovětských 

oblastech. V současnosti pracuje na výzkumném projektu o migraci, post-

memory a orální historii. 

 

 

 

 

Edit Szénássy je sociální antropoložka. V současnosti dokončuje doktorské 

studium na Karlově univerzitě v Praze o plodnosti a rozhodovacích procesech 

při reprodukci u Romů a o populační politice. Její projekt zahrnuje 

etnografický a aplikovaný kvalitativní výzkum s marginalizovanými skupinami 

obyvatel ve středo-východní Evropě. Zvláštní oblastí jejího zájmu je intersekce 

reprodukce, zdraví a chudoby. V současnosti se podílí na výzkumném projektu 

pražského výzkumného institutu SPOT, který analyzuje příležitosti pro 

zaměstnávání marginalizovaných skupin obyvatelstva, a také na kvalitativní 

studii pro Sociologický ústav AV ČR, který mapuje pracovní podmínky 

akademiků. 


