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CEMFOR

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala
universitet bjuder in till 2017 års nationella konferens i
rasismforskning på temat rasism och välfärd.

Huvudtalare
• Professor Philomena Essed (Antioch University)
• Professor Santiago Castro-Gomez (Universidad Santo Tomás de
Bogotá)
Panelsamtal
• Välfärd för vem? Rasism, kön, klass.
• Rasism och den svenska modellen.
• Förorten, segregationen och välfärdens rasifiering.
Workshops, rundabordssamtal, och seminariesessioner
Vi välkomnar förslag med fokus på:
• Specifika områden, såsom rasism inom hälsa, sjukvård, politik,
arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning.
• Ämnesspecifika perspektiv, såsom juridiska, historiska,
språkvetenskapliga perspektiv på rasism och välfärd.
• Teoridrivna perspektiv, såsom biopolitiska, postkoloniala,
diskursanalytiska, queerteoretiska, med flera, perspektiv på rasism
och välfärd.
Call for Papers
Vi välkomnar förslag på sessioner, workshops och rundabordssamtal
kring ovannämnda teman. För att anmäla ett förslag ska ni beskriva den
session ni vill hålla med en rubrik, kontaktuppgifter för
sessionsansvariga, beskrivning av de teman som ska behandlas samt
upplägg för sessionen i ett word- eller pdf-dokument. Texten bör vara
högst 3000 tecken inklusive mellanslag. Textfilen ska skickas till Tomas
Lundstrom, tomas.lundstrom@teol.uu.se, senast fredag 30 juni.
Konferensens tredje dag, den 13 oktober, anordnas tillsammans med
föreningen Antirasitiska akademin, ArA.

Anvisningar
Vi välkomnar förslag på tre typer av bidrag: föreläsning,
session och rundabordssamtal. Bidragen kan vara på svenska
eller engelska.

Föreläsning
Föreläsningarna kommer att samordnas tematiskt av CEMFOR i
grupper om tre föreläsningar per session, där CEMFOR utser
sessionsordförande.Varje session om tre föreläsningar har 90 minuter
till sitt förfogande, fördelat på tre föreläsningar á 20 minuter och 10
minuters diskussion
Abstract för föreslagen föreläsning skall innehålla:
• Titel.
• Beskrivning av föreläsning om högst 200 ord.
• Nyckelord, max fem.
• Språk.
• Föreläsarens akademiska biografi om högst 150 ord.
Session
En session består av tre till fyra föreläsningar inom en specifik tematik
som väljs av förslagsställaren och leds av en sessionsordförande som
utses av förslagsställaren.Varje session har 90 minuter till sitt
förfogande, fördelad enligt en logik som bestäms av förslagsställaren.
Abstract för föreslagen session skall innehålla:
• Titel.
• Beskrivning av sessionens tematik om högst 250 ord.
• Medverkande deltagare och deras bidrag, om högst 50 ord per
deltagare.
• Sessionsordförande.
• Nyckelord, max sex.
• Språk.
• Medverkandes akademiska biografier om högst 150 ord per
deltagare.

Anvisningar
Vi välkomnar förslag på tre typer av bidrag: föreläsning,
session och rundabordssamtal. Bidragen kan vara på svenska
eller engelska.

Rundabordssamtal
Ett rundabordssamtal samlas kring en specifik tematik, text eller
problematik där tre till sex i förväg utsedda deltagare inleder
diskussionen med korta i förväg uttänkta interventioner om högst fem
minuter vardera. Därefter släpps övriga deltagare in i samtalet enligt en
ordning och med den tidsbegränsning förslagsställaren bestämmer.
Antal övriga deltagare bestäms av förslagsställaren, men
rekommenderat sammanlagt antal ligger mellan tio till tjugo deltagare.
Motiverade undantag kan medges.Varje rundabordssamtal har 90
minuter till sitt förfogande.
Abstract för föreslaget rundabordssamtal skall innehålla:
• Titel.
• Beskrivning av sessionens tematik, text eller problematik om högst
250 ord.
• Namn på i förväg utsedda medverkande deltagare.
• Kort beskrivning av hur rundabordsdiskussionen kommer att
struktureras.
• Rundabordssamtalsordförande.
• Nyckelord, max sex.
• Språk.
• Medverkandes akademiska biografier om högst 150 ord per
deltagare.

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
CEMFOR bildades för att etablera rasism som kunskapsfält genom att
främja bred, metodologisk öppen och mångvetenskaplig forskning om
rasism. Satsningen sker på rasismforskares eget initiativ med stöd av
rektor och sex fakulteter inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet vid Uppsala universitet.
CEMFOR erbjuder en dynamisk forskarmiljö, gynnsam för koordination
av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande
generationer rasismforskare.
För mer information, se
www.rasismforskning.uu.se.
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