NYHETSBREV
NR 1 2017
l

Internationella perspektiv på regional utveckling
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition”
på Karlstads universitet i början av mars.
Vad är det som gör att en region växer och
frodas – eller avfolkas och avstannar?

31 MAJ KL 14:15-16:00
Högre seminarium, Linda Persson
”Motstånd mot det urbana – Fallet
med tyska och nederländska
invandrare i Värmland”

Ett 50-tal forskare från olika ämnen och
olika delar av världen möttes för att ta del av
varandras forskning kring det gemensamma
begreppet regioner och regioners utveckling.
En av talarna var Sharon Penderis, föreståndare för Institute for Social Development vid
University of the Western Cape i Sydafrika.
Hon arbetar med bland annat ökat medbor-

Karlstads universitet sal 11B252

29-30 JUNE AND
30-31 OCTOBER
RSA Research network on regional
economic and policy history

garinflytande och delaktighet i utvecklingen
av townships på the Cape Flats utanför
Cape Town, ett fattigt område med stora
sociala problem och utbredd kriminalitet.
Men det är också ett område där många
organisationer arbetar för att bekämpa
fattigdom och ohälsa, sociala problem och
brottslighet genom ökat medborgarinflytande och ”empowerment”.

29-30 June Central European
University, Budapest
30-31 October Karlstad University,
Karlstad
Read more at regionalstudies.org

-Vi bjöd in Sharon till konferensen för att få
ett perspektiv från ”The Global South”, den
södra delen av vårt jordklot, vad gäller regional hållbar utveckling och globala förändringar som rör oss alla. Hon har också ett
underifrån-perspektiv på regional utveckling
– en utveckling som utgår från människorna
snarare än från de styrande i det politiska
toppskiktet, berättar Hilde Ibsen, forskare
vid CRS, Karlstads universitet och en av
konferensens arrangörer.
Läs mer om konferensen här.

Postdoktor i regionalt
samhällsbyggande

Demokratin och regionaliseringen

Lediga
anställningar
Som postdoktor kommer du att
arbeta tillsammans med projekt
ledaren professor Margareta Dahlström, och i samverkan med andra
forskare verksamma inom angränsande projekt om skoglig bioekonomi. Din forskning kommer dels att
röra Vinnväxt-initiativets hemregion
Värmland, och dels inkludera internationella utblickar och jämförelser
med andra, liknande initiativ.
Läs mer på kau.se/crs eller på vår
webb för lediga anställningar.
Sök senast 15 maj.

Under förra året pågick ett forskningsprojekt om demokratiseringssträvanden
i regionalpolitiken. Fokus låg på kvinnors
inflytande i olika lokala sammanhang, i
en tid när i en tid när politiken präglas av
management-inspirerade förhållningssätt,
projektpolitik och utvärdering. Aspekter
som har belysts är bland annat projektfinansiering och problematiken att vara
anställd i en förvaltning och samtidigt ha
uppdraget att driva förändringsarbete.
År 2015 bestämde sig regeringen att efter
20 års projektfinansiering avskaffa det så
kallade resurscentraprogrammet, organisationer med syfte att öka kvinnors inflytande
och makt på olika nivåer i samhället. Istället
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har jämställdhetsintegrering blivit den huvudsakliga strategin inom myndigheter med
regionalt utvecklingsansvar. Regering ville
med beslutet se ett ”mer ändamålsenligt sätt
att utveckla jämställdhetsperspektivet inom
det regionala tillväxtarbetet.”

- Man kan beskriva detta som en
brytpunkt i den styrningspolitiska
relationen mellan kvinnorörelse och
statlig förvaltning i regionalpolitiken,
en rätt stor förändring i relationen
mellan civilsamhälle och stat. Resurscentraprogrammets mobiliserande ambition ersattes med en
förvaltningspolitisk strategi, säger
Line Säll projektledare och idag
postdoktor i statsvetenskap vid
Centrum för klimat och säkerhet..
Läs mer om projektet här.

EU- en krisande 60-åring
EU firade nyligen att Romfördraget fyllde
60 år. 27 EU-ledare skrev under en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande
och starkare EU. Händelsen ägde rum på
samma plats som Romfördraget, grunden
till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick,
demonstrerade mängder av människor
på Roms gator mot samarbetet inom EU.
Magnus Lindh, statsvetare, varför är det
så högljudda protester mot EU nu?
- Det har alltid funnits kritiska röster om EU.
EU betraktas som ett politiskt elitprojekt där

legitimering av de politiska besluten sker i
efterhand. Ur ett demokratiskt perspektiv
är detta inte så lyckat. Det innebär att så
länge EU uppfattas leverera goda resultat så
är stödet för EU högt, och omvänt. Under
senare tid har EU:s nytta ifrågasatts i det
offentliga samtalet, vilket gör att kritiska
röster höjs. Men samtidigt ska man komma
ihåg att det är lätt att skylla allt som går
fel på EU, vilket tyvärr är en vanlig strategi
bland nationella politiker. Och stödet för EU
är fortfarande starkt i de flesta länder.
Läs hela artikeln här.

CRS firade två år
CRS, Centrum för forskning om regionalt
samhällsbyggande, fyllde två år i början
av april. Det firade man med tårta och
seminarium. Vad det handlade om? Regioner och den till synes ständiga frågan om
Sveriges regionindelning.
CRS bildades för två år sedan och är idag ett
nationellt väletablerat forskningscentra för regionala utvecklingsfrågor. CRS är akademisk
partner i Reglab, ett forum för lärande och
kompetensutveckling inom regional utveckling, som ägs och drivs av Sveriges regioner,
SKL, Tillväxtverket och Vinnova.

Malin Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap, hade bjudit in Kent Johansson,
tidigare regionråd i Västra Götaland och en
av utredarna i Indelningskommittén samt
Håkan Brynielsson, tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL, till ett seminarium
om var regionfrågan egentligen befinner sig
idag. Och frågan har sprängstoff - om än
inte i medierna.
Läs hela artikeln här.
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