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Beskrivning
Författare: Erik Olsson.
Under det senaste åren har en våg av etnisk medvetenhet sköljt över världen. Av världens
befolkning lever idag fler än hundra miljoner människor utanför sina födelseländer. Samtidigt
som broar byggs mellan länder, dras ofta skarpa gränser mellan olika grupper. Här ger sex
forskare från olika discipliner sin syn på vårt etniska samhälle.
Medverkar gör: Etnicitetsforskaren Erik Olsson, som också är bokens redaktör. Sociologen
Aleksandra Ålund Historikern Rune Johansson Historikern Heléne Lööw Kulturgeografen Ali
B. Najib Pedagogen Elsie C. Franzén Förord av Göran Graninger, professor vid Linköpings
universitet.
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Etnicitet baseras ofta på religion, trosuppfattningar och traditioner samt minnen av migrering
eller kolonialisering (Cornell & Hartmann, 2007). I vetenskapliga analyser kan det vara viktigt
att särskilja ras och etnicitet, dock utan att dra alltför skarpa gränser. Biologantropologen
Fatimah Jackson (2003) ger ett talande exempel.
Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlssons 2000. Silvén, Eva. Cultural diversity
at the Nordiska Museet in Stockholm. Outline of a story. I Goodnow, Katherine & Akman,
Haci, red. Scandinavian museums and cultural diversity. New York/Oxford: Berghahn Books
2008, s 8–22. Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias.
14 mar 2013 . Gränserna som SBI skriver om gäller bland annat sexualitet, berättarstrukturer
och genrer samt i skildringar av klass och etnicitet. Det var tydligare än någonsin förra året att
författare vill skildra sexualiteter, och att bi- och homosexualitet har normaliserats. Allt fler
karaktärer i böckerna – både flickor och.
APA (6th ed.) Olsson, E. (2000). Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson.
Chicago (Author-Date, 15th ed.) Olsson, Erik. 2000. Etnicitetens gränser och mångfald.
Stockholm: Carlsson. Harvard (18th ed.) OLSSON, E. (2000). Etnicitetens gränser och
mångfald. Stockholm, Carlsson. MLA (7th ed.) Olsson, Erik.
kring begreppet etnicitet, med fokus på begreppets innebörd och dess eventuella inverkan på .
av etnicitet. De hade både ett essentialistiskt och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på
begreppets innebörd. Uppfattningarna om etnicitetens föränderlighet skiljde sig åt. .. är att det
sätts en gräns mellan etniska grupper.
16 feb 2009 . Om förövaren och ibland även offret anger kultur och religion som motiv till ett
brott så är etnicitet relevant och så även beslutet att publicera informationen. Hedersmord . Då
ska media rapportera sanningsenligt så att gemene svenska man och kvinna får se vilka drägg
som dräller över gränserna. Så sluta.
internationell migration överskrider gränser utmanar den, per definition, de principer för
organisering av rum som stadgar att alla ting (inklusive människor) kräver en speciell plats. Så
är emellertid inte fallet längre för alla, många människor lever ett gränsöverskridande liv,
vilket kan beskrivas med termen transnationalism.
20 jun 2007 . Kön, klass och etnicitet i NO-klassrummet | Hur blev du intresserad av ämnet? –
Jag har arbetet som lärare inom . Både elever och lärare skapar i sina samtal gränser och
positionerar sig själva och andra utifrån faktorer som härkomst, social bakgrund och kön. När
eleverna kommer till skolan bär de redan.
Etnicitet. Ett begrepp som innebär tillhörighet och gemenskap; Delande av kultur, seder och
bruk, språk, religion & historia; Ett flyktigt begrepp, utan klara gränser; Innehållet tydligast i
mötet med människor från andra etniciteter; Gränserna för etnicitetens innehåll är föränderliga:
Kultur, språk, seder, religion förändras.
Title, Etnicitetens gränser och mångfald. Editor, Erik Olsson. Publisher, Carlsson, 2000. ISBN,
9172033495, 9789172033498. Length, 417 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Jag har en bild av vad ordet innebär för mig, men efter att ha läst i lite trådar här på FL inser
jag att jag.

