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Katona Noémi Kovai Cecíliával és Udvarhelyi Tesszával a tudomány és az aktivizmus viszonyáról, részvételi és hagyományos, etnográfiai kutatási módszerek etikai és politikai dimenzióiról, valamint alkalmazásairól beszélget. Mennyire és hogyan válhatnak a kutatottak kutatókká? Hogyan alakítja át magát a tudást és a tudományt, ha a kutatás "tárgyai" aktív résztvevőivé válnak a tudás létrehozásának? Mik a kihívásai, előnyei és hiányai a részvételi kutatásnak?
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Kovai Cecília az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa. Az ELTE-n végzett kulturális antropológusként, majd 2015-ben fejezte be doktori tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen kultúratudományból. Főbb kutatási területei a roma közösségek kutatása, etnikai és osztály különbségek összefüggései, etnikai viszonyok és hátrányos helyzetű rétegeket érintő fejlesztések. Számos publikációja mellett 2017-ben jelent meg "A cigány-magyar különbségtétel és a rokonság" című monográfiája.
Udvarhelyi Tessza kulturális antropológus és környezetpszichológus, a Közélet Iskolája társalapítója és ügyvezetője, A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoport aktivistája. Doktori tanulmányait a City University of New Yorkon végezte, kutatási témája a magyar lakhatási válság volt. 2016-ban az Ashoka 36. magyar tagjának választották a magyarországi társadalmi mozgalmakban végzett munkájáért.
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szociológus, szociális munkás, az MTA TK Szociológiai Intézetének
tudományoskutatója és a Friedrich Ebert Stiftung munkatársa. A
Menedék Egyesületben is sokat dolgozott. Azonban a segítő munka
számára nem csupán civil tevékenység, hanem kutatás-módszertani
eszköz is: a Humbolt egyetemen végzett doktori kutatásában Berlinben
dolgozó magyar prostituáltakat vizsgált, akikkel részben helyi szociális
munkásként tudott kapcsolatba kerülni. Továbbá kutatásaiban a
megismerési és segítő szándék összefonódása nem csupán terepmunka-
technika, hanem fontos metodológiai és társadalomelméleti/-történeti kérdés is.
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