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Verksamhetsberättelse 2022 

Antagen av styrgruppen den 3 februari 2023. 

1. Sammanfattning 

 

Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022.  

År 2022 har utmärkts av fortsatt oroliga och oförutsägbara tider. Icke desto mindre har 

Forum haft en omfattande verksamhet under året. Pandemin och med den påföljande restriktioner 

har lättat och en majoritet av evenemangen har kunnat genomföras på plats eller i hybridformat. 

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 fick emellertid inverkan på verksamheten på så 

sätt att flera evenemang har tillkommit, ändrats eller skjutits upp med kort varsel beroende 

exempelvis på möjligheterna för inbjudna forskare att resa till Sverige.  

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa (Forum) har under 2022 planerat eller 

bidragit till totalt 44 evenemang: ett flertal konferenser, föreläsningar, workshops och seminarier, 

en doktorandkonferens samt 2022 års Forsskålsymposium. Totalt har ca. 1160 deltagare närvarat 

vid Forumevenemang under 2022. För en fullständig lista över evenemangen se Appendix 1. 

Forum har även välkomnat elva gästforskare (se Appendix 2).   

Forums verksamhet har under året anpassats till den reducering av omfattningen av 

forskningsledarens och administratörens uppdrag som inträdde från och med den 1 april 2022. 

Som en följd av nedskärningen har prioriteringar i arbetet, inklusive gällande kommunikation 

och marknadsföring av evenemang, varit nödvändiga. Dessa konsekvenser av förändringarna i 

budget för 2022 förutspåddes i viss mån i den konsekvensanalys som genomfördes 2021.  

En positiv tendens som kan noteras är att pandemins effekter på antalet ansökningar till 

gästforskarprogrammet och för finansiering av seminarier och workshops blev allt mindre 
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märkbara under året. Antalet ansökningar under 2022 har varit jämförbart med tidigare nivåer 

från före pandemin.  

Gällande doktorandforum kan konstateras att de fyra fakulteterna har under större delen 

av året haft representanter som medverkar i Doktorandforum. Under höstterminen 2022 var dock 

språkvetenskapliga fakultetens plats vakant, något som bör åtgärdas under vårterminen 2023. 

Icke desto mindre har Doktorandforum varit aktivt och engagerat i verksamheten och bland annat 

arrangerat flera evenemang, Det tidigare initierade arbetet med att stärka samverkan och utbyte 

mellan Forums forskningsmiljö och studentmiljö genom ökad roll för Doktorandforum i 

verksamheten får således anses ha givit resultat.  

Under 2022 har forskningsledarens uppdrag som nämnts ovan reducerats från 70 % av 

heltid på årsbasis till 20 % från och med 1 april 2022. Under året har respektive forskningsledare 

(Patricia Mindus efterträddes den 1 juli 2022 av Rebecca Thorburn Stern), i den mån uppdragets 

omfattning har tillåtit, utöver den ordinarie verksamheten prioriterat att fortsatt motverka 

pandemins kvarvarande negativa effekter på verksamheten. Detta bland annat genom att agera 

proaktivt för att inbjuda forskare aktiva inom ämnet Demokrati, Fred och Rättvisa (DFR) i olika 

sammanhang, arbeta för att stärka internationaliseringen av forskning och samarbetet mellan 

Forums samarbetande enheter genom arrangerande av internationella konferenser och 

medverkan i internationella fora samt att systematiskt informera om Uppsala Forums verksamhet 

i olika sammanhang och kanaler.  

Forums främsta styrka ligger i kombinationen av ett tematiskt fokus med tvär- och 

mångvetenskapliga ingångar, samt den internationella profil som utmärker verksamheten. 

Ledningen har fortsatt att utveckla Forum utifrån den grunden, vilket svarar emot universitetets 

strävan mot kvalitetsbefrämjande och internationalisering med fokus på lika villkor och hållbar 

utveckling i ett globalt perspektiv. Forum har under 2022 fortsatt det tematiska arbetet med 

strategiska satsningar eller tvärsnitt av ämnesområdet DFR som utpekats som särskilt intressanta 

på grund av hög samhällsrelevans och aktualitet, i linje med forskningsfinansiärers satsningar, 

samt befintlig kompetens vid ingående enheter.  

Forum har i år både samarrangerat, och enskilt arrangerat konferenser, seminarier och 

olika typer av föreläsningar. Teman som berörts har inkluderat bildning, klimat, migration och 
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folkrätt, akademisk frihet, romska studier, europeiskt medborgarskap, yttrandefrihet, mänskliga 

rättigheter, hot mot demokratin, orsaker till autokraters popularitet, m.m. Vidare har flera 

evenemang om aktuella frågor som Rysslands invasion av Ukraina arrangerats; evenemang som 

behandlat ämnet på olika sätt och från olika vinklar; bland annat historia, statskunskap, 

internationella relationer, religion, och folkrätt. Föreläsningar och seminarier har samarrangerats 

med SINAS, Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GLUMIN), IRES och Svenska 

Institutet för Internationell Rätt (SIFIR) m.fl., samt flera utländska universitet.  

Arbetet med att utveckla Forum som forskningsstöd har fortsatt genom ett ökat fokus på 

inkludering av doktorander samt studenter på avancerad nivå. Mock Assessment Workshopen 

för Marie Skłodowska Curie Actions Fellowships (MSCA-F) för doktorander genomfördes 

vårterminen 2022 med 5 deltagare. 

2. Allmänt  

 

Uppsala Forum är ett samarbete mellan fyra fakulteter inom Hum-Sam området: SAMFAK, 

JURFAK, HIST-FIL FAK och SPRÅK FAK.1 

 

2.1 Budget och finansiering: resultat och förändringar  

 

Forums verksamhet finansieras 2022 av Samhällsvetenskapliga fakulteten (500 000 SEK), 

Juridiska fakulteten (200 000 SEK), Språkvetenskapliga fakulteten (100 000 SEK) och Historisk-

filosofiska fakulteten (60 000 SEK). Samarbetet tilldelades som jämförelse 1 660 000 SEK för 

2021.  