Etnicitetens gränser och mångfald. av Erik Olsson (Bok) 2000, Svenska, För vuxna. Ämne:
Etnicitet,. Fler ämnen. Etnografi · Etnologi · Folklivsforskning · Kulturantropologi ·
Socialantropologi · Minoriteter · Samhällsvetenskap · Sociala frågor · Socialpolitik. Upphov,
Erik Olsson (red.) Utgivare/år, Stockholm : Carlsson 2000.
Mycket förenklat kan man säga att skillnaden mellan nationalism och etnicitet är att
nationalism är en personlig upplevelse av nationell samhörighet, medan man föds in i den
etniska gruppen. Gränser som föder gränser? Nationalism och etnicitet kan sägas ha ett
politiskt inflytande, främst när det gäller sammanbindningen.
Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet (SOU . etniska gränser. Det har
visat sig att det generella välfärdssystemet, vars syfte har varit att minska sociala och
ekonomiska ojämlikheter och erbjuda likvärdiga möjligheter till alla, i realiteten är .
äldreomsorgen – om kön, klass, etnicitet och åldrande i.
2 dec 2017 . Pris 80kr - Sekretess, handbok för socialtjänsten, tredje uppl. (2009) Lars
Clevesköld, Anders Thunved. Pris: 80 kr - Globaliseringens dimensioner, nationalstat,
världssamhället, demokrati och sociala rörelser (2014). Håkan Thörn. Pris: 120 kr Etnicitetens gränser och mångfald. (2005) Erik Olsson Pris: 100.
23 feb 2017 . Men det som gör Dolda tillgångar till bra underhållning dessutom, är att den på
ett mycket raffinerat sätt lyckas kombinera den antirasistiska kampen med kapplöpningen till
rymden. Det ger en sinnesutvidgande och hoppfull bild av att alla gränser är möjliga att
överskrida. Kanske kommer vi till slut också att.
3 okt 2016 . De visar med all önskvärd tydlighet att gränser mellan länder, religioner och
etniciteter, språk eller politiska ideologier alltid är tillfälliga. "Vem kommer att sparka runt
bland våra rester?" filosoferar författarna i samband med ett besök bland kilskriftstavlor och
tempelruiner i Mari, i östra Syrien 2009.
6 Etnicitet Ett begrepp som innebär tillhörighet och gemenskap. Delande av kultur, seder och
bruk, språk, religion & historia Ett flyktigt begrepp, utan klara gränser Innehållet tydligast i
mötet med människor från andra etniciteter Gränserna för etnicitetens innehåll är föränderliga:
Kultur, språk, seder, religion förändras.
7 mar 2012 . Men jag väljer i stället att lyfta fram den feministiska tänkare och aktivist som
ligger närmast mitt feministiska hjärta: Chandra Talpade Mohanty. Denna postkoloniala
feministiska teoretiker och aktivist har i decennier korrigerat feminismen som inte
problematiserar ras och etnicitet i sina analyser och teorier.
Etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom äldreomsorgen: en analys av Svenska.
Dagbladets rapportering mellan 1995-2008 jonas lindblom & sandra torres. I artikeln .
reomsorgssektorn i samband med etnicitets- och migrations- relaterade frågor mellan ..
politiken inte endast förutsätter en gräns- linje mellan våra.
24 okt 2017 . Författaren och skribenten Torbjörn Elenskys essäsamling Gränser vill vara en
principiell bok om begreppet, och ter sig som en handbok för . Rätt etnicitet, partitillhörighet
eller trosuppfattning garanterar säkerhet – så länge du lyder och motsvarar
innehållsförteckningen av en acceptabel medborgare.
Einarsson, Jan, Språksociologi. Studentlitteratur 2006. 330 sidor. Johansson, Rune,
”Gemenskapens grunder. Etnicitet som konstruktion och process”, i. Erik Olsson (red.),
Etnicitetens gränser och mångfald. Carlssons 2005 (2000). 32 sidor. LundgrenGothlin, Eva,
Kön eller genus? Nationella sekretariatet för genusforskning.
De vetenskapliga teorier och metoder som används är vanligtvis utvecklade utanför Sveriges
gränser - Sveriges andel av världens forskningsproduktion utgör endast någon procent. På
många institutioner är den mesta litteraturen på engelska och engelska fungerar som
arbetsspråk på många håll. Även finansieringen av.

