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GADIP (Gender and Development in Practice) bjuder in till en inter-
nationell konferens. Vi belyser den aktuella frågan kring flyktingsitua-
tionen ur ett genus- och säkerhetsperspektiv. I konferensen disku-
terar vi  förutsättningar och flyktingsituationen före, under och efter 
flykten för kvinnor och män. Vad innebär säkerhet för olika aktörer i 
flyktingprocessen? Många av dessa har försökt att ta sig till Europa 
och en del har lyckats. Många har förolyckats på vägen och andra har 
hindrats av politiska hinder mm. 

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla som är intresserade 
av denna frågeställning oavsett politisk, akademisk eller organisa-
torisk tillhörighet. GADIP är en opolitisk ideell förening som består 
av forskare och föreningsaktiva för att skapa en mötesplats där teori 
och praktik möts i en dialog med genusperspektiv på aktuella sam-
hällsfrågor. Vissa inslag kommer att vara på engelska och andra på 
svenska. 

Du är varmt välkommen att anmäla dig senast den 17 oktober via 
länken https://goo.gl/forms/QMg56GyG8LJt97932

För frågor eller mer information om konferensen kan du kontakta: 
carina.larusson@winnet.se, 070-610 64 30

Facebook: GADIP - Gender And Development In Practice



09.00 – 09.30  Feministisk säkerhetspolitik i teori 
och praktik 
Feminist Security Policy in theory and Practice. 
Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred

09.30 – 10.00  Situationen i Libyen före och efter  
Natos intervenering. Hur flyende kvinnor och män 
har påverkats.  
The situation in Libya before and after the Nato-
operation. How women and men are affected in  
relation to migration  
Asma Khalifa, Istanbul University

10.00 – 10.30  Kaffe

10.30 – 11.15.  Hur bemöter samhället kvinnor och 
män på flykt I EUs yttre gränser?  
How are male and female refugees taken care of at 
the EU’s external borders? 
Alexandra Bousiou, doktorand, Global studies,  
Göteborgs Universitet

11.15 – 12.00  Flyktingkvinnor och integration: vad 
är problemet?  
Integration of refugee women. What is the problem? 
Andrea Spehar, docent, Statsvetenskap, Göteborgs  
Universitet

12.15 – 13.00  Gästfrihetens geografi: mottagan-
dets transformationer och skiftande villkor i en 
samman länkad värld 
Cartographies of Hospitality: diverse and shifting  
conditions of hosting  
Fataneh Farahani, associate Professor Ethnology,  
Department of Ethnology, History of Religions and 
Gender Studies, Stockholm University

13.00 – 14.00  Lunch

14.00 – 14.45  Workshops, parallella (simultaneous)

14.45 – 15.15  Kaffe

15.15 – 16.00  Workshops, parallella (simultaneous)

16.00 – 16.15  Avslutning 
Ulla Björnberg, professor emerita, Dept of Sociology 
and Work science, Gothenburg University

13.00 – 13.15  Välkommen 
Carina Larusson, Gadip, Oksana Shmulyar, MERGU, 
Helena Lindblom, prorektor GU

13.15 – 13.30  Introduktion 
Ulla Björnberg, professor emerita, Dept of Sociology 
and Work science, Gothenburg University

13.30 – 14.15  Hur ser kvinnors och mäns aktuella  
migrationsmönster ut?  
Which are the trends of men’s and women’s pat-
terns of migration? 
Leif Andersson, Migrationsverket

14.15 – 15.00  Kaffe

15.00 – 15.45  Hur påverkas EUs politik av  
kvinnors och mäns migration till Europa?  
How do the migration of men and women affect 
the policy of the European Union? 
Malin Björk – EU parlamentariker 

15.45 – 16.15  Securitization in refugee policy  
Georgios Karyotis, Senior Lecturer in International  
Relations, Glasgow University

16.15 – 18.00  Gemensam middagsbuffé 
Joint dinner buffet

PROGRAM

FREDAG 21 OKTOBER KL 13.00 – 18.00

TEMA: Flyktingar i Sverige och Europa: övergripande trender 
            Refugees in Sweden and in Europe: general trends 

LÖRDAG 22 OKTOBER KL 09.00 – 16.15

TEMA: Säkerhetsperspektiv på flyktingar och kön 
            The Security perspective regarding refugees and sex-belonging



WORKSHOPS LÖRDAG 
Kl 14.00 – 14.45 och 15.15 – 16.00  

1.  Integration – ett begrepp vi måste släppa? Hur 
skapar vi ett samhälle för alla – på riktigt? Tillsammans-
skapet arbetar med nya metoder för att skapa ett inklu-
derande samhälle för alla och finns i 50 lokalsamhällen. 
Genom att använda sig av berättelser och låta männis-
kor mötas på riktigt för vi samman personer i lokal-
samhällen. Genom att påvisa att vi är mer lika än olika 
så knyts relationer och genom att hitta gemensamma 
svårigheter så drivs kampanjer av personer som hittills 
känt sig maktlösa. Vi organiserar de oorganiserade och 
personer utan makt. 

 Integration – a concept that we need to let go? 
How do refugees’ gender, sexual orientation, education 
and class background affect the tone and contours of 
welcoming? What kind of demands and needs have 
been on the table and what are the issues we have not 
properly addressed?   
Camilla Schultz, Sara Herlitz och Öncel Naldemirici, 
Tillsammans i Västra Göteborg och Kungsbacka

2. Drömstugan – en mötesplats för kvinnor och 
projektet Kvinnokoden. Vi berättar framförallt hur vi 
arbetar med kvinnor för att stärka deras självkänsla och 
självförtroende genom att vara en mötesplats för alla 
oavsett nationalitet. Vi arbetar i vår systuga som också 
kallas för Drömstugan där vi gör hantverk. Vi skapar 
och designar tillsammans i en trygg miljö så att kvin-
nor känner sig välkomna för att kunna utrycka sig fritt. 
Detta är en process som förutsätter tillit och trygghet. 
I workshopen provar vi på en av våra metoder – att 
använda textil och måla på tyg. 

