Statsvetare pratar

politik

Stockholms universitet och ABF Stockholm introducerar en serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur vi analyserar och forskar om politik.
>24 jan: Politiskt ledarskap i kris?

Tommy Möller, professor i statsvetenskap
Politiska ledare i de etablerade demokratierna är ifrågasatta. Är
valet av Donald Trump ett uttryck för att det finns en efterfrågan på mer kraftfulla ledare? Hur förändras villkoren för ledarskap och hur påverkar förändringen svenska politiska ledare?

>14 feb: Har vi förtroende för internationella organisationer?
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap
Internationellt samarbete behövs mer än någonsin och en
viktig förutsättning för framgång är folklig legitimitet. Står
internationella organisationer som EU, FN och IMF inför en
förtroendekris? Vad avgör om medborgare har förtroende
eller inte för dessa organisationer? Och vilka blir de politiska
konsekvenserna?

>4 apr: EU under press

Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap
EU står inför stora utmaningar: Brexit, flyktingkrisen, terrorism,
förhandlingar om handelsavtal. Samtidigt ifrågasätts det överstatliga beslutsfattandet allt mer av medlemsstaterna själva.
Hur ska EU kunna hantera dessa utmaningar och vilka möjligheter har man att vara en trovärdig global aktör?

>9 maj: Civilsamhället – demokratins drivkraft?

Marta Reuter, FD och biträdande lektor
Politik förknippas ofta med staten. Men det är främst inom
civilsamhället som tankar och idéer om det gemensamma
goda tar form, sprids och diskuteras. Vilken roll spelar folkrörelser och föreningar, politiska partier, religiösa samfund och
slutna sällskap i den ständiga idékampen om hur morgondagens samhälle ska utvecklas? Hur (om)formar dessa aktörer
våra föreställningar om demokrati, medborgarskap och individens rättigheter?

>13 jun: Kan man lösa miljöproblem med politik?
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>21 mar: Feminism – till vilket pris?

Maud Eduards, professor i statsvetenskap
Ingenstans i världen talas det så mycket om genus, jämställdhet och feminism som i Sverige. Den socialdemokratiska
regeringen kallar sig feministisk. Och i tretton kommuner har
Feministiskt initiativ fullmäktigeplatser. Hur ska denna utveckling tolkas? Vad innebär det att bedriva feministisk politik?

Andreas Duit, professor i statsvetenskap
Naturvetenskaplig forskning har visat att mänskligheten står
inför en lång rad allvarliga miljöproblem såsom klimatförändringar, artdöd och giftspridning. Hur har samhällen runt om
i världen gjort för att lösa dessa problem? Hur har den miljöpolitiska debatten förändrats över tid? Och kan politik rädda
miljön?

Tid: Kl.18.00 en tisdag i varje månad
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Scen: Hjärtat, entréplan
Entré: Fri entré
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