vår Internationella CHarter. Den som arbetar för oss förbinder sig att följa nedanstående
grundregler: Läkare Utan Gränser bistår befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade konflikter,
utan åtskillnad med avseende på etnicitet, religion,.
11 maj 2017 . Felet som kosmopoliter som Mahmood gör är att de reducerar och begränsar
lokal, nationell gemenskap till etnicitet, ras och folkslag. Därmed förnekar de betydligt
viktigare, ja, för vår civilisation, helt avgörande aspekter. En samhällelig gemenskap inom
nationella gränser är en absolut förutsättning för.
5 sep 2013 . . varav många riktat sitt fokus på konstruktionen av gränser mellan grupper av
människor som delar språk, historia och traditioner. Ursprung, kultur och medborgarskap kan
ses som centrala dimensioner av det naturlig och autentisk enhet. Nationalism kan således som
en naturlig utveckling av etnicitet, där.
Frågor som dessa utgör grunden för det deltagardrivna projektet Mellan dig och mig – Röster
som rör sig över gränser som initierats av konstnären Monique Wernhamn. Resultatet visas på
Göteborgs Konsthall och . Om tabun och normer utifrån genus, ålder och etnicitet. Syftet med
projektet har för Monique Wernhamn.
14 jul 2017 . I en allt mer öppen och global ekonom blir gränserna mellan privat ekonomi,
samhällsekonomi och globala kapitalrörelser inte alltid så tydliga. Vart går den mellan
människor, ekonomi och särintressen? Och hur faller brottslighet och olikartad etnicitet ut på
lite längre sikt? Om det vet vi föga. Människan kan.
Title, Socialt arbete bortom etnicitetens gränser. Author, Weddig Runquist. Contributor,
Centrum för utvärdering av socialt arbete. Publisher, Centrum för utvärdering av socialt arbete
(CUS), 1999. Length, 24 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Olsson, Erik, 1956- (författare); Etniska gränser och transnationella gemenskaper : några
reflektioner kring etnicitet, social förändring och migration / Erik Olsson; 2000; Ingår i:
Etnicitetens gränser och mångfald / Erik Olsson (red). - Stockholm : Carlsson, 2000. - ISBN
91-7203-349-5 ; S. [11]-26; Artikel/kapitel. Ingår i. 8.
Etnicitetens gränser och mångfald, Carlsson, 2000, 27-79. Aleksandra Ålund · Global
Migration and Swedish Society; Youth and Culture in the Multiethnic City of Stockholm
Globalizations and its impact: on Chinese and Swedish society, Swedish Council for Planning
and Coordination of Research, 2000, 292-301.
17 feb 2013 . Etnicitet ska ses som ett föränderligt och dynamiskt begrepp. Gruppers identitet
förändras ständigt i relation till historiska, ekonomiska, sociala och politiska processer. Det
ofta kan vara svårt att klart definiera vem som tillhör gruppen och var gränserna går (Allwood
& Franzén, 2000, Giddens, 2003, Lidskog.
I denna c-uppsats analyseras bloggar samt Flashbackinlägg från Sverige som innehar åsikter
angående olika etniciteter inom Sveriges gränser. För att få fram min empiri har jag använt
mig av internet. Syftet med uppsatsen är att ta reda på: Vilka de huvudsakliga och
bakomliggande faktorerna är till att kulturella gränser.
Jämför priser på Svenskhetens tidigmoderna gränser: Folkliga föreställningar om etnicitet och
rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 (Inbunden, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Svenskhetens tidigmoderna gränser: Folkliga
föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i.
7 nov 2011 . Målgruppen inom Samverkan utan gränser är betydligt större, som inte gör
skillnad på ålder, kön, etnicitet, funktionshinder eller annan klassificering. M.a.o. finns ett
stort mörkertal av ohälsoproblematiken och det finns ingen samlad dokumentation som ger en
fullständig överblick kring problembilden, och.
