Bredda er panel med
forskare och expertkunskap
I år äger MR-dagarna rum i universitetsstaden Uppsala. För att lyfta och
uppmärksamma pågående forskning kring mänskliga rättigheter har
MR-dagarna tillsammans med Uppsala universitet tagit fram en forskarbank
– där ett antal forskare vid universitetet ingår – som gärna deltar i paneler
och samtal på Mänskliga Rättighetsdagarna.
Som programarrangörer har ni nu möjlighet att bredda era paneler med
experter inom områden som mänskliga rättigheter, boende, demokrati och
mycket annat. I listan hittar ni namn och kontaktuppgifter till forskarna. Vår
förhoppning är att forskarbanken ska vara till hjälp för er att hitta relevant
forskning inom det ämne som ni ska presentera under MR-dagarna och att
ni därmed kan bredda er panel och erbjuda ett så relevant och intressant
program som möjligt.
Observera att MR-dagarna enbart står för förmedlingen av kontaktuppgifter,
ni tar själva kontakt med den enskilda forskaren och diskuterar upplägg
för deras medverkan. Detta är inte heller en fullständig lista och att det går
självklart bra att kontakta andra forskare för era paneler.
Lycka till!
/Kansliet för MR-dagarna och Uppsala universitet

»THE SHIFT«
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Land rights
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Tillgänglighet SKYDDAT BOENDE

Social housing

BOENDE FÖRST
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Jämlikhet
HÄLSA
Urfolks rätt till sin mark SEGREGATION

FORSKARE I URVAL
HELEN ANDERSSON är docent i etik och
universitetslektor i mänskliga rättigheter. Hennes forskning fokuserar på
etik och politisk teori, med tonvikt på
idéer om medlemskap, vittnesbörd
och representation.
Kontakt: Helen.Andersson@teol.uu.se
MALOU ANDERSSON är universitetslektor i straffrätt. Hon disputerade
2016 vid Stockholms universitet med
en avhandling om våld i nära relation
och den rättsliga konstruktionen av
brotten grov fridskränkning och grov
kvinnofridskränkning. Hennes forskningsområden är våld i nära relation,
föräldrars våld mot barn, sexualbrott
mot barn och narkotikabrott.
Kontakt: malou.andersson@jur.uu.se
BO BENGTSSON är professor i
statskunskap och forskar om svensk
och jämförande bostadspolitik i ett
perspektiv av historisk institutionalism och stigberoende, boendeorganisationernas roll och inflytande,
bostadsförsörjningens normativa
idéer. Han intresserar sig även för
svensk och nordisk integrationspolitik
med fokus på etnisk organisering,
invandrarföreningar, politiska möjlighetsstrukturer och bosättning av
nyanlända.
Kontakt: bo.bengtsson@ibf.uu.se
HÅKAN BENGTSSON är universitetslektor vid Teologiska institutionen. Han
arbetar med judiska-kristna relationer
både historiskt ( just nu fr 1930-1970)
och i nutid. Han är också intresserad
av olika metoder i interreligiös dialog.
Kontakt: hakan.bengtsson@teol.uu.se
PATRIK BREMDAL är universitetslektor
vid juridiska institutionen. Forskar
och undervisar i offentlig rätt och
konstituionell rätt. Intresserad av demokrati, makt och kontrollfrågor. Om
relationer mellan olika institutioner
och aktörer i den offentliga verksamheten. Tittar särskilt på riksdag och
regering och de institutioner som är
kopplade till dessa.
Kontakt: patrik.bremdal@jur.uu.se
ISA CEGRELL KARLANDER är doktorand
vid Juridiska institutionen. Processrätt/migrationsrätt. Bedriver forskning om domstolens roll och ansvar
vid prövningen av asylmål.
Kontakt: isa.cegrell.karlander@jur.uu.se
JUAN DIEGO DUQUE SALAZAR är doktorand vid Institutionen för freds- och
konfliktforskning.
Kontakt: juandi.duque@pcr.uu.se

