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Sociologförbundet har ordet
Den 13 till 15 mars 2014 hålls förbundets Sociologidagar för andra gången. Arrangemanget äger rum i Göteborg kring temat ”Ett inkluderande samhälle? En inkluderande sociologi?” Vid en första anblick kan temat förefalla vara en del i vår nuvarande
politiska diskurs då begrepp som fattigdom, ojämlikhet, och fördelningspolitik har
fått ge vika för tal om lika möjligheter, utanförskap, och social inkludering där sociala rättigheter nu uppvägs av individernas ansvar. Politikens kursändring innebär nya
utmaningar för oss sociologer. Frågor som kan ställas är till exempel hur människor
och grupper kan inkluderas inom strukturerade system såsom arbetsmarknad, utbildningssystem, politik osv. – system som hittills systematiskt har exkluderat dem?
På vilka sätt kan inkluderingssträvanden i själva verket anpassa individer till relativ
maktlöshet i stället för att motverka de hierarkier som skapade den ojämlika situationen? Frågorna är många. Och inte att förglömma är att inkludering har en inneboende relation till exkludering. Att tala om inkludering är underförstått att tala om
exkludering. Vi kan kanske fråga oss om vem som drar mest nytta av att tala i termer
av inkludering istället för att kritisera exkludering? Jag förväntar mig att då vi möts i
mars nästa år så kommer vi kritiskt att granska ’talet om inkludering’, samtidigt som
vi tar över taktpinnen och åter sätter exkluderingsprocesser, ökande ojämlikhet och
klyftor i blickfånget. Kan vi trots Janne Josefssons vakande och vassa blick tala om
relativ fattigdom i Sverige?
Sociologidagarna innebär inte bara ett fokus på konferensens tema och olika plenar-
arrangemang, huvudvikten både under Sociologidagarna och i förbundets verksamhet ligger på vad som sker i de olika arbetsgrupperna. Det är inom arbetsgrupperna
som vi samlas för fördjupande diskussioner inom våra olika intresseområden. Koordinatorerna kommer att kontakta gruppmedlemmarna tidigt under hösten med information om abstrakthantering. De som ännu inte är involverade i en arbetsgrupp
vill jag uppmana att gå in på förbundets hemsida där det finns kontaktuppgifter till
de olika koordinatorerna (www.sverigessociologforbund.se). Välkomna till Göteborg
i mars 2014!
Abby Peterson
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