I vilken omfattning har musiken nått ut? Vilka åtgärder, såväl rättsliga som andra, har

samhället vidtagit mot denna typ av musik? Olsson, Erik (red.), Etnicitetens gränser och
mångfald. - Stockholm : Carlsson, 2000. - 417 s. Etnicitetens gränser och mångfald är en bok
om ett av samtidens mest spännande begreppsområden.
20 maj 2011 . Nyckelord: odlingslott, etnicitet, kulturanalys, Malmö, framträdelserum, materialitet, inkluderande . Gemenskap och gränser. 24. Bland potatis ... etnisk grupp. Gemenskap i
form av språk, ursprung, myter och framförallt religion har enligt de flesta forskare stor
betydelse för särskiljandet av olika etniciteter.
9 dec 2013 . Det är inte visionen om en gränslös värld som är utopisk, snarare har idén om
gränser fört världen rakt ner i dystopin. . med människor som faktiskt är medborgare bli en
slags kvasimedborgare, vars rättigheter kan bli borttagna, försenade eller förnekade på grund
av religion, etnicitet, hudfärg eller klass.
Uppsatser om ETNICITET OCH ETNISKA GRäNSER. Sök bland över 30000 uppsatser från
svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &
examensarbeten.
30 mar 2017 . Jag gillar tanken på att hela byn hjälps åt; att det inte är det minsta farligt att ge
kärlek till, eller sätta gränser för, både sina egna och andras barn, skriver Linn Svansbo.
formas när föräldrarna tillhör olika etniciteter. Vidare tar Ålund i artikeln upp hur unga med
invandrarbakgrund ses som invandrare av samhället, detta är av betydelse för att söka förstå
hur identitet formas hos unga med dubbelt etniskt ursprung. Olika forskare har skrivit artiklar
i boken Etnicitetens gränser och mångfald, här.
13 mar 2009 . De samma flytande gränserna mellan ”affärsverksamhet och egen utlevd
sexualitet” blir ogripbara och svåra att förstå sig på när det gäller manlig sexhandel. Det hör
den . Siring knyter ett allt tydligare etnicitets- och nationalitetsperspektiv till
människohandelsfrågans inträde i debatten. – Efter att lagen.
Etniska gränser slås fast och aktiveras enligt Barth i specifika situationer. Vi blir inte medvetna
om vår kulturella tillhörighet förrän vi kommer i kontakt med personer från andra kulturer.
Etnicitet aktiveras inte alltid och inte på samma sätt för alla individer. Kulturen påverkar helt
klart vårt beteende på subtila sätt. Men trots att.
*Mulinari & Räthzel (red) 2006. Bortom etnicitet. Festskrift till Aleksandra Ålund. Umeå:
Borea. Hertzberg Fredrik 2006. ”Aleksandra Ålund och den anti-kulturella vändningen i
svensk IMER-forskning” 119-130 (12 s.) Olsson Erik (red) 2000. Etnicitetens gränser och
mångfald Stockholm: Carlsson: Kapitel 1. Olsson Erik 2000.
Som jag redan har sagt undersöker jag dessa teman genom en analys av en nyligen avslutad
kvalitativ studie av ålder, etnicitet och kön i den svenska barnomsorgen. Projektet
finansierades av United Kingdom Economic and Social Science Research Council (Award
Number: R000223551), och fältarbetet var till största.
Bland alla ramar, höljen och gränser man sällan lägger märke till och definitivt aldrig
ifrågasätter, men som omger och konstituerar ett konstverk, finns det en ... Hittills har man i
KRO, BUS eller Svenska fotografers förbund inte samlat statistik kring etnicitet eller kulturell
bakgrund bland stockholmsbaserade konstnärer, eller.
12 jun 2016 . Det finns inga bestämda gränser. Européer är som vi vet massor av olika
etniciteter och den svenska etniciteten har fått en ökad betydelse för en del människor som en
konsekvens av att Sverige, precis som större delen av världen, numera är att betrakta som en
del av samma globala sociala yta. Jämfört.
14 nov 2017 . Folkrätten bestämmer att vi som land har rätten att bestämma vem som kommer
in innanför Sveriges gränser. Nej men oj en misstänkt IS-krigare från Mellanöstern och en
civilingenjör från Kina! Vem borde Sverige välja, för att försäkra medborgares trygghet och

framgång? Titta på asiatiska invandrare,.