Under 2022 hade Forum en ingående balans om 763 367 SEK. Dessa medel var 

emellertid i huvudsak öronmärkta för tidigare beviljade anslag som belastar verksamhetens 

                                                 
1 Organisationsmodellen överensstämmer i stort med kategori 1A i rapporten Centrumbildningar och andra enheter 

med styrelse och/eller föreståndare som fastställdes av rektor den 15 maj 2007 (UPPSALA FORUMV 2007/804). 

Se instruktion för Uppsala Forum. 

https://www.uppsalaforum.uu.se/digitalAssets/576/c_576170-l_3-k_uppsala-forum-instruktion.pdf
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resultat först året därpå. Medel för gästforskarvistelser kunde sökas vid två ansökningstillfällen 

under 2022 (31 mars och 31 oktober). Medel för seminarier och workshops utlystes vid två 

tillfällen 2022; med deadline i maj respektive oktober (se vidare nedan). Personalkostnaderna 

uppgick till budgeterad summa på 496 500 SEK och inbegrep lönekostnader för Patricia Mindus 

à 70% t.o.m. 2022-03-31, därefter 20% t.o.m. 2022-06-30 för Mattias Vesterlund à 50% t.o.m. 

2022-03-31, därefter 20%, samt för Rebecca Thorburn Stern à 20% fr.o.m. 2022-07-01. Medel 

för prolongation av aktiva doktorander har fört över till filosofiska institutionen, institutionen för 

moderna språk, statsvetenskapliga institutionen, och juridiska institutionen. 

Forums verksamhet har i stort genomförts enligt plan med några nämnvärda förändringar 

jämfört med VP 2022 som beskrivs nedan. 

Som resultat av en genomlysning av forskarnas vetenskapliga och ekonomiska 

rapportering till Forum tidigt under 2022 kunde beviljade, men av mottagaren outnyttjade, medel 

samt beviljade medel där dispositionstiden löpt ut återföras till Forum. Detta ledde till att Forum 

under året kunde lysa ut medel för seminarier och workshops på sammanlagt 200 000 SEK, vilket 

också delades ut under 2022: dels vid en extra utlysning i maj 2022, dels efter ordinarie utlysning 

med deadline 31 oktober 2022. 

För Forsskålsymposiet budgeterades 40 000 SEK och kostnaderna uppgick till 45 257 

SEK. Den ökade kostnaden berodde huvudsakligen på högre kostnad än förväntat för inspelning 

av evenemanget.  

För en konferens samarrangerad med Doktorandforum i juni allokerades 14 352 SEK som 

beviljats i slutet av 2021 genom en ansökan för löpande beredning. Dock uppgick kostnaderna 

till endast 3317 SEK på grund av inställda flyg för huvudtalaren. 

För mock assessment workshopen för MSCA-F ansökningar budgeterades 15 000 SEK 

och kostnaderna uppgick till 0 SEK. 
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3. Mål för Uppsala Forum 

 

De övergripande målen för Uppsala Forum är: 

A. Att som en plattform för forskningsprogram och extern finansiering utgöra en 

tydlig partner för finansiärer och avnämare. 

B. Att fungera som ett forum för gemensamma satsningar inom utbildningen på 

framförallt forskarnivå. 

C. Att anordna kurser, workshops och seminarier på aktuella och relevanta temata. 

D. Att tydligare integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. En tydligare koppling 

till praktiker skulle ytterligare stärka studentintresset och möjligheten till 

programanslag. 

E. Att uppnå en större internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet 

ingående institutionerna. 

4. Verksamhet 1 januari 2022 – 31 december 2022 

 

4.1. Uppsala Forums betydelse som forskningsmiljö  

 

Forum har under året fortsatt utveckla verksamhetens innehåll och bredd inom ramen för de 

begränsningar som budgetnedskärningarna inför 2022 tillåtit. Satsningen med mock assessement 

workshop har 2022 fortsatt med det 2021 införda tvådelade formatet med en 

informationsföreläsning med Projektkoordinator Anna Holen från enheten för forskningsstöd 

samt ett workshoptillfälle med presentation av forskningsprojekt. Upplägget var lyckat genom 

att flera var intresserade av den första delen, även om de ännu inte kommit så långt i sina studier 

att det var aktuellt att lämna en ansökan till hösten, och därmed även gjorde att de inte deltog på 
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den andra delen i juni. Satsningen har lett till nya ansökningar av doktorander knutna till Forum 

samt att nya forskare integrerat miljön. Uppföljningsarbetet med detta fortsätter i samarbete med 

enheten för forskningsstöd.  

Arbetet med att stärka det vetenskapliga utfallet av befintlig verksamhet har fortsatt: ett 

flertal vetenskapliga arbeten har tillkommit till följd av stöd från Forum. Under 2022 

medfinansierade och anordnade Forum vidare en rad konferenser, workshops och andra 

evenemang, med flera evenemang riktade mot doktorander och postdoktorer (se 

sammanställning i Appendix 1). Totalt har 128 medverkande nationella och internationella gäster 

huvudtalat eller på annat sätt presenterat forskning vid evenemang under 2022 (se Appendix 1). 

Det är en minskning jämfört med 2021 som sannolikt främst kan hänföras till det minskade antal 

evenemang Forum har kunnat ge stöd under 2022. Forum har vidare medverkat i utvecklande av 

flera ansökningar om forskningsmedel.2  

Doktorandforum tillsammans med Uppsala Forum organiserade i juni 2022 

doktorandkonferensen Rights for non-humans: AI, Robots, Cyborgs, Animals and Nature.  som 

var mycket uppskattad.  