 About a meeting place for women 
How the self-esteem of women can contribute to 
increased self-esteem through meetings with other 
women. In the workshop methods are demonstrated 
by using textiles and painting 
Nancy Contras, ABF Trollhättan. 

3. Krig och Flyktingar. Våld föder våld. Militära försök att 
lösa konflikter mellan/inom stater kan inte skapa någon 
hållbar fred. Snarare har de ansvar för att ha skapat 
flyktingsituationen. IKFF (Internationella Kvinnoförbun-
det för Fred och Frihet) Göteborgskretsen inbjuder  
i denna workshop till diskussion om aktuella flykting-
situationen i Europa och MENA-regionen. 

 War and refugees. Discussion about the current  
refugee situation in Europe and in the MENA-region 
Titti Wahlberg, IKFF, är samtalsledare. Sofia Nyström 
från IKFF:s styrelse ger en kort överblick, Asma Khalifa 
och Ingela Mårtensson medverkar.

4. UN Women berättar om hur de arbetar för att öka 
kvinnors inflytande i avgörande frågor. Arbetet vägleds 
av en rad internationella åtaganden för kvinnors rättig-
heter och om arbetet runt om i världen för att öka  
kvinnors deltagande och inflytande i beslutsfattandet 
med syftet att förebygga och lösa konflikter. UN  
Women stöder kvinnors engagemang inom alla  
aspekter av fredsbyggande, mot mer inkluderande  

och jämlika samhällen som kan sätta stopp för köns-
diskriminering, samt lösa konflikter utan våld.

 UN Women. Experiences of UN Women on how to 
end discrimination of women and to solve conflicts 
without violence  
Regina Mattsson, UN Women Göteborg

5. Arbetsmarknad på lika villkor. En förutsättning för 
integration, där kvinnor och män deltar i samhälls-
utvecklingen på lika villkor, är tillgången på arbete. 
Kvinnor med utländsk bakgrund är generellt missgyn-
nade i det avseendet och förklaringarna är många. 
Hur ser arbetsmarknaden ut i verkligheten och vilken 
roll får kvinnor på den svenska arbetsmarknaden med 
nuvarande förutsättningar? 

 Labour market participation on equal conditions. 
Which roles do women obtain on the Swedish labour 
market? 
Marianne Lööf, Kvinnocenter

6. Jamsession – en metod för möten. Kvinnofolkhög-
skolan har sedan starten 1985 arbetat utifrån en tradition 
av kritisk pedagogik med en feministisk analys som 
grund. Undervisning är ibland som en “jamsession”  
där vi inte alltid vet vad som kommer uppstå. Hur kan  
vi arbeta med olikheter utan att försöka bemästra dem? 
Att arbeta utifrån en normmedveten och intersektionell 
ansats, innebär också att vi öppnar för konflikter då 
maktordningar synliggörs. Att tillåta olika “instrument” 
men ändå hålla ihop ett “jam” är den pedagogiska 
utmaningen i ett klassrum fyllt av pluralitet.

 “Jamesession” – a method for meetings 
A pedagogical tradition applied in the Folk-high school 
for women 
Ewa Warberg, Kvinnofolkhögskolan

7. Civil Society, Gender and Migration. While women 
seem to be targets of body-image related restrictions, 
migrant men suffer from other types of discrimination 
that concerns their right to free movement as their 
presence in the public space and freedom of assem-
bly might be limited. According to their supporters, 
such practices aim at increasing the level of the public 
security. On the other hand, they can be seen as dis-
criminatory and serves as the main impulse for the civil 
mobilization around the migrant and refugee issue. 
Therefore, the main aim of the workshop is to foster 
discussion on gender, migration, human rights and civil 
society and address the issues of the migrant position 
in European societies, discrimination, different forms of 
violence as well as the impact of migration on gender 
equality and civil society and social activism. 

 Civilsamhället, kön och migration Syftet med work-
shopen är att diskutera kvinnors situation i Europa 
utifrån diskriminering och olika typer av våld och  
mänskliga rättigheter. 
Katrzyna Wojnicka, department of Sociology and  
Workscience, Gothenburg



Gender and Development in Practice

GADIP (Gender and Development in Practice) is organizing an international conferen-
ce. We discuss the refugee issue from a gender and security perspective. Which are the 
implications of security for different agents involved in the flight process before, during 
and after refuge.  

The conference is free of charge and open for all those interested on these issues wha-
tever their political, religious, academic or organizational background. GADIP is a poli-
tically independent association that tries to create a space where feminist and gender 
focused researchers meet with activists, a place where theory and practice meet in joint 
actions and dialogues. Some of the activities during the conference will be in English, 
other in Swedish.

You are very welcome to register yourself, the latest: October 17th 
https://goo.gl/forms/QMg56GyG8LJt97932

For queries and questions please contact: 
carina.larusson@winnet.se – 070-610 64 30 

Facebook: GADIP - Gender And Development In Practice

GADIP är en opolitisk ideell förening som består av forskare och föreningsaktiva för att skapa 
en mötesplats där teori och praktik möts i en dialog med genusperspektiv på aktuella sam-
hällsfrågor.

GADIP is a politically independent association that tries to create a space where feminist and 
gender focused researchers meet with activists, a place where theory and practice meet in 
joint actions and dialogues. 