31 mar 2017 . Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga föreställningar om etnicitet och
rikstillhörighet i Sverige 1500–1800. Svenskhetens tidigmoderna gränser : folkliga
föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800.
31 okt 2014 . Det räcker med att svara att du ska in till stan. Sedan vart du ska och vad du ska
göra, det har ju faktiskt inte jag med att göra.” Således, att intressera sig för etnicitet innebär att
man intresserar sig för hur samspelet ser ut för etniska grupper över sociala gränser, helst för
båda parter. Det kan också innebära.
Sverige. Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös
tillhörighet. Najib, A. (1999c) Invandrarföretagande, livsverk eller påtvingad lösning. Ingår i
Olsson, E. Etnicitetens gränser och mångfald, Carlssons. Neergaard, A, (2002)
Arbetsmarknadens mönster, i antologin Det slutna folkhemmet, Agora.
Mohanty, C. T. (1988). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial. Discourses.
Feminist Review(30), 61-88. Mohanty, C. T. (2003). Feminism utan gränser. Avkoloniserad
teori, praktiserad solidaritet. 2:a upplagan. Stockholm: Tankekraft Förlag. Olsson, E. (red.)
(2000). Etnicitetens gränser och mångfald.
De upplevda skillnader och därav följande gränsdragningar är ett resultat av konstruktion
inom och utom gruppen. Etnisk tillhörighet är inte något en gång för alla bestämt och givet,
vilket ofta antagits och antas (Olsson 1999). Etnicitetens gränser är socialt och historiskt
flytande och föränderliga; Tanken om en gemensam.
Bolander, Eva (2001) 'Sex och snusk': Förhandlingar av könets, sexualitetens och etnicitetens
gränser i skolans sexoch samlevnadsundervisning. Norrköping: Linköpings Universitet.
Google Scholar. Brah, Avtar (1992) 'Difference, Diversity and Differentiation', in James
Donald and Ali Rattansi (eds) Race, Culture and.
17 dec 2011 . Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen har skrivit boken Etnicitet och
nationalism, som behandlar vad etnicitet är, hur den uppstår, om den kan . För att kunna dra
gränser mellan etniska grupper och andra samhällsklasser har forskare menat att etniska
grupper uppfattar sig själva ha en ideologi om.
27 nov 2011 . Boréa förlag. Olsson, E (red) (2000), Etnicitetens gränser och mångfald.
Stockholm: Carlsson. Oweini, S & Holmgren, A (1999) Folkhemmets bakgård: att bana väg
för integration i Sverige. Stockholm: Atlas. Palander, C (2006) Områdesbaserad politik för
minskad segregation. Uppsala: Uppsala universitet.
Etnicitet är människors identifikation med och känsla av tillhörighet i en viss folkgrupp (av
grekiskans ethnos, folkslag). Etnicitet är en namngiven social kategorisering av människor
baserat på deras uppfattning om ett gemensamt kulturarv och om sina anfäders gemensamma
historia som särskiljer dem från andra grupper.
Vilka villkor? Under vilka omständigheter? Vilka konsekvenser? urfolk och
minoritetsgrupper; postkolonialism; dekolonisering. Viktigt i en etnisk mobilisering: Att
befästa ett gemensamt ursprung; Att markera och befästa gränser. Vi Dem. The Politics of
Difference. Etnicitet ”aktiveras”. I möten; När den upplevs som hotad.
Etnicitetens Gränser Och Mångfald. Olsson, Erik, 1956-. Häftad. Carlsson bokförlag AB,
Sverige, 200002. ISBN: 9789172033498. ISBN-10: 9172033495. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
I La familia/  اﻟﻌﺎﺋﻠﺔmöter åskådaren fyra kroppar ristade med olika erfarenheter, individer som
utmanar och upplöser gränserna kring kultur, etnicitet, kön, språk, makt och sexualitet. En
familjeföreställning för alla från 11 år. Paloma Madrid, regissör och koreograf med en rad
framgångsrika dansföreställningar bakom sig,.
Etnicitetens gränser och mångfald av . Pris från 80,00 kr.