KRISTINE ECK är universitetslektor
och docent vid Institutionen för
freds- och konfliktforskning. Hennes
forskningsintressen rör organisering
och beteende hos aktörer som är
involverade i organiserat våld. Hennes
nuvarande arbete fokuserar på rebellrekrytering, mänskliga rättigheter och
polisarbete samt statligt tvång.
Kontakt: kristine.eck@pcr.uu.se

SOPHIA HATZ är forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Hennes forskning rör
statsledda kränkningar av mänskliga
rättigheter och begränsningar av
medborgerliga friheter. Hon intresserar sig särskilt för hur människor
uppfattar och svarar på statligt tvång
och förtryck.
Kontakt: sophia.hatz@pcr.uu.se

JOHAN EDDEBO är forskare vid
Centrum för religion och samhälle.
Hans forskning berör de direkta och
indirekta utmaningar för mänskliga
rättigheter och människovärdet som
riskerar bli effekterna av implementeringen av artificiell intelligens och autonoma system.Kontakt: johan.eddebo@
protonmail.com

KRISTINE HÖGLUND är professor,
Fred och konfliktforskning. Stor del
av min forskning berör orsaker till
politiskt våld i samband med val,
vilket utgör ett hot mot mänskliga
rättigheter.
Kontakt: kristine.hoglund@pcr.uu.se

RIKARD ENGBLOM är doktorand vid
Institutionen för kulturantropologi
och etnologi. I sitt doktorandprojekt
studerar han dynamiken mellan asylsökanden och lokalsamhällen, med
särskilt fokus på etiskt och moraliskt
engagemang.
Kontakt: rikard.engblom@etnologi.uu.se
VICTORIA ENKVIST är doktor i konstitutionell rätt och lärare vid Juridiska
fakulteten. Hennes forskning fokuserar på fri- och rättigheter och på
konstitutionell rätt i vid bemärkelse.
Kontakt: victoria.enkvist@jur.uu.se
SVERKER FINNSTRÖM är docent i
kulturantropologi. Han har bedrivit
antropologiska fältarbeten i norra
Uganda, under perioder av pågående
inbördeskrig och ofred, men även
under efterkrigstider. I sin forskning
undersöker han utsatthet, resursfullhet och dagens globala krig. Hans
ambition är att nyansera bilden av
utsatthet och gå bortom de gängse
berättelserna om krigets lidande.
Kontakt: sverker.finnstrom@antro.uu.se
MATTIAS GARDELL är religionshistoriker, rasismhistoriker. Han forskar
kring religion, politik, rasism och
våld. Arbetar i spänningsfältet mellan
religion, politik och rasism. Rasism
är ett politiskt problem som rör det
gemensamma och en direkt utmaning
mot mänskliga rättigheter.
Kontakt: mattias.gardell@cemfor.uu.se
STEN HAGBERG är professor vid Institutionen för kulturantropologi och
etnologi. Bedriver forskning i Burkina
Faso och Mali. Hans forskning handlar
mest om politisk kultur, kommunaldemokrati och utveckling samt
folklig kamp. Han är föreståndare för
Forum för Afrikastudier vid Uppsala
universitet.
Kontakt: sten.hagberg@antro.uu.se