Ett annat uppskattat evenemang arrangerat av Uppsala Forum med inriktning framför allt 

på doktorander och juniora forskare var föreläsningen som gästforskaren Diego Acosta höll i 

april 2022 för ett fullsatt fakultetsrum på Juridicum på temat Things I wish I knew as a PhD 

student. Föreläsningen lockade såväl doktorander som post-dok-forskare samt seniora forskare 

från hela universitetet.  

                                                 
2 Utöver de MSCA-F-ansökningar som lämnades in i anslutning till MSCA-workshopen har stöd från Forum bl.a. 

resulterat i två ansökningar från Daniel Hedlund på temat statslöshet till Vetenskapsrådet respektive Forte, av vilka 

ingen beviljades medel men omarbetade ansökningar planeras ges in under 2023. Vidare gick Adam Hjorténs 

ansökan om programstöd från Riksbankens jubileumsfond för projektet ”Polarisering och kulturarv” vidare till steg 

2 men erhöll inte finansiering. En reviderad ansökan ges in i januari 2023. Forskningsledarna Mindus och Thorburn 

Stern utarbetade under början av 2022 en ansökan om projektmedel till Riksbankens jubileumsfond för ett projekt 

på temat tidens betydelse i migrationsrätten. Ansökan gick vidare till steg 2 men beviljades inte medel. Reviderade 

versioner av ansökan planeras ges in till RJ samt andra forskningsfinansiärer under 2023. Rebecca Thorburn Stern 

bidrog vidare till arbetet med en ansökan till Horisont Europa för projektet GAPS som beviljades medel i september 

2022. Diego Acosta, gästforskare vid Uppsala Forum i april 2022, deltar också i projektet, ett samarbete som 

initierades under Acostas vistelse i Uppsala.  
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Genom att en stor del av evenemangen organiserade av Forum eller med stöd av Forum 

är öppna för alla intresserade har Forum har skapat tillfällen för forskare att dels presentera 

forskningsprojekt och forskningsresultat för en bredare publik och dels, tillsammans med andra 

forskare, diskutera aktuella samhälls- och forskningsfrågor. Det ämnar att på sikt främja ökat 

utbyte mellan medverkande institutioner och bidra till ökad kännedom om eventuella 

samarbetspartners, gemensamma forskningsintressen och potentiella forskningsprojekt. Här kan 

exempelvis nämnas de 11 öppna föreläsningar med Uppsala Forums gästforskare har anordnats 

under 2022.  

Den serie med öppna föreläsningar utöver de som är knutna till gästforskarprogrammet 

som initierades 2020 har haft uppehåll under 2022 av resursskäl. Under 2023 planeras dock för 

fyra till fem sådana föreläsningar där forskare på universitetet eller knutna till universitetet i 

någon form inom ämnesområdet DFR som under året befordrats, tilldelats priser eller erhållit 

betydande forskningsstöd m.m. presenterar sin forskning i ett tillgängligt format.  

 

4.2. Gästforskarprogrammet 

En viktig satsning för att stärka och utveckla internationaliseringen vid Forums forskningsmiljöer 

utgörs av gästforskarprogrammet. Det har varit framgångsrikt under många år, medverkat till 

ökade internationella kontakter, internationellt nätverksbildande och internationell närvaro vid 

ingående enheter. Programmet har bidragit till ökade samarbetsytor mellan de ingående 

enheterna och till gemensamma forskningsprojekt. Varje gästforskare håller en Uppsala Forum 

Guest Lecture. Medel som beviljas inom ramen för gästforskarprogrammet har under nuvarande 

mandatperiod knutits till förbättrad kvalité i beredningsarbetet. Ledningen i samarbete med 

styrgruppen utarbetar råd till forskarna om möjliga samarbeten och forskningsrelevanta kontakter 

inom de ingående enheterna. Gästforskarprogrammet är tillbaka med full kraft efter pandemin 

och samtliga väntande gästforskare sedan pandemins utbrott har kunnat genomföra sina besök 

under 2022. Totalt har Uppsala Forum välkomnat elva gästforskare under 2022.  
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4.3. Övriga evenemang och aktiviteter 

Nedan redovisas evenemang som anordnats av Forum utanför ramen för gästforskarprogrammet. 

Initiativ till dessa evenemang har dels kommit från Forum, dels från forskare vid ingående 

enheter. Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten har varit inriktad på området 

DFR som forskarna visat sig intresserade av. Dessa institutionsöverskridande samarrangemang 

samlar forskare verksamma vid andra enheter som delar ett tematiskt fokus och underlättar 

kontakter över ämnesgränserna. Forum har även i begränsad omfattning fortsatt seminarieserien 

om nypublicerade böcker (book event); två sådana event genomfördes under 2022.  

Samarbetspartners under 2022 har inkluderat SINAS, CRS, Utrikespolitiska institutet, 

UUSI, Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GLUMIN) och Svenska institutet för 

internationell rätt (SIFIR) m.fl., samt olika utländska universitet. Bland större samarrangerade 

evenemang kan följande nämnas: En tvärvetenskaplig konferens om EU-medborgarskap – 

European Citizens 30 years on: Economic Contributors, Political Members, Right-Holders? – 

som anordnades i november och sammanförde forskare inom olika discipliner; en annan större 

internationell konferens – Universities under Siege? 4th Annual Philosophy and Theory of 

Higher Education Conference – som anordnades i Uppsala i juni 2022. Ett mindre men välbesökt 

evenemang var workshopen The Ideological Foundations of the Putin System: Memory and 

Identity in the Decade prior to the Invasion of Ukraine (2012-2022). Under hösten påbörjades 

också en uppskattad seminarieserie i Romani Studies, ett samarbete mellan Hugo Valentin 

Centrum, IRES och Uppsala Forum. 

