9 januari 2013

Call for Papers: SNES vårkonferens 2013
Årets vårkonferens med det statsvetenskapliga nätverket för Europaforskning äger
rum i Linköping den 14-15 mars. Vi kommer särskilt att uppmärksamma området
politisk ekonomi, men är naturligtvis öppna för alla papers som behandlar Europafrågor. Alla som vill delta är välkomna, även utan paper.
Vi börjar torsdagen den 14 mars med ett plenarföredrag av Dermot McCann (London Metropolitan University), om i vilken mån det faktiskt är EU som tvingar fram
förändringar i medlemsstaterna inom områden som näringspolitik, finansiella system
och arbetsmarknadspolitik. Vilken roll spelar egentligen den nationella politiken?
Fredagen den 15 mars talar Bruno Palier (Sciences Po, Paris) om huruvida EU är på
väg mot en ”social investment welfare state”. Vi avslutar med en paneldebatt kring
följdfrågan, om det finns anledning för de nordiska länderna att fullt ut delta i skapandet av en europeisk välfärdsmodell.
Konferensen börjar kl 10.00 på torsdagen och slutar med kaffe kl 15.00 på fredagen.
Programmet mm finns inom kort tillgängligt på nätverkets hemsida (snes.se).
Temat för konferensen anknyter till årsboken Europaperspektiv 2013, som i år har
rubriken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris (presenteras 6 februari). Därför
är det särskilt välkommet att skriva om t ex det laddade begreppet konkurrenskraft
och olika politikområden som är berörda. Vad gör EU och medlemsstaterna genom
Lissabonstrategin mm? Vad borde man göra? Hur fungerar rollfördelningen (beslut,
genomförande mm)? Det är också angeläget att belysa ”priset” i form av bieffekter
inom andra områden, t ex inom välfärd, miljö eller demokratins funktionssätt.
Politisk ekonomi handlar om samspelet mellan politik och ekonomi. Globaliseringen och andra ekonomiska faktorer påverkar politiken, samtidigt som politiken har stor betydelse för hur företagen och de nationella ekonomierna utvecklas.
Inom båda sfärerna talar man om idéer, intressen och institutioner som drivkrafter
eller orsaksfaktorer. Här finns många perspektiv och aktuella frågor att diskutera.
Vi ses i Linköping i mars!
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