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Transnationell migration är idag en viktig aspekt av vår samtid.
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Inom detta område finns det två motsatta globala trender. Den ena består i ett ökat
tryck av emigration på grund av politiska eller militära konflikter, fattigdom och
miljökatastrofer. Den andra utgörs av den allt strängare immigrationspolitik som
råder i de rika länderna.
Samtidigt finns det ett ökat behov av arbetskraft i de rika länderna som följd av en
åldrande demografi.
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Migration är ett multidisciplinärt fält som kräver ett
interdisciplinärt perspektiv. Internationell migration påverkar samhället och
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individer på många olika sätt. Den har inverkan på befolkningsförändringar,
arbetsmarknad och internationella relationer, samtidigt som den berör frågor om
identitet och tillhörighet hos individen. Medan vissa discipliner (antropologi och
psykologi) har ett mikroperspektiv och studerar migranten som aktör, har andra
discipliner (statsvetenskap, juridik, ekonomi och delvis sociologi) ett större intresse
för de sociala strukturer som påverkar och påverkas av migration.

Vad är orsakerna och hur ser konsekvenserna ut av
internationell migration i början av det tredje millenniet?
Vår konferens fokuserar på den här frågan på global, regional samt lokal nivå. Med
ett interdisciplinärt perspektiv syftar också konferensen till att initiera ett nationellt
samtal mellan olika discipliner kring migrationsstudier. Konferensen belyser även
internationell migration i relation till frågor som global säkerhet, transnationalism,
asyl, kriminalisering av migration, trafficking, människosmuggling samt irreguljär
migration.
Tre paneler kommer att fokusera mer på teoretiska aspekter av migrationsstudier,
medan fyra workshops kommer att ge ett större utrymme för empiriska studier.

Workshop 1
Irreguljär migration är en konsekvens av en allt strängare asyl- och migrationspolitik
i Sverige. Antalet immigranter som befinner sig i landet utan tillstånd har ökat
sedan slutet av 1990-talet.
Den irreguljära (‘illegala’) situationen som uppstår beror på formen för
immigrantens inträde i landet, vistelsen här , samt karaktären på det arbete som
immigranten utför. Likt den reguljära migrationen, uppstår inte irreguljär migration
av sig själv; den är strukturerad och arrangerad. Detta arrangemang varierar i olika
delar av världen.
Medan irreguljär migration från Mexiko till USA i första hand är en
arbetsmarknadsfråga, är den i Norden mer eller mindre knuten till hur asylsystemet
är utformat. Syftet med denna workshop är att utforska och diskutera frågor kring
irreguljär migration i Sverige och/eller i andra länder. Teoretiska och empiriska
bidrag är välkomna.
Skicka ditt abstract till:
Shahram Khosravi
Socialantropologiska institutionen
Stockholms universitet
shahram.khosravi@socant.su.se

Workshop 2
In recent years, governments, the media and diverse political groups have drawn
attention to perceived linkages between migration, criminality and victimization.
In addition, debates concerning border regimes have directed attention to policing
practices and human rights concerns in the borderlands. Often anxietiesresembling at times moral panics-concerning security, ‘increased criminality,’ and a
threatened moral order are discursively constructed as entirely new problems and
deeply linked to 9/11. However, both the racialized construction of criminality and
vulnerability have a much longer history in which migrant populations have been
represented as both active perpetrators and agentless victims of crime.
This workshop will examine how distinct actors and institutions (government,
criminal justice system, NGOs, the media, advocacy groups, and migrants
themselves) both produce and respond to perceived criminality, victimization and
the criminalization of movement itself.
Suggested topics include (but are not limited to):
•
•
•
•
•

Trafficking (human, drug, organ)
International Criminal Networks/Underground Economies
Policing practices/border regimes
Confinement/expulsion
Media representations and contestations

Papers for this session can be presented in Swedish or English

Skicka ditt abstract till
Doktorand/gästforskare Victoria Babbit
CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer
Stockholms universitet
vmb2@u.washington.edu

Workshop 3
Femininisering av Internationell Migration: orsaker och konsekvenser
Under de senaste åren har den militaristiska inriktningen på frågor om global
säkerhet mest resulterat i flyktingströmmar och humanitära katastrofer. Miljontals
utsatta människor tvingas flytta från landsbygder till slumområden runtom i världen.
I spåren av enorma landskapsförändringar växer fram en global matförsörjningskris
och en ännu tydligare femininisering av den globala fattigdomen. Samtidigt har
kvinnor i allmänhet också fått utökade möjligheter att både utbilda sig och migrera
mellan lokala och globala arbetsmarknader.
Den här workshopen efterfrågar bidrag som problematiserar orsaker och
konsekvenser som denna femininisering av lokal och global migration medför för
män och kvinnors livsvillkor runtom i världen.
Skicka ditt abstract till
Fil.dr. Juan Velasquez
Centrum för genusstudier
Stockholms universitet
juan.velasquez@kvinfo.su
velas@mail.su.se

Workshop 4
Transnationella rum och diasporiska gemenskaper
Det allt starkare forskarintresset för globalisering och transnationalism har förändrat
förståelsen av plats och tillhörighet. Ökade kommunikationsmöjligheter och
kulturflöden av olika slag, har blivit en viktig drivbänk för sociala formeringar som
överskrider nationella gränser. Detta ger intressanta perspektiv på samtidens
identitetsflöden och hur migranter använder det transnationella rummet för
komplexa gemenskapsformationer. Ett begrepp som kommit att användas för i
huvudsak etniska formeringar med transnationell karaktär är diaspora.
I denna session riktas intresset främst mot formeringar av just diasporiska
gemenskaper och hur den i sin formering samspelar med såväl den lokala
omgivningen som med andra aktörer i det transnationella rummet. Syftet med
workshopen är att bidra till en bättre förståelse av transnationell identitetsformering
i global migration.
Skicka ditt abstract till
Docent Erik Olsson
CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer
Stockholms universitet
erik.olsson@ceifo.su.se

Skicka in ditt abstract för workshop senast den 15 augusti.
Deadline för papers är den 15 september.

För frågor välkommen att kontakta:
Docent Shahram Khosravi
Socialantropologiska institutionen
Stockholms universitet
shahram.khosravi@socant.su.se
Doktorand/gästforskare Victoria Babbit
CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer
Stockholms universitet
victoria.babbit@ceifo.su.se

Några av föreläsarna på konferensen:
Professor Eskil Wadensjö, Sulcis, Stockholms universitet
Professor Charles Westin, Ceifo, Stockholms universitet
Professor Gregor Noll, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Professor Annika Rabo, Ceifo/socialantropologiska institutionen,
Stockholms universitet
Docent Erik Olsson, Ceifo, Stockholms universitet
Docent Peo Hansen, Tema Etnicitet, Linköpings universitet
Plats/lokal: Juristernas hus, vid Stockholms universitet (Frescati) samt
seminarierum i Södra huset.