ANNA JARSTAD är professor vid
Statsvetenskapliga institutionen,
med fokus på internationell politik.
Hon leder forskningsprojektet
Varieties of Peace: a relational approach, som undersöker hur de olika
variationerna av fred som utvecklas
efter inbördeskrig ser ut i länder som
Sydafrika, Kambodja och Sri Lanka.
Kontakt: anna.jarstad@statsvet.uu.se
MOA KINDSTRÖM DAHLIN är docent i
offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. I sin
forskning ägnar hon sig åt frågor som
rör medicinsk rätt, socialrätt och
mänskliga rättigheter.
Kontakt: Moa.K.Dahlin@jur.uu.se
JOAKIM KREUTZQ är universitetslektor och docent vid Statsvetenskapliga institutionen. Hans
forskning fokuserar huvudsakligen
på internationell politik och särskilt
användningen av och reaktionerna
på politiskt våld.
Kontakt: joakim.kreutz@statsvet.uu.se
ALEXANDRA LEBEDEVA är doktorand vid Teologiska institutionen.
Frågeställningen i hennes avhandlingsprojekt handlar om förståelsen
av rättvisa efter storskaliga brott mot
mänskliga rättigheter. Hon tittar
närmare på sanningskommissioner
som en institution inom övergångsrättvisa fält som arbetar med att
kartlägga och undersöka systematiskt brott mot mänskliga rättigheter
och också ge rekommendationer till
regeringar. I avhandlingen närmar
hon sig betydelsen av sanning och
sanningssägande för en sådan typ av
restorativ rättvisa.
Kontakt: alexandra.lebedeva@teol.uu.se
NATHAN LIGHT är forskare vid Institutionen för kulturantropologi och
etnologi. Hans forskning rör centralasiatisk historia, social organisation,
kulturpolitik, ekonomi och språk.
Kontakt: nathan.light@antro.uu.se

ANNA-SARA LIND är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på offentlig
rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom
den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan
säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet.
Kontakt: Anna-Sara.Lind@jur.uu.se

AUSRA PADSKOCIMAITE är doktorand
vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. I hennes doktorsavhandling tittar hon på hur Europadomstolens (Strasbourg) domar implementeras på nationell nivå i Litauen, Ryssland och andra östeuropeiska
länder och hur de påverkar nationella
rättssystem och mänskliga rättigheter.
Kontakt: ausra.padskocimaite@ires.uu.se

PATRICIA LORENZONI är forskarassistent vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Där arbetar
hon framför allt med frågor som rör
historiska kontinuiteter över längre
tidsperioder och rasismens relation
till moderniteten. Särskilt är hon
intresserad av relationen mellan tidigmodern kolonisering, kristen mission
och skapandet av det moderna.
Kontakt: patricia.lorenzoni@cemfor.uu.se

MIRKO PASQUINI är doktorand vid
Institutionen för kulturantropologi
och etnologi. Hans intresseområde
är medicinsk antropologi och Europa.
Kontakt: pasquinimirko@gmail.com

MIGUEL A. MARTINEZ är professor i
sociologi, ssk bostads- och urbansociologi vid Institutet för bostads- och
urbanforskning. Hans forskning
fokuserar på urbana rörelser och
aktivism. Han intresserar sig också för
deltagande processer i stadsplaneringen och forskar även om stadspolitik,
lokal styrning och gentrifiering.
Kontakt: miguel.martinez@inf.uu.se
PATRICIA MINDUS är professor i
praktisk filosofi och forskningsledare
för Uppsala Forum för Demokrati,
Fred och Rättvisa. Hennes forskning
handlar om frågor kring medborgarskap och demokrati och hon har lett
det tvärvetenskapliga projektet
»Exploring citizenship« som bland
annat bedrev forskning kring rösträtt.
Kontakt: patricia.mindus@filosofi.uu.se
IRENE MOLINA forskar om staden som
plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseområden är rasifiering
och diskriminering, samt klass, genus
och intersektionalitet.
Kontakt: Irene.Molina@kultgeog.uu.se
ELENA NAMLI är professor i teologisk
etik vid Teologiska institutionen. Hennes forskning bidrar med nya kritiska
perspektiv på normer och konventioner för att samhällsutvecklingen ska
bli så fredlig och demokratisk som
möjligt.
Kontakt: elena.namli@teol.uu.se
JOHANNA OHLSSON är doktor i etik
och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga
rättigheter. I sin forskning ägnar hon
sig åt rättviseteori, tillämpad etik och
mänskliga rättigheter.
Kontakt: Johanna.ohlsson@teol.uu.se

