Siirtolaisuus muuttuvassa hyvinvointivaltiossa / Migration in the Changing Welfare State
Työryhmä käsittelee siirtolaisuuteen liittyviä kysymyksiä muuttuvassa hyvinvointivaltiossa. Siirtolaisuutta lähestytään laajasti: kyse voi olla niin maahan- kuin maastamuutosta ja siirtolaisuuden syyt
voivat olla moninaisia. Usein siirtolaisuuteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan sosiaalityön tutkimuksessa kulttuuriin fokusoiden, esimerkiksi selittäen maahan muuttaneiden ihmisten ja sosiaalityöntekijöiden välisen vuorovaikutuksen kysymyksiä kulttuurierojen kautta. Tässä työryhmässä katse
kohdistetaan kulttuurin asemesta hyvinvointivaltioon ja sen rakenteisiin sekä maahan muuttaneiden
ihmisten kohtaamisiin paikallisen hyvinvointivaltion katutason byrokratioiden kanssa. Toivotamme
työryhmään tervetulleiksi niin teoreettiset/käsitteelliset, metodologiset, empiiriset kuin käytännön sosiaalityöhön liittyvät esitykset, jotka voivat käsitellä esimerkiksi hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden kysymyksiä siirtolaisuuden kontekstissa, palvelujen järjestämistä, arjen kohtaamisia hyvinvointivaltion
byrokratioissa, kotoutumista, turvapaikkajärjestelmää, perheenyhdistämistä, kuulumisen ja ansaitsevuuden kysymyksiä, valtaa, sosiaalityön tietopohjaa siirtolaisuuden kysymyksiin liittyen, osallistavia
tutkimusmenetelmiä sekä tutkijan positiota ja eettistä reflektiota. Esityksen voi pitää suomen, ruotsin
tai englannin kielellä. Keskustelun kieli päätetään yhdessä tilannekohtaisesti.
The workshop focuses on issues of migration in the changing welfare state. Migration is understood
as both immigration and emigration, and the reasons for migration may vary. Often, in social work
research, migration-related issues are treated as cultural questions, e.g. emphasizing cultural differences as obstacles in the interaction between social workers and migrant service users. In this workshop, we focus on the welfare state and its structures, and on the analysis of encounters between
migrant service users and street-level bureaucracies of the local welfare state. We welcome theoretical/conceptual, methodological, empirical as well as practical papers that discuss, for example, questions of welfare and inequality in the context on migration, organization of services, everyday encounters with the local welfare state, integration, politics and practices of asylum, family reunification, belonging and deservingness, power, the knowledge base of social work in migration-related
issues, collaborative research methods as well as ethical reflection and positionalities in research.
Presentations can be in English, Swedish or Finnish. The workshop’s working language will be decided together with the participants.
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