
 
  
 

 
Inbjudan till seminarium den 29 november 2006 

 
Irreguljära, papperslösa, gömda, illegala, svarta 

(Välfärds-)staten och dess icke-medborgare 
 

Invandringen till Europa har sedan 1990-talet på ett dramatiskt sätt ändrat karaktär. Även invandrarnas 
situation och försörjningsmöjligheter i mottagarländerna har genomgått stora förändringar. Nya 
grupper av invandrare – asylsökande och s k illegala invandrare – lever i samhällets och ekonomins 
marginaler, utanför offentliga välfärdsystem och utan att kunna få del av de socio-ekonomiska 
rättigheter som tillkommer ländernas egna medborgare. Samtidigt finns i den rika världen ett stort 
behov av arbetskraft inom de sektorer där dessa grupper kan hitta sin försörjning. Utan USA:s mellan 
12 och 30 miljoner ”illegala” invandrare skulle den amerikanska ekonomin knappast fungera. 
 
Under seminariet (Välfärds-)staten och dess icke-medborgare redovisas denna – för välfärdsstaten – 
nya och, av några betecknade, hotfulla situationen i Europa, USA och Sverige. Centrala 
frågeställningar är bland annat: 

• Representerar USA en motbild till Europa när det gäller synen på invandring och invandrare? 
• Är mixed flows – de nya invandringsmönstren – en fara för den sociala sammanhållningen? 
• Är ett nytt gästarbetarsystem (temporära arbetstillstånd) lösningen eller en väg till ny 

underklass? 
• Vem tjänar på regulariseringar, amnestier och tillfälliga lagar? 

 
Program 
9:30   Registering 
 
10.00  Introduktion Charles Westin, CEIFO, Christian Råbergh, NTG-asyl 
 
10:15 Migrant “Illegality,” Immigrants’ Rights, and the Antiterrorism 

Security State 
Dr. Nicholas De Genova, Assistant Professor, Columbia University 
(föreläsningen är på engelska) 

 
12:00 Lunch 
 
13:00 Illegal Immigration in Europe. An Introduction into Causes, 

Dynamics and Trends 
  Dr. Franck Düvell, Oxford University (föreläsningen är på engelska)
 
14:00  Kaffepaus  
  
14:30  På undantag i folkhemmet. 

Irreguljära immigranter i Sverige 
Fil dr Shahram Khosravi, Stockholms universitet 

   
15:15 – 16:00  Paneldiskussion 

Moderator: Per Wirtén, Arenagruppen 
 

Seminariet är kostnadsfritt och den Nationella Temagruppen Asyl & Integration bjuder på kaffe och en lättare lunch.  
 

Välkomna! 



 

Tid:  Onsdagen den 29 november kl 10:00 – 16:00 
Plats:     Stockholms universitet, G-salen Biologihuset, Frescati , Stockholm 
Anmälan: Senast fredagen den 24 november 
Vägbeskrivning: Tunnelbanestation Universitetet, röd linje mot Mörby centrum (ca 9 min. från T-centralen) ca 
10 min promenad från tunnelbana till G-huset, se vidare karta: http://www.su.se/content/1/c4/04/50/norra%20campus.pdf  
 
Anmälan:   Information: 
Katarina Willstedt  Katarina Nilsson 
NTG-asyl & integration  NTG-asyl & integration 
08-34 77 80   031-701 20 88, 076-877 11 77 
katarina.willstedt@temaasyl.se   katarina.nilsson@temaasyl.se
 
Presentation av föreläsarna 
 
Dr. Nicholas De Genova, Assistant Professor, Columbia University 
The central concerns of my research and teaching include: labor and class formation, racialization, the 
production of urban space, nationalism, the politics of citizenship, and transnational social processes, especially 
migration. My ethnographic research explores the social productions of racialized and spatialized difference in 
the experiences of transnational Mexican migrant workers within the space of the U.S. nation-state. More 
specifically, I examine transnational urban conjunctural spaces that link the U.S. and Latin America as a 
standpoint of critique from which to interrogate U.S. nationalism, political economy, racialized citizenship, and 
immigration law. This work contributes to a reconceptualization of Latin American, Latino, and "American" 
(U.S.) Studies.  My current research concerns the politics of race and immigration in relation to the Homeland 
Security State and the so-called "War on Terrorism".  
 
Dr. Franck Düvell, Senior Researcher, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), Oxford University 
Dr Düvell has a PhD in Sociology, and was research fellow at the European University Institute, Florence and 
the University of Exeter. Prior to coming to COMPAS he was a lecturer in sociology, geography and political 
science at the Jean Monnet Centre for European Studies (CEuS), University of Bremen and continues to be an 
associated fellow of CEuS. Franck Düvell has worked on irregular immigration, highly skilled migrants, health 
issues and aspects of migration politics and management on EU and international level. He also works closely 
with migrants and refugee rights agencies all over Europe. Currently his projects include work on East West 
Migration and Transit Migration through Turkey and Ukraine. 
 
Fil. Dr. Shahram Khosravi, CEIFO, Stockholms universitet 
Shahram Khosravi är socialantropolog på Stockholms universitet. Hans aktuella forskning handlar om 
”illegalitet” på migrationsområdet och fokuserar på den icke-auktoriserade migrationsprocessen (framförallt i 
form av smuggling) och på levnadsförhållandena för de ”icke-bokförda” immigranterna i Sverige. Hans senaste 
publikationer är: “Maskulinitet i exil: genus och etnicitet bland iranska män i Sverige”, i: Lena Gerholm och 
Simon Ekström (red.) ”Orienten i Sverige: samtida möten och gränssnitt”, Lund: Studentlitteratur. (2006) 
”Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det nakna livet,” i: Paulina de los Reyes (red.) 
“Välfärdens gränser: ett villkorat medborgarskap i diskrimineringens skugga” (SOU). (2006) “Underground 
Imagination: Power, Space, and Cultural Defaince among the Young of Tehran”. University of Pennsylvania 
Press. (2007) 
 
 
NTG-asyl& integration 
Den nationella temagruppen asyl & integration inom Equal (NTG-asyl & integration) sammanställer, analyserar och för 
vidare goda exempel och projekterfarenheter från bland annat EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden i syfte 
att påverka och förbättra system och policies inom asyl- och flyktingpolitiken. 
 
NTG-asyl & integration initierar och bevakar forskning dessa området, följer och analyserar utvecklingen inom asylpolitiken 
och näraliggande politikområden på nationell och EU-nivå, samt fungerar som en länk till motsvarande temagrupp på EU-
nivå inom Equal.  
 
NTG-asyl & integration har en egen hemsida med i många fall unik information om asyl-, flykting- och integrationspolitik ur 
ett nationellt och europeiskt perspektiv. www.temaasyl.se   
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