CAMILLE PELLERIN är forskare vid
Statsvetenskapliga institutionen.
Hennes forskning fokuserar på det
civila samhället och relationen till
staten under auktoritära styren.
Kontakt: camille.pellerin@statsvet.uu.se
MADELENE PERSSON är doktorand i
etik vid Teologiska institutionen på
Uppsala Universitet. Hon har både
inom och utom akademin arbetat
särskilt med frågor som rör rasism,
diskriminering, samt hur mänskliga rättigheter kan konkretiseras i
praktiskt arbete, till exempel inom
offentlig förvaltning.
Kontakt: madelene.persson@teol.uu.se
TOMAS POLETTI LUNDSTRÖM är doktorand i religionshistoria vid Centrum
för mångvetenskaplig forskning om
rasism (CEMFOR). Han studerar hur
svenska radikalnationalistiska rörelser diskuterar religion, med särskilt
fokus på hur religion förhandlas i relation till begrepp som folk och nation.
Kontakt: tomas.lundstrom@teol.uu.se
DOMINIKA POLANSKA är sociolog och
arbetar vid Institutet för bostads- och
urbanforskning. Hon forskar om
svensk bostadspolitik (ur social hållbarhetsperspektiv), hyresgästorganisering och frågor som rör stads- och
bostadsförnyelse
Kontakt: dominika.polanska@ibf.uu.se
JOHANNA ROMARE är doktor i tillämpad etik och verksam vid Teologiska
institutionen, Uppsala universitet.
Hennes forskning är särskilt inriktad
på tillämpad etik, bland annat mänskliga rättigheter.
Kontakt: johanna.romare@teol.uu.se

ANDERS SJÖBORG är Universitetslektor vid Centrum för forskning
om religion och samhälle. Hans
forskning fokuserar främst ungdomar och religion. Med kvantitativa
och kvalitativa metoder undersöks
förändrade attityder till och sätt att
komma i kontakt med religion, vilken
betydelse religion har för ungas attityder till mänskliga rättigheter och
skilda aspekter av livsstil.
Kontakt: anders.sjoborg@teol.uu.se
FOLKE TERSMAN är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet
och stf. VD för Institutet för framtidsstudier. Hans forskning inriktas
på moraliska föreställningars status
och roll i den mänskliga psykologin.
Han var tidigare varit ledamot i
etikråden vid Migrationsverket och
Karolinska institutet.
Kontakt: folke.tersman@filosofi.uu.se
SUSANNE URBAN är docent och
universitetslektor i sociologi, ssk
bostads- och urbansociologi. Hon
är intresserad av hur idéer om
»hur staden kan hållas samman«
utvecklas över tid, och hur sociala
och institutionella förhållanden
påverkar utfall för individer. Hennes
forskning är främst inriktad mot
boende- och skolsegregation, samt
arbetsmarknad och företagande för
utrikes födda.
Kontakt: susanne.urban@ibf.uu.se
STEN WIDMALM är professor vid
Statsvetenskapliga institutionen.
Hans forskningsområden är demokratisk utveckling, konfliktstudier,
krishantering, decentralisering och
korruption i länder som Indien,
Pakistan, Bangladesh, Uganda och i
Europa.
Kontakt: sten.widmalm@statsvet.uu.se
MAY-BRITT ÖHMAN är forskare vid
Centrum för mångvetenskaplig
forskning om rasism.
Hon forskar och skriver om teknovetenskap, mänsklig säkerhet, vattensäkerhet, urfolkliga - samiskafrågor, om vatten, energifrågor,
vattenkraft, gruvor, dammsäkerhet,
vetenskap, rasism, kolonisation och
avkolonisering.
Kontakt: may-britt.ohman@cemfor.uu.se

Har ni frågor som rör forskarbanken eller er medverkan på
MR-dagarna? Hör av er till info@mrdagarna.se