Forsskålsymposiet är årligen återkommande och en av Uppsala universitets 

hedersföreläsningar. Planeringen och verkställandet av detta skedde i samarbete mellan Forum 

och juridiska institutionen. I symposiet deltog forskare, journalister och andra experter. 2022 års 

hedersföreläsare var Shirin Ahlbeck Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen. 

Hennes föreläsning hade rubriken Akademisk frihet – realitet eller chimär? Föreläsningen följdes 

av ett panelsamtal under ledning av Maria Ripenberg, journalist, politisk krönikör, författare och 

fil. hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Paneldeltagande var Lena Marcusson, 

professor emerita vid juridiska institutionen samt tidigare vicerektor, Uppsala universitet, Arne 
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Jarrick, professor emeritus i historia, Stockholms universitet, samt Lisa Irenius, kulturchef på 

Svenska Dagbladet. 2022 års Forsskålsymposium hölls den 24 november i Humanistiska teatern, 

Engelska parken, och finns också inspelad och tillgänglig på Uppsala Forums hemsida. 

 

4.4. Doktorandforum och verksamhet riktad till doktorander 

Doktorandforum är ett organ som består av en doktorandrepresentant från de ingående enheterna. 

Doktorandrepresentanterna erbjuds prolongation för sitt arbete i styrgruppen och med 

Doktorandforum. Doktorandforum har under 2022 representerats av Elena Prats, filosofiska 

institutionen (t.o.m. 2022-06-30), därefter Galyna Kutsovska, historiska institutionen (fr.o.m. 

2022-07-01); Anna Jeglinska, statsvetenskapliga institutionen (t.o.m. 2022-06-30), därefter 

Martin Jacobson, statsvetenskapliga institutionen (fr.o.m. 2022-07-01); Silvia Carretta, juridiska 

institutionen; samt Jesse Juopperi, institutionen för moderna språk (t.o.m. 2022-06-30), därefter 

var positionen vakant för språkvetenskapliga fakulteten. Doktorandforum har under året bl.a. 

arrangerat konferensen Rights for non-humans: AI, Robots, Cyborgs, Animals and Nature som 

samlade doktorander och juniora forskare från flera universitet och länder till två dagar i juni i 

Uppsala.  

 

4.5. Rutiner för uppföljning och organisatoriska frågor  

Arbetet med att effektivisera administrationen har fortsatt under året. Exempel på sådana åtgärder 

är att Forum såväl löpande som vid specifika tidpunkter under verksamhetsåret (tidig vår och sen 

höst) följt upp befintliga projekt där återrapportering ej ägt rum och begärt in information om 

genomförda evenemang samt vetenskaplig och ekonomisk rapportering från berörda forskare. 

Syftet med detta har, framför allt under hösten, också varit att få ett bättre grepp om Forums 

ekonomi. I nuläget kvarstår det mycket få ansökningar där evenemang skjutits upp under 

pandemin eller där det inte inkommit redovisningar.3 2019 infördes en regel om att 

                                                 
3 Några sådana finns dock kvar och då gäller följande enligt tidigare beslut: Period 1: från Forums grundande till 

maj 2019: ingen cut-off date gäller överhuvud; Period 2: fr.o.m. maj 2019-mars 2020: cut-off date gäller (12 mån 

efter meddelat beslut); Period 3: fr.o.m. mars 2020-dec 2020: cut-off date skjuts fram i tiden med 12 månader pga. 
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återrapportering ska ske inom 3 månader efter sammankomsten samt förbud att söka Forum 

medel under nästkommande tvåårsperiod i det fall det ej skett. Vid samma tillfälle bestämdes det 

att sista dispositionsdatum för medel är 12 månader efter datum då beslutet meddelats sökande. 

Det säkerställer att de medel som universitetet tilldelar omsätts utan dröjsmål. I december 2022 

skärptes regeln om att redovisning av erhållna medel till att sådan ska ges in till Uppsala Forum 

senast 45 dagar efter genomfört evenemang. Detta kommuniceras också tydligt i bidragsbeslut, 

tillsammans med en beskrivning av vad rapporteringen ska innehålla. Syftet med skärpningen är 

att få en bättre överblick över rapporteringen, att ha större utrymme för att kunna hantera 

förseningar, och att kunna få in så många redovisningar som möjligt under det år aktiviteten 

genomförts.   

 Under första delen av vårterminen 2022 informerades de forskare som erhållit beslut om 

medel om de förändrade förutsättningarna att få administrativt stöd av Forum. Det kan noteras 

att det administrativa arbetet har blivit lidande under året bland annat på grund den minskade 

arbetstiden som både forskningsledaren och administratören har till sitt förfogande. Marginalen 

till förbättring inom de budgetramarna för 2023 är liten. Det finns sedan 2021 en rutin för intern 

administration med regelbundna veckomöten och ett underlag för uppföljning av arbetet, en 

struktur som bibehölls under 2022, men som har påverkats negativt av ovanstående.  

5. Marknadsföring och kommunikation  

Flertalet evenemang under 2022 hölls på plats eller i hybridform. En effekt av digitala möten är 

att det blir svårt att uttrycka sig definitivt om brukarantal då flertalet sammankomster finns på 

hemsidan och delas digitalt. Antalet åhörare har varierat mycket. Ungefärligt antal åhörare och 

deltagare redovisas löpande med deltagarantal och/eller protokoll som arkiveras digitalt. En 

reflektion är att det varit stark konkurrens om publiken under året då många seminarier på 

universitetet som tidigare skjutits upp på grund av pandemin genomförts under 2022. Under 2022 

var det genomsnittliga antalet deltagare vid Forums evenemang 27 personer. Vid samarrangerade 

                                                 
pandemin jmf med datum för erhållet bidragsgivandet om inget evenemang ordnats och jmf datum för digitalt 

evenemang ifall ett sådant organiserats istället för ett fysiskt. 
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evenemang har deltagandet generellt sett varit större. Totalt har ca. 1160 personer deltagit vid 

Forums evenemang. Vid de vetenskapliga sammankomster som Forum organiserat har 

forskningsledaren (i de fall deltagande varit möjligt) systematiskt inlett med en presentation av 

Forums verksamhet och stödformer som led i kunskapsspridningen. 

