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Barn, migration och integration i en utmanande tid
År 2016 påbörjade det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet en
mångvetenskaplig satsning på barn, migration och integration (BMI). I samband med
att satsningen går in i ett nytt skede genomförs en konferens där de projektanslutna
forskarna deltar.

Program
8.00 – 9.00 Kaffe/te och ostfralla
9.00 – 9.15 Konferensen öppnas

Rektor för Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding, hälsar välkommen.
Initiativtagare till satsningen, professor Karin Helander, samt konferensens moderator,
docent Pernilla Leviner, biträdande föreståndare vid Barnrättscentrum, informerar om
dagens schema och praktiska detaljer.
9.15 – 10.00 I välfärdsstatens utkant

– minderåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård
Jur. dr Kavot Zillén vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, inleder med
en presentation. Därefter kommer hon att delta i en panel med Claes Ling-Vannerus,
Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare utan uppehållsrätt vid
Länsstyrelsen Stockholm, Thomas Widén, ordförande i Läkarföreningen samt Johanna
Westeson, jurist och sakkunnig inom diskriminering på Amnesty International.
Docent Rebecca Thorburn Stern är panelmoderator.
10.00 – 10.45 Ett dömande eller fördömande rättsväsende?

– rättssäkerhet för nyanlända ungdomar
Docent Katrin Lainpelto vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, inleder
med en kortare presentation av det pågående forskningsprojektet. Därefter ska
projektresultaten diskuteras i en panel som består av Tove Pettersson, professor i
kriminologi vid Stockholms universitet, advokat Ulrika Borg, KRIM advokater och
Kristina Boréus, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Docent Rebecca Thorburn Stern är panelmoderator.

10.45 – 11.15 Paus. Påfyllning av kaffe/te.
11.15 – 12.00 Posttraumatisk stress i flyktingfamiljer och konsekvenser för barn

Med. dr Lisa Berg vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet,
presenterar ett pågående forskningsprojekt om posttraumatisk stress hos
flyktingföräldrar och dess konsekvenser för barnen. I anslutning till Lisa Bergs
introduktion presenterar verksamhetsansvarig Elin Magnusson barnverksamheten
vid Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

12.00-13.00 Vegetarisk lunchsmörgås.
13.00-13.45 Skolan – en möjlig arena för integration

Fil. dr Sari Vuorenpää vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet,
inleder med en presentation av projektet ”Litteracitet – en dörröppnare till livet”,
varefter några olika delprojekt diskuteras med forskarkollegerna docent Elisabeth
Zetterholm, fil. dr Katarina Rejman och fil. dr Eva Söderberg från Stockholms
universitet samt fil. dr Pia Sjöblom från Åbo Akademi och docent Lili-Ann Wolff
från Helsingfors universitet. Projekten innefattar såväl nyanlända barn som olika
flerspråkiga skolmiljöer i Sverige och Finland.
13.45-14.30 Idrott och integration – lättare sagt än gjort?

Fil. dr Erik Lundkvist vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet, inleder med en kort presentation som följs av ett panelsamtal med
Tobias Tegnestrand, sportchef i Rågsveds IF, enhetschef Magnus Åkesson från
Idrottsförvaltningen i Stockholms stad och Melissa Besara, tränare IFK Tumba och
nominerad till Guldhanden för sitt arbete med integration genom fotboll. Panelen
kommer särskilt att fokusera på utmaningen med att flickor med invandrarbakgrund
idrottar mycket mindre än andra flickor och pojkar.
Docent Pernilla Leviner är panelmoderator.
14.30-15.00 Paus med kaffe och kaka.
15.00-15.45 Godmanskap för ensamkommande barn

– dilemman i det offentligas ansvar
Fil. dr Daniel Hedlund vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet, samtalar med jur. dr Torbjörn Odlöw, Juridiska institutionen vid
Göteborgs universitet, utifrån deras respektive forskning om ställföreträdarskap.
Samtalet kommer huvudsakligen att behandla aktuella utmaningar för gode män
och ensamkommande barn samt potentiella utvecklingsmöjligheter av uppdraget i
förhållande till integration.
Docent Pernilla Leviner är panelmoderator.

15.45-16.00 Konferensen sammanfattas och avslutas.

Kontakta oss på bmi@juridicum.su.se för att anmäla dig till vår sändlista för framtida
evenemang och för att ställa frågor som uppkommer inför och under konferensen.
• Gilla Barnrättscentrum på Facebook.
• BMI på webben