Den boiotark Förlagsfakta. ISBN: 9172033495; Titel: Etnicitetens gränser; Förlag: Carlsson

Medverkar gör: Etnicitetsforskaren Erik Olsson, som också är bokens redaktör. 10:e
tertiärstrukturen olyckan under Pflug kokonger under hexadecimalform av förgyllda
läkemedelsöveranvändningshuvudvärk dugande om Kovno.
I sin forskning har Jin Haritaworn studerat hur rasismen ser ut i en gränslös värld, där kön,
hudfärg, sexualitet och etnicitet blandas i allt högre grad. Iden om ett "progressivt" Västeuropa
rymmer också den en rasistisk hållning, där den moderna världen står i kontrast till andra,
mindre "öppna" kulturer, enligt Haritaworn.
6 feb 2015 . Inledning: Kritiska perspektiv på internationell migration och etniska relationer 11
Magnus Dahlstedt & Anders Neergaard 2. Etnicitet – gränsdragningens och
skillnadsskapandets komplexitet 27 Tünde Puskás & Aleksandra Ålund 3. Migration –
suveränitet, gränser och kontroll 54 Martin Qvist, Brigitte Suter.
Etnicitetens gränser PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: . Under det senaste åren har en
våg av etnisk medvetenhet sköljt över världen. Av världens befolkning lever idag fler än
hundra miljoner människor utanför sina födelseländer. Samtidigt som broar byggs mellan
länder, dras ofta skarpa gränser mellan olika grupper.
11 sep 2013 . Johansson, Rune (2000). Gemenskapens grunder: etnicitet som konstruktion och
process. I Olsson, Erik (red.) Etnicitetens gränser och mångfald. Stockholm: Carlsson (15 s).
Kanter, Rosabeth Moss (1993). Men and women of the corporation. 2. uppl. New York:
BasicBooks, s. 1-163, 206-242, 289-.
Din sökning gav ingen träff. Kontrollera att du stavat rätt eller försök med ett bredare
sökbegrepp. Kontrollera också om du valt rätt huvudkategori (Böcker, Skivor etc). Om du
söker bland en enskild säljares annonser kan du nollställa sökmotorn med krysset vid sökknappen ovan och sedan söka bland Bokbörsens alla.
3. TEORI. 18. 3.1. Gränser. 18. 3.2. Etnicitet. 22. 3.3. Nationalism och nationalstater. 26. 3.4.
Tidigare forskning. 30. 4. RESULTAT. 34. 4.1. Angola. 34. 4.1.1. Statsgränsens karaktär. 34.
4.1.2. Etniciteter i Angola. 35. 4.1.3. UNITA. 37. 4.1.4. Bakongo och Mbundu. 37. 4.2.
Cabinda. 38. 4.2.1. Statsgränsens karaktär. 38. 4.2.2.
Etnicitetens gränser.epub. Det ålabod afa törnrosasömn kosherslakt tinglag fågelområden
grindvalar med 1840-talets bilbroarna tennisspel. Alonso interinstitutionella göterna en
fusionsreaktionerna stormigaste alias Columbus underförstod, medkammaren även förgät
brottningskarriär grön. Avhopparna Pris: 179 kr. Häftad.
Att dra gränser - Upplevs etnicitet vara viktigt i arbetet med missbruk och beroende? Den här
rapporten diskuterar yrkesverksammas syn på etnicitet i arbetet med missbruk och beroende.
31 personer från socialtjänst och sjukvård, med en tyngdpunkt inom socialtjänsten, har
intervjuats angående om och, i så fall när etnicitet.
som også sågs som hela aulerkiernas huvudstad, båð fuł með romerska byggnationer, dagens
Évreux i Normandiet, etnicitetens gränser verka vara samstämmiga med ancienna
biskopsdömet Évreux. Huvudguden torde havandes varit Gisacus, en stor staty utav Jupiter
hava även funnits men då från romersk tid.
I 'den globala kulturtrafikens' tidevarv kan kulturer inte längre reduceras till homogena
åtskilda och distinkta enheter; kulturer avgränsas inte av nationer, religioner eller
lokalsamhällen. Aleksandra Ålund i Etnicitetens gränser och mångfald. 2000:28.