Informationsspridning om Forums evenemang genom Forums nyhetsbrev, universitetets 

etablerade informationskanaler samt sociala medel. Ett nyhetsbrev per termin ges ut (i januari 

respektive augusti), därutöver distribueras månatliga utskick med evenemang arrangerade av 

Forum. När det gäller större evenemang och kurser riktade mot doktorander skickas riktad 

information till studierektorer för forskarutbildning.  

Administratörstjänsten är viktig för inte minst för informationsspridningen, 

verksamhetsplaneringen, uppföljning av rapportering samt bemötande av gästforskarna. 

Reduceringen av tjänstens omfattning till 20 % från tidigare 50 % från och med 1 april 2022 har 

haft en märkbart negativ inverkan på informationsspridning och kommunikation kring Uppsala 

Forum och dess evenemang då tiden och resurserna inte har räckt till, inklusive gällande särskilda 

insatser vid större evenemang som höstterminens Forsskålsymposium.  

 När det gäller forskningsledarens egen forskning så gäller följande för Patricia Mindus: 

Mindus’ arbete med demokratifrågor inom ramen för Forum premierades under året bl.a. genom 

att hon 2022-2025 är en av tre projektledare för UU:s stora satsning på Demokrati och högre 

utbildning. Mindus är vidare del av advisory board för det nystartade projektet ERC StG 

HABITAT PI Alessio Sardo (Genova) som bl.a. tar sig an problematik omkring ojämlikhet i 

europeiska städer samt medverkande i ett projekt finansierat av spanska vetenskapsrådet inom 

ramen för demokratistudier: ‘El vínculo y su contrario. Desafección, mediaciones y 

representación política’ (PI: Andrea Greppi vid Carlos III Univ. i Madrid) 2022-24. Mindus 

erhöll under 2022 också bidrag (100 000 SEK) från Wenner-Gren-stiftelserna för att organisera, 

i samarbete med Forum, den internationella konferensen EU Citizens 30 Years On: Economic 

Contributors, Political Members, Right-holders? som hölls i Uppsala i november 2022. Hon har 
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varit inbjuden som talare vid flera utländska och svenska universitet4 samt har flera publikationer 

som kommit ut under året med anknytning till Forum5.  

 Gällande Thorburn Stern kan bl.a nämnas följande med anknytning till Uppsala Forum: 

hon har under 2022 erhållit medel som CO-PI i det av Horisont Europa finansierade projektet 

GAPS om frivilligt återvändande (2023-2025) samt genom det av Forte finansierade projektet 

CARES (om asylsökande HBTQI-personer och trovärdighetsbedömningar, 2022-2025). Hon har 

varit inbjuden som talare bl.a. vid ett seminarium arrangerat av Delmi, vid Barnrättscentrums 

(Stockholms universitet) första föreläsning om barns rättigheter till H.M. Drottning Silvias ära 

samt vid Handelshögskolans (Stockholm) Art Initiative.  

6. Organisation 

6.1. Styrgrupp 

Forums styrgrupp har ett övergripande ansvar för samarbetets verksamhet och ekonomi. I 

styrgruppen ingår prodekan vid den juridiska fakulteten, dekan respektive prodekan vid 

samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna, eller 

dekanernas företrädare, samt doktorandrepresentanter.  

Under 2022 bestod styrgruppen av följande personer: Anna Jonsson Cornell, prodekan 

vid juridiska fakulteten och ordförande, Tomislav Dulić, föreståndare för Hugo Valentin 

                                                 
4 La citoyenneté européenne: état des lieux et outils de travail, 10 Novembre 2022, Collège de France, Paris (France). 

Video: https://youtu.be/vsRIX2KTtLc; Ius Migrandi. A Matter of Status? 28 September 2022, École de Rome, Rome 

(Italy); (Ir)ragionevolezza e diritto migratorio, Università di Bari 6 maggio 2022 (Italy); What Rome Teaches Us about 

the Ethics of AI, 22 april 2022, Università Roma Tre & Tufts University Joint Seminar Series; Solidarity and Law: An 

Odd Couple? 26 August 2022, Göteborg University, Göteborg (Sweden); On the Caprices of Citizenship: Passport 

Apartheid, Instrumental Nationality and the Functional Theory of Citizenship, Faculty of Law, UNAM (Mexico).  
5 Diritto e realtà sociale. In Chiara Valentini, Silvia Zullo (eds.) Diritto, fatti, valori. Liber amicorum for Carla Faralli, 

Giappichelli 2023, pp. 16-19; On Population Design: Using Migration Law to Dismantle Constitutional Democratic 

Institutions, in S. Smet & V. Stoyanova, Migrants’ Rights, Populism and Legal Resilience in Europe, Cambridge 

University Press 2022, pp. 70-93; Medborgarskap under förändring. Medborgarskap, åsikter och värderingar om 

migration och integration, in Björn Körlof (red.) Värderingsförändringar – ett säkerhetspolitiskt hot?, Kungl 

Krigsakademin 2022, pp. 104-133. 

https://youtu.be/vsRIX2KTtLc
https://www.cambridge.org/core/books/migrants-rights-populism-and-legal-resilience-in-europe/on-population-design/1CCD4C2338EC5F9157A7F23C033406F2
https://www.cambridge.org/core/books/migrants-rights-populism-and-legal-resilience-in-europe/on-population-design/1CCD4C2338EC5F9157A7F23C033406F2
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Centrum vid historisk-filosofiska fakulteten, David Håkansson, dekan för språkvetenskapliga 

fakulteten, och Joakim Palme, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten, samt 

doktorandrepresentanterna Elena Prats (filosofiska institutionen) och Anna Jeglinska 

(statsvetenskapliga institutionen) under vårterminen, och Galyna Kutsovska (historiska 

institutionen) och Martin Jacobson (statsvetenskapliga institutionen) under höstterminen.  

