
Call for papers 

Åbos XI lesbisk-, homo- och queerforskingseminarie 
20.–21.10.2016, Turun yliopisto 

Sirkkalan kasarmi, Brunnsgatan 12, Åbo, Finland 
 

Queera förbättringar– och läkningar  
 Queer Healings 

 

 

De nationella queerforskningsdagarna, Queera förbättringar - Queera läkningar arrangeras för elfte 

gången i Åbo, 20.– 21.10.2016. Åbos queerforskningsdagar syftar till att främja queerforskning 

samt queer forskares nätverk och tvärvetenskapliga samarbete i Finland. Liksom under tidigare år 

granskas den aktuella hbtiq och queerforskningen vittgående, liksom framsteg, utmaningar och 

trender inom genus, sexualitet och hälsoforskning överlag.  

 

Årets tema är helanden, förbättringar och läkningar. Temat innefattar olika verksamheter och 

tankesätt i samhället, konsten och kulturen, både i det förflutna och i samtiden. Vi undersöker såväl 

förbättringsteknologier som helandets kulturer och olika lokaliteter. Vi inbjuder härmed till kritiska 

reflektioner som tar sig an alla slags diskussioner, praktiker och definitioner kring hälsa, 

välbefinnande och sjukdom som anknyter till frågor om könets mångfald och sexualitet.  

 

Föredragen kan till exempel relatera till följande teman: 

 

• Queer teoretiska frågor i förhållande till förbättring, läkande och helande 

• Läkandets och helandets historier och traditioner 

• Queera kulturer som förbättrandets och helandets tid/ utrymme/sätt  / politik 

• Queera helare som figurer och berättelser 

• Helande minnen / minnen av förbättring, helande 

• Konst och litteratur som helandets avbildare/ verktyg / utmanare 

• Den helande / obotliga kroppen och definitioner av frisk/normal 

• Medikalisering 

• Bioetik och bioteknologier 

• Biopolitik och nekropolitik 

 

Huvudtalarna på seminariet är: 

 

• Lance Wahlert (Pennsylvania Universitet)  

• Leena-Maija Rossi (Jyväskylä Universitet)  

• Salla Sariola (Åbo Universitet, Oxford Universitet) 

• Julian Honkasalo (Helsingfors Universitet) 

  

Alla intresserade både på grundexamens och doktorsnivå och längre hunna forskare är välkomna! 

Vi inbjuder olika forskningsinriktningar som problematiserar kön, sexualitet och hälsa eller som på 

annat sätt tar sig an queerforskningsmässiga perspektiv oberoende av vetenskapsdisciplin.  

 

Vi ber alla intresserade att skicka ett abstrakt om sitt tema, med kontaktuppgifter (högst en sida, 

cirka 300 ord) senast den 28.8.2016 till Tiia Sudenkaarne, adress: tiijun (at) utu.fi. Presentationerna 

(20 min.) kan hållas på antingen finska, svenska eller engelska. 

  

Förslag till hela workshops med (3-4 talare) är också varmt välkomna.  Därutöver tas förslag på 

konstnärliga bidrag emot med tacksamhet. Vid sidan av det akademiska programmet, syftar 



seminariet till att anordna workshops där seminariets tema behandlas till exempel igenom konst 

eller folktraditioner. 

 

Ytterligare information om seminariet fås av: 

Arbetsgruppens ordförande Tiia Sudenkaarne, Åbo universitet, filosofi: tiijun (at) utu.fi 

och Varpu Alasuutari, Åbo universitet, genusvetenskap: vaalal (at) utu.fi 

 

Evenemanget arrangeras SQS organisationskommitté i samarbete mm. med ämnena 

genusvetenskap, kulturhistoria, filosofi och litteratur vid Åbo universitet. 
 