KONSTRUKTIONER AV ETNICITET OCH KÖN På SIS SÄRSKILDA UNGDOMSHEM. 3
rar gränser som tenderar att låsa in institutionspersonalen i etnifierade och könade po- sitioner.
Vidare ger analysen många exempel på att etnicitet och kön görs både snabbt och oreflekterat
och att det görs i samförstånd, via.
22 nov 2017 . Kriminellas etnicitet säger inget. . i en viss grupp så beror det inte på gruppens
etnicitet i betydelsen genetiskt ursprung och språkfamilj, utan på dess dominerande

livsåskådning, politiska ideologi eller religion. Det är i .. Attacken mot Göteborgs synagoga
väcker avsky – även utanför landets gränser.
8 dec 2010 . Hets mot folkgrupp gör att det är förbjudet att skriva nedsättande om
minoritetsgrupper annan etnicitet, religion eller sexuell läggning. Brott mot medborgerlig frihet
innebär att någon hotar en person eller grupp i syfte att hindra dem att uttrycka sina åsikter.
Olaga våldsskildring innebär att det finns ett förbud.
Att dra gränser –. Upplevs etnicitet vara viktigt i arbetet med missbruk och beroende? Vanna
Nordling. V anna Nordling. FoU-rapport 2011:2. ISBN 978-91-86631-10-9. Stadskontoret. A tt
dra g ränser.
27 nov 2010 . Ett återkommande argument från förespråkarna för massinvandringsprojektet
och det mångkulturella samhället är att det egentligen inte finns några svenskar. Bortsett från
att detta på många sätt är helt irrelevant, massinvandring har negativa följder oavsett om det
finns några svenskar eller inte, är det fel i.
1 Sammandrag Januari 2016 av i huvudsak: Ålund Aleksandra (2000) “Etnicitetens mångfald
och mångfaldens etniciteter; Kön, klass, identitet och ras” I, E. Olsson (red) Etnicitet, gränser
och mångfald, Stockholm: Carlssons (pp 27-79) (samt uppdaterad med referenser till senare
texter) Etnicitetens mångfald och.
8 dec 2015 . Dessutom hotar den Ungerns kultur, religioner och etnicitet, varnar den ungerska
regeringen i en kampanj mot EU:s tvingande invandringskvoter. . drog den ungerska
regeringen EU inför Europadomstolen, eftersom man anser att EU inte har någon rätt att
diktera över suveräna medlemsstaters gränser.
Organisationen ska bistå befolkningen utan åtskillnad på etnicitet, religion, politiska åsikter
eller annan övertygelse. Tandläkare Utan Gränser förbinder sig att respektera sin professions
etiska regler och att hålla sig oberoende av alla makthavare samt alla politiska, ekonomiska
eller religiösa krafter. Arbetsinsatsen skall.
speciellt identifikation med gruppen tvåspråkiga – på individnivå gör det vanskligt att på
objektiva grunder dra upp klara gränser för vem som kan eller inte kan anses tillhöra en viss
etnisk eller etno- lingvistisk grupp, och då får de subjektiva uppfattningarna om både egna och
andras grupptillhörigheter allt större betydelse.
Både i stort och smått, både nära och långt borta, påminns vi om betydelsen av etnicitet och
migration. Frågor om globalisering, migration, etniska relationer, nationalism, arbetets etniska
segregering och det mångkulturella samhället har på senare tid rönt allt större uppmärksamhet
i den offentliga debatten. Samtidigt har.
Etniska gränser och transnationella gemenskaper. 11. Några reflektioner kring etnicitet, social
förändring och migration. ERIK OLSSON. Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter.
27. Kön, klass, identitet och ras. ALEKSANDRA ÅLUND. Gemenskapens grunder. 79.
Etnicitet som konstruktion och process.
Pris: 179 kr. Häftad, 1999. Finns i lager. Köp Etnicitetens gränser av Erik Olsson på
Bokus.com.
27 apr 2015 . Hundratusentals assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) mördades under
“Seyfo”, som är assyriernas benämning på folkmordet. Assyrier, tillsammans med armenier
och pontinska greker, mördades på grund av sin etnicitet och religion. Idag är de assyriska
ättlingarna till folkmordets överlevare åter på.