6.2. Ledning 

En forskningsledare ansvarar för det övergripande strategiska och löpande arbetet med Forum. 

Den 1 juli 2022 tillträdde den nya forskningsledaren Rebecca Thorburn Stern (Juridiska 

institutionen), som innehar tjänsten på 20% av heltid. Till forskningsledaren finns ett 

administrativt stöd knutet i form av en administratörstjänst på 20% av en heltid.67 Sedan den 7 

januari 2019 innehas tjänsten av Mattias Vesterlund. I slutet av december 2022 gick Mattias 

Vesterlund på föräldraledighet och ersätts fram till augusti 2023 av en vikarie (Michael Watson-

Conneely).   

 

 

                                                 
6 Tjänstetiteln var fram till 2020-09-30 Forskningsassistent, och administratör från och med 2020-10-01. 
7 Till och med 2022-03-31 var tjänsten 50% av heltid. 
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Appendix 1. Föreläsningar, workshops och övriga evenemang vid Forum 2022 

 
Datum och plats Titel  Föreläsare  Typ av evenemang Medarrangör Antal 

deltagare 

13 januari, 13:15-
15:00, Zoom 

Platser för bildning, tredje seminariet i 
bildningens nya vägar 

Se program seminarieserie Moderna språk, nordiska språk 43 

            

23 februari, 18:15-
20:00, Ekonomikum 
Hörsal 3 

Tunisian revolution and the democratic 
experience 

Riadh Ben Sliman, 
Ambassador of Tunisia 
to Sweden 

Föreläsning Utrikespolitiska föreningen ? 

            

10 mars, 10:15-12:00, 
Brusewitzsalen, Östra 
Ågatan 19 

Authoritarian Snapback: How 
Dictatorships Tame the Spread of 
Liberal Ideas 

Alexander Dukalskis, 
University College 
Dublin 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Statsvetenskapliga institutionen 25 

            

15 mars, kl. 16:15–
20:30, Lewinsalen 
(Östra Ågatan 19), 
samt Humanistiska 
teatern 
(Thunbergsvägen 3) 

Panelsamtal om kriget i Ukraina Se program Panelsamtal Idéhistoriska institutionen, 
teologiska institutionen 

60 

            

21 mars, kl. 13:15–
15:00, 

Bildningens nya vägar seminarium nr 4 Se program Seminarieserie Moderna språk, nordiska språk 35 
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Universitetshuset, sal 
VIII, Biskopsgatan 3 

            

23 mars, kl. 15:15–
17:00, Engelska 
parken 22-1009y, 
Thunbergsvägen 3 

Beyond the Pale: How Post World War 
II Immigrants Affected Jewish Cultural 
Life in Sweden 

Karen Uslin, Adjunct 
Professor of Music 
History and a Fellow 
for the Center of 
Holocaust and 
Genocide Studies at 
Rowan University 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Hugo Valentin centrum 20 

            

30 mars, kl. 16:00–
18:00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

Regional Free Movement of People 
Law as a New Subfield of Research in 
International Law 

Diego Acosta, 
Professor of European 
Migration Law, Bristol 
University 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Juridiska institutionen 7 

            

31 mars, kl. 13:15–
15:00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

The making (and unmaking) of 
refugeeness and legal personhood 

Maria Bexelius, 
doktorand i folkrätt, 
Juridiska fakulteten 

Seminarium Juridiska institutionen, The 
Higher Seminar in Philosophy 
of Law 

7 

            

4 april, kl. 13:15–
15:00, The Faculty 
Room, Faculty of 
Law, Trädgårdsgatan 
1, 3rd Floor 

Things I wish I knew as a PhD Student Diego Acosta, 
Professor of European 
Migration Law, Bristol 
University 

Föreläsning Juridiska institutionen 40+ 

            

4 april, kl. 15:15–
17:00, Zoom 

Academic Boycotts - Perspectives on 
the current situation 

Se program Seminarium Demokrati och högre 
utbildning 

43 
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11 april, kl. 13:00–
15:00, Engelska 
parken 7-0017 

CANCELLED: Literature and 
Resistance: a talk by Tenzin Tsundue 

Tenzin Tsundue Föreläsning - - 

            

20 april och 20 juni, 
IRES Library, Gamla 
torget 3, 3rd Floor 

MSCA Workshop for PhD Candidates 
and Postdocs 

Se program Workshop - 10 

            

28 april, kl. 15:15–
17:00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

Aggression against Ukraine: 
Responsibility for International Crimes 

Gleb Bogush, Uppsala 
Forum Visiting Fellow 
(Formerly Higher 
school of Economics, 
Moscow) 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

IRES 25 

            

12 maj, kl. 15.00–
17.00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor, and Zoom 

Unconquered: Women in Ukraine in 
times of protest and war 

Se program Workshop IRES 35 

            

16 maj, kl. 16.15–
18.00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

Book Event: The Spirit of Democracy: 
Corruption, Disintegration, Renewal 

Sofia Näsström, 
Professor vid 
statsvetenskapliga 
insitutionen 

Bokpresentation Statsvetenskapliga institutionen 20 

            

17 maj, kl. 15.15–
16.30, Ostromsalen 
(room 4573), Östra 
Ågatan 19 

Everyday Peace Indicators: Informing 
Social Policy through Everyday Lived 
Experiences 

Pamina Firchow, 
Associate Professor, 
Brandeis University 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Freds- och konflikt 20 

            

18 maj, kl. 14.30–
16.30, Humanistiska 
teatern 

Democracy under duress: how to 
defend and revitalize it? 

