Rasismforskningsseminarier vårterminen 2017
Alla seminarier hålls kl 15.15-17.00 i lokal Eng 4-2007 om inte annat anges
24 januari: Den sista generationen? Skogssamisk renskötselkultur utmanar epistemologisk
rasism. Inledare: teknik och vetenskapshistoriker May-Britt Öhman, Uppsala universitet;
arkeolog Gunilla Larsson, Uppsala universitet; Henrik Andersson, skogssamisk
kulturarbetare, Petri Storlöpare, dokumentärfilmare och Ann-Sofie Lönngren, litteraturvetare
med inriktning på relationen djur/människa, Uppsala universitet. (Samarrangemang med
forskningsnoden VVPP (Vetenskap, validering, partiella perspektiv), Uppsam - föreningen för
samiskrelaterad forskning i Uppsala - samt Teknovetenskapliga forskargruppen vid Centrum
för genusvetenskap).
25 januari. Vad menas med ”Förintelsen”? Vad händer med ett begrepp över tid? Vilka
förståelsevägar öppnas och vilka blockeras? Vad är det vi ska minnas? Idéhistoriker Stéphane
Bruchfeld leder ett problematiserande begreppsteoretiskt seminarium kring dessa och
relaterade frågor i anslutning till Förintelsens minnesdag. OBS Lokal Eng 1-0062
28 februari: Utmaningarna med konceptualisering och diskussion om rasism inom hälso- och
sjukvården. Inledare: Hannah Bradby, sociolog och forskare vid institutionen för kvinnors och
barns hälsa, Uppsala universitet och Sarah Hamed, sociolog och forskarassistent vid
sociologiska institutionen, Uppsala universitet. [OBS lokal: Eng 1-0062]
9 mars: Problemförorten blir till – Rasifiering, territoriell stigmatisering och media.
Inledare: Irene Molina, professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare vid Centrum för
mångvetenskaplig forskning om rasism och Karin Backvall, forskarstuderande i
kulturgeografi med placering vid Institutionen för bostads- och urbanforskning, Uppsala
universitet.
6 april. Antiromska/antiziganistiska hatbrott: omfattning, mönster och konsekvenser. Simon
Wallengren, forskarstuderande i kriminologi med inriktning mot antiromska hatbrott, vid
Malmö universitet och Jan Selling, docent i historia och forskare med inriktning mot teorier
om antiziganism och den svenska antiziganismens historia, vid Södertörns högskola.
26 april: ”Afrofobi. Begreppsutveckling som mobiliseringsverktyg. Reflektioner kring
forskning om antisvart rasism". Inledare: Ylva Habel, film- och medievetare vid Institutionen
för kultur och lärande på Södertörns högskola och Lena Sawyer, kulturantropolog och
forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
24 maj. Coloniality and Power. Decolonizing Academia. Inledare: Adrian Groglopo,
universitetslektor och forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och
Julia Suarez Krabbe, doktor i kulturvetenskap och forskare vid Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab, Roskilde universitet, Denmark.
.