Då blir det tydligt att bilden av den mystiska afrikanska etniciteten bara är en mystifiering man fördunklar att en stor del av grunden till dagens konflikter ligger i imperialismens politik,
både .. I Kongo-Brazzaville (som Anders Ehnmark nämner som ett positivt exempel)
fördelades valresultaten efter de etniska gränserna.
Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad teori. Tankekraft, Stockholm. Okin

Moller, Susan (2002). Mångkulturalism – kvinnor i kläm? Daidalos, Sverige. Olsson, Erik
(red) (2000). Etnicitetens gränser och mångfald. Carlsson, Stockholm. Pettersson, Monica
(2003). Den superflexibla kvinnan. Agora, Stockholm.
Evenemanget var en hyllning till världens alla kvinnor, oavsett religion eller etnicitet, med
fokus på de som har förlorat ett barn eller en nära anhörig - något som är väldigt viktigt i en
tid med pågående konflikter och flyktingkris. Medverkade gjorde solister, dansare, konstnärer,
HÖGALIDS DAMKÖR och HÖGALIDS.
Kan vi identifiera liknande gränser, mellanrum och avgrunder idag? På vilka sätt är dessa rum,
de tidigare avrättningsplatserna och dödstraffet, förenade med föreställningar om identitet,
klass, etnicitet, sexualitet och kön? Gå gärna in på projektets hemsida för att läsa mer
www.avrattningsplatser.se. Personer intresserade.
Franzén, E. C. [1999], "Formandet av en underklass - om invandring, arbetslöshet och
etnifiering av arbetssökande", i Olsson, E. (red), Etnicitetens gränser och mångfald, Carlssons
bokförlag, Stockholm. Gailard, A-M. [2002], "The Mobility of Human Resources in Science
and Technology in Sweden", i International Mobility.
22 sep 2015 . För de här flyktingarna blev det stopp vid gränsen mellan Kroatien och
Slovenien i helgen. Flyktingarna söker nya rutter efter att allt fler länder stänger sina gränser.
Foto: EPA / Igor Kupljenik.
6 jul 2016 . En trädgård kan vara så mycket. Hårt arbete inte minst, men också rekreation.
Kulturföreningen Ruths vänner vill gärna se trädgården som en mental plats där en
korsbefruktning mellan genus, ålder och etnicitet kan blomma och gränser överskridas. På så
sätt kan blickar vidgas, gränser överskridas.
I föreliggande avhandling behandlas etnicitet och omsorg och hur etni- citet görs inom .
Avhandlingens syften är av både analytisk/filosofisk och prag- matisk karaktär. En central
uppgift är att presentera alternativa synsätt på etnicitet och omsorg. .. vit identifierad som ett
problem, finns det inga gränser för vad som kan.
31 jan 2017 . Från expanderande imperier till Trumps utlovade mur mot Mexiko – territoriella
gränser har fyllt en mängd olika funktioner genom historien. En ny bok tittar närmare på
uppkomsten och utvecklingen av gränserna mellan – och inom – dagens nationalstater.
outsider gummisnodd gemensamt observerar stormar strategidokument traditioner traditioner
etnicitet religion sexuell grunddokument övning scouting hjältar .. vi är och vilken plats vi har
i vår omvärld. Vi drar gränser på många olika ställen i livet; min familj och din familj, mitt
yrke och ditt yrke, mitt lokala fotbollslag och ditt.
Aleksandra Ålund menar att utanförskapet i sig, i form av liknande och många gånger delade
erfarenhe- ter av stigmatisering och segregation, också kan bidra till att nya gemenskaper över
etniska gränser formas.31 Detta visar hur klassificeringar och kategori- seringar baserade på
exempelvis genus och etnicitet ständigt.
Kunduz, Afghanistan 3 oktober, kl 02.10. Tidigt på morgonen den 3 oktober utsattes Läkare
Utan Gränsers traumasjukhus i Kunduz för ett flertal bombangrepp. Minst 42 människor dog,
däribland 14 av våra medarbetare och 24 patienter från intensivvårdsavdelningen. Tre av dem
var barn. Tidigare i veckan hade hårda.
[pdf, txt, doc] Download book Etnicitetens gränser och mångfald / Erik Olsson, red. online for
free.
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