Se program Föreläsning Circus och Demokrati och 
högre utbildning 

? 
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20 maj, kl. 13.15–
16.00, Engelska 
parken Geijersalen, 
Engelska parken hus 
6, vån. 1 

Bildningens nya vägar: Bildning och 
hälsa 

Se program Seminarieserie Moderna språk, nordiska språk 45 

            

30 maj, kl. 16.00–
18.00, Humanistiska 
teatern 

Why has Feminism not Achieved More 
for Care Workers and Parents? 

David Goodhart, 
Demography, 
Immigration and 
Integration unit at the 
think tank Policy 
Exchange 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Filosofiska institutionen 30 

            

7 juni–9 juni, 
Universitetshuset, 
Biskopsgatan 3 

Universities under Siege? 4th annual 
Philosophy and Theory of Higher 
Education Conference 

Se program Konferens HERO-nätverket 80 

            

9 juni–10 juni, Gamla 
torget 6 

PhD Conference: Rights for non 
humans: AI, Robots, Cyborgs, Animals 
and Nature 

Se program Konferens Doktorandforum 25 

            

14 juni, kl. 14.15–
15.30, Room 245, 
Munken hus 1, 
Trädgårdsgatan 20 

The Digital Age Implications and the 
Transformation of Experience 

Yulia Razmetaeva, 
Associate Professor at 
Yaroslav Mudryi 
National Law 
University, Kharkiv, 
Ukraine 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Juridiska institutionen 6 

            

16 juni, kl. 09.00 – 17 
juni, kl. 18.00, IRES 

Uppsala Epistemology Workshop: 
Inquiry and Epistemic Harms 

Se program Workshop Filosofiska institutionen 25 
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Library, Gamla torget 
3, 3rd floor 

            

30 augusti, kl. 16.15–
18.00, 
Universitetshuset, sal 
IX, Biskopsgatan 3 

Var tog mänskliga rättigheter vägen i 
2022 års val? 

Se program Seminarium Uppsala forskarnätverk för 
mänskliga rättigheter 

35+ 

            

31 augusti, kl. 15.15–
16.30, Ostromsalen, 
room 4573, Östra 
Ågatan 19 

Why African Autocracies Promote 
Women as Leaders 

Aili Mari Tripp, Vilas 
Research Professor of 
Political Science, 
University of 
Wisconsin-Madison 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Statsvetenskapliga institutionen 25 

            

6 september, kl. 
09.30–17.00, IRES 
Library, Gamla torget 
3, 3rd floor, and 
Zoom 

The Ideological Foundations of the 
Putin System: Memory and Identity in 
the Decade prior to the Invasion of 
Ukraine (2012-2022) 

Se program Workshop IRES 40 

            

8 september, kl. 
14.00–16.00, 
Gyllenhjelmska 
biblioteket, Valvgatan 
4 

On Borders: The Watershed Model Paulina Ochoa Espejo, 
Haverford University 

Book event Filosofiska institutionen, 
statsvetenskapliga institutionen 

20 

            

8 september–9 
september, IRES 
Library, Gamla torget 
3, 3rd floor, and 
Zoom 

Russian Regional Politics: The 
Kremlin, Regional Actors and Regime 
Longevity prior to Russia’s Invasion of 
Ukraine (2018-2022) 

Se program Konferens IRES 50 
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15 september, kl. 
15.15–17.00, IRES 
Library, Gamla torget 
3, 3rd floor 

Russia’s War against Ukraine: Causes 
and Consequences 

Se program Seminarium IRES och statsvetenskapliga 
institutionen 

40 

            

20 september, kl. 
09.30–17.00, 
Gyllenhielmska 
biblioteket, Valvgatan 
4 

Violence and Gender: Problematizing 
Familiar Gender Distinctions 

Se program Workshop Department of Government, 
Peace and Conflict 
Department, Department of 
Cultural Anthropology and 
Ethnology, Nordic Africa 
Institute 

17 

            

22 september, kl. 
13.15–15.00, IRES 
Library, Gamla torget 
3, 3rd floor 

Romani Migration: A Retro-History of 
the Romanian Roma Presence in 
France after the Second World War 

Grégoire Cousin, 
Fondation Pour la 
Mémoire de la Shoah 
(Paris) 

Seminarieserie Hugo Valentin centrum och 
IRES 

25 

            

28 september, kl. 
09.30–17.00, IRES 
Library, Gamla torget 
3, 3rd floor, and 
Zoom 

Post-Soviet Women – New Challenges 
and Ways to Empowerment 

Se program Workshop IRES, kulturantropologiska 
institutionen, CBEEES 
(Södertörn högskola) 

19 

            

6 oktober, kl. 15.15–
17.00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

Church, State and “Russia – My 
History”: Narrating National History, 
Legitimating Vladimir Putin’s Regime 

Ekaterina V. Klimenko, 
Polish Academy of 
Sciences 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

IRES 30 
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18 oktober, kl. 15.15–
17.00, the Faculty 
Room, Trädgårdsgatan 
1, and Zoom 

Research Seminar in International 
Law/Migration Law: “Time, law and 
migration” 

Martijn Stronks, 
Amsterdam Centre for 
Migration and Refugee 
Law, Vrije Universiteit 
Amsterdam 

Seminarium Juridiska institutionen 15 

            

