Intervenants français
Farhad Khosrokhavar. Directeur de l’observatoire de la radicalisation à
la FMSH.
Annette Wieviorka. Directrice de recherche au CNRS. Membre de la
Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France.
Michel Wieviorka. Directeur d’études à l’EHESS, anime un séminaire
sur la sociologie du conflit. Président de la FMSH.

Intervenants ukrainiens
Oleg Bily. Chercheur, spécialiste de la philosophie politique.
Yevhen Bystrytsky. Responsable du département de la philosophie de la
culture, éthique et esthétique.
Valentin Omelianchyk. Chercheur du département de la logique,
méthodologie et philosophie des sciences.
Sergij Proleev. Rédacteur en chef de la revue «Pensée philosophique».
Anatolij Yermolenko. Directeur de l’Institut de Philosophie de Kiev.
Sergij Yosypenko. Responsable du département d’histoire de la philosophie.

Indications générales :
Le colloque se déroulera en français avec traduction consécutive en
ukrainien
Les exposés sont en conséquence de 15’
З огляду на послідовний переклад, що подвоює час виступу, власне
тривалість доповіді 15 хв.

MATINÉE
10.00 – 10.30 Michel Wieviorka: L’analyse de la violence: subjectivation,
désubjectivation ou interactions.
Мішель В ’євйорка. Аналіз насильства: суб ’єктивація/десуб ’єктивація
або інтеракція?
10.30 – 11.00 Anatolij Yermolenko: La stratégie de violence vs. la
communication d’entente
Анатолій Єрмоленко. Стратегія насильства vs. комунікація
порозуміння
11.00 – 11.30 Oleg Bily: Violence et légitimation
Олег Білий. Насильство та легітимація
11.30 – 12.00 Yevhen Bystrytsky: Violence, communication et identité
Євген Бистрицький. Насильство, комунікація та ідентичність.
12.00 – 12.30 Valentin Omelianchyk: L’individu normatif vs. l’individu
virtuel, deux visions du débat individualisme / holisme
Валентин Омельянчик. Індивід нормативний vs. індивід віртуальний
(два бачення дебатів індивідуалізм/голізм) .
12.30 – 13.00 Discussion
Дискусія
13.00 – 15.00 Déjeuner
Обід
APRÈS-MIDI
15.00 – 15.30 Farhad Khosrokhavar: Nouveaux acteurs et actrices du
djihadisme en Europe
Фарад Хосрохавар. Нові актори та акторки джихадизму в Європі.
15.30 – 16.00 Sergij Proleiev: Le terrorisme international comme
stratégie de réputation
Сергій Пролеєв. Міжнародний тероризм як репутаційна стратегія.
16.00 – 16.30 Pause-café
16.30 – 17.00 Annette Wieviorka: Juger pour l’histoire. L’exemple de
la Shoah.
Аннет В ’євйорка . Судити для історії. Приклад Ґолокосту.
17.00 – 17.30 Sergij Yosypenko: La philosophie face à la mémoire de
la violence.
Сергій Йосипенко. Філософія перед лицем пам'яті про насильство.
17.30 – 18.00 Discussion générale

