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THURSDAY SEMINARS

2015-10-07
Stort grattis till Anneli Häyrén, forskare vid
Centrum som tillsammans med Emma Ravald
och Susanne Ekholm vid Polismyndigheten blivit
tilldelade medel från Vinnova för sitt projekt Shit
vilken tur att jag torskade. Annars hade jag dött!
www.gender.uu.se/information

There have been a few changes in the Thursday
seminar schedule. Jenny Ask’s seminar on October
29th is cancelled. The seminar on November 12th
that was supposed to be held by Per Faxneld has been
changed so the Centre’s guest researcher Yasmin Roofi
will be presenting instead. See our website for the
correct and updated information.

2015-10-07
Signe Bremer höll nyligen föreläsningen Transerfarenheter av feministiska rum i Göteborg. Nu
finns det möjlighet att läsa om den i Feministiskt
Perspektiv. Länken till Signes föreläsning hittar ni
på vår hemsida.
www.gender.uu.se/information

2015-10-15
Eleonora Fors Szuba, projektledare vid The Unstraight
Museum: The Unstraight Museum om HBTQ,
representation och makt.
Klockan 13.15-15.00 vid Centrum för genusvetenskap,
Villavägen 6 (lokal meddelas på plats).

2015-10-06
Centrums forskare Anne-Sofie Nyström deltog i
ett panelsamtal i samband med att Barnombudsmannen lanserat rapporten Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa. Panelsamtalet
spelades in och finns nu tillgängligt för alla
intresserade. Mer information och länkar finns på
vår hemsida.
www.gender.uu.se/information/

2015-11-12
Yasmin Roofi, guest researcher at the Centre for
Gender Research, Uppsala University: Electoral
Reforms and Female Political Participation; An Analysis
of Gender Quota Policy in Pakistan.
Klockan 13.15-15.00 vid Centrum för genusvetenskap,
Villavägen 6 (lokal meddelas på plats).

2015-09-30
Schemat för höstens maskulinitetsseminarium vid
Centrum är klart och i full gång. Seminariet är
förhållandevis informellt, möts en gång per månad
för att diskuterar texter med maskulinitetsteoretisk utgångspunkt och syftar till att tillhandahålla
en rörlig arena för maskulinitetsforskare både vid
Centrum och Uppsala universitet.
www.gender.uu.se/Forskning/Maskuliniteter/
2015-09-18
Uppsala universitet är numera också en del av
den så kallade poddvärlden. Varje onsdag släpps
ett halvtimmeslångt avsnitt där programledarna
intervjuar en aktuell forskare vid universitet. Mer
om Forskarpodden finns på vår hemsida.
www.gender.uu.se/

GENDER LUNCH

2015-10-15
The next gender lunch will be held on Thursday by
Nadine Lake, PhD student and guest researcher at the
Centre (the lecture will be held in English).
Nadine will be speaking under the title How to be a
real African woman: ‘Corrective rapes’, black lesbians
and the struggle to belong in South Africa today. Tickets
will be sold at the door but feel free to reserve your
ticket ahead of time on Regina’s website: www.reginateatern.se/reginalunch-genuslunch-nadine-lake.php
See our website for more information.
www.gender.uu.se/information/Seminarier/
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