20 oktober, kl. 15.15–
16.30, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

Social Identity and the Problem of 
Normativity 

Volker Kaul, Charles 
University Prague 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Statsvetenskapliga institutionen 20 

            

31 oktober, kl. 15.15–
17.00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

The Slovenian and Croatian Roma in 
Italy during the Fascist Regime and the 
Second World War: Internees, 
Deportees, and Refugees 

Paola Trevisan, 
Heidelberg University 

Seminarieserie Hugo Valentin centrum och 
IRES 

20 

            

2 november, kl. 
13.15–15.00, 
Brusewitzsalen, room 
3312, Östra Ågatan 19 

Developmental Peacebuilding Model: 
Integrating Psychology and Peace 
Science 

Laura K. Taylor, 
Assistant Professor, 
University College 
Dublin 

Uppsala Forum 
gästföreläsning 

Statsvetenskapliga institutionen, 
freds- och konflikt 

20 

            

16 november, kl. 
15.15–17.00, IRES 
Library, Gamla torget 
3, 3rd floor 

The Fate of the Romani Minorities in 
Estonia, Latvia, and Lithuania during 
World War II: Genocide and its 
Resonance Today 

Matthew Kott, IRES Seminarieserie Hugo Valentin centrum och 
IRES 

17 

            

21 november, kl. 
16.00–18.00, IRES 
Library, Gamla torget 
3, 3rd floor 

The Ethics of Exile Ashwini 
Vasanthakumar, 
Queen’s Law School, 
Canada 

Bokpresentation Filosofiska institutionen, 
statsvetenskapliga institutionen 

10 
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22 november – 23 
november, 
Humanistiska teatern 

European Citizens Thirty Years On: 
Economic Contributors, Political 
Members, Right-holders? 

Se program Konferens The Swedish Resereach Council 
and Wenner-Gren Foundation 
funded project Contributivism 

45 

            

24 november, kl. 
13.15–16.00, 
Humanistiska teatern 

Forsskålsymposiet 2022: Akademisk 
frihet - realitet eller chimär? 

Shirin Ahlbäck Öberg, 
professor 
statsvetenskapliga 
institutionen. 

Symposium 

- 50 
            

25 november, kl. 
14.15–16.00, the 
Faculty Room, 
Trädgårdsgatan 1 

Finland, Nato and democratic control 
of armed force 

Sia Spiliopoulou 
Åkermark, Associate 
Professor in Public 
International Law, 
Director of the Åland 
Peace Institute 

Seminarium SIFIR 5 

            

5 december, kl. 15.15–
17.00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

The Fortunoff Archive as Model of 
Grassroots Refugee/Survivor Archival 
Activism 

Stephen Naron, 
Director of the 
Fortunoff Archive 

Föreläsning Hugo Valentin centrum och 
IRES 

10 

            

8 december, kl. 15.15–
17.00, IRES Library, 
Gamla torget 3, 3rd 
floor 

Precarious and Hidden: Roma and Sinti 
Testimonies at the Fortunoff Video 
Archive 

Stephen Naron, 
Director of the 
Fortunoff Archive 

Föreläsning Hugo Valentin centrum och 
IRES 

9 

            

14 december, kl. 
13.15–17.00, 
Ihresalen, Engelska 

Citizen Perspectives in Mali: An 
International Symposium on Way(s) 
Forward 

Se program Konferens Forum för Afrikastudier 20 
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Parken, 
Thunbergsvägen 3 

Appendix 2. Gästforskare vid Forum 2022 

 

 
Gästforskare under 2022 

 

   

 
Namn och universitet Värdforskare vid UU Titel på gästföreläsning 

Alexander Dukalskis, University College Dublin, 
Ireland 

Joakim Kreutz, Department of Government Authoritarian Snapback: How Dictatorships 
Tame the Spread of Liberal Ideas 

      

Karen Uslin, Rowan University, USA Pontus Rudberg, Hugo Valentin Centre Beyond the Pale: How Post World War II 
Immigrants Affected Jewish Cultural Life in 
Sweden 

      

Diego Acosta, Bristol University, UK Rebecca Thorburn Stern, Faculty of Law Regional Free Movement of People Law as a 
New Subfield of Research in International Law 

      

Gleb Bogush, (Formerly Higher school of 
Economics, Moscow) 

Ausra Padskocimaite, Institute for Russian and 
Eurasian Studies 

Aggression against Ukraine: Responsibility for 
International Crimes 

      

Pamina Firchow, Brandeis University, USA Karen Brounéus, Peace and Conflict Research Everyday Peace Indicators: Informing Social 
Policy through Everyday Lived Experiences 

      

David Goodhart, Policy Exchange, UK Sharon Rider, Department of Philosophy Why has Feminism not Achieved More for Care 
Workers and Parents? 
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Yulia Razmetaeva, Yaroslav Mudryi National 
Law University, Kharkiv, Ukraine 

Anna-Sara Lind, Faculty of Law The Digital Age Implications and the 
Transformation of Experience 

      

Aili Mari Tripp, University of Wisconsin-
Madison, USA 

Pär Zetterberg, Department of Government Why African Autocracies Promote Women as 
Leaders 

      

Ekaterina V. Klimenko, Polish Academy of 
Sciences, Poland 

Matthew Blackburn, Institute for Russian and 
Eurasian Studies 

Church, State and “Russia – My History”: 
Narrating National History, Legitimating 
Vladimir Putin’s Regime 

      

Volker Kaul, Charles University Prague, Czechia Gina Gustavsson, Department of Government Social Identity and the Problem of Normativity 

      

Laura K. Taylor, University College Dublin, 
Ireland 

Jonathan Hall, Peace and Conflict Research Developmental Peacebuilding Model: 
Integrating Psychology and Peace Science 

      

 

 


