
CfP: Tilhørighet  

Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummer Tilhørighet. Temanummeret er åpent for 
alle bidrag som utforsker spørsmål om, forventninger til og normer for tilhørighet. 

Feministisk kunnskapsproduksjon har lenge beskjeftiget seg med tilhørighet og tilhørighetens 
politikker. Særlig Nira Yuval-Davis’ (2011) skille mellom tilhørighet som den emosjonelle opplevelsen 
av å «føle seg hjemme» og tilhørighetens politikker som en begrepsliggjøring av hvordan 
grenseregimer installeres, er blitt flittig sitert av kjønns- og migrasjonsforskere. Temanummeret har 
som formål å løfte frem hvordan ideer og idealer om tilhørighet, og den politiske mobilisering av disse, 
blir analysert og teoretisert i kjønnsforskningsfeltet i dag. Dette inkluderer også analyser som benytter 
seg av beslektede begreper som f.eks. intimitet, tilknytning og ulike former for omsorg.   

Vi er særlig interessert i bidrag som belyser hvordan, og med hvilke effekter, tilhørighet reguleres og 
praktiseres både i og utenfor små og store kollektiv/fellesskap, men også hvordan idealer og 
forventninger om tilhørighet fungerer regulerende. På hvilke måter, og ut fra hvilke logikker om 
tilhørighet, blir identiteter, orienteringer og befolkningsgrupper foldet inn og ut av velferdsstatens 
fellesskap? Hvordan og med hvilke effekter blir tilhørighet produsert og operasjonalisert gjennom 
(kjønnede) normer, slektskap/kinship, statlige politikker og av politiske bevegelser? Hvordan og for 
hvem blir tilhørighet sett på som ‘løsning’ eller ‘problem’? Og på hvilke måter blir manifestasjoner og 
avlæring av tilhørighet politisert i aktivisme, sosiale relasjoner, omsorgsregimer og institusjoner?  

Med temanummeret ønsker vi velkommen til kritiske perspektiver på tilhørighetens konstituering og 
politikk, så vel som artikler som forholder seg kritisk til hvordan begreper om tilhørighet blir brukt og 
teoretisert i feministisk kunnskapsproduksjon. 

Relevante innganger til tilhørighet kan være, men er ikke begrenset til:  

Intimitet og ambivalens  
Tilknytning og affekt  
Medborgerskap, nasjon, migrasjon  
Biopolitikk  
Rasisme og rasialisering 
Kjønn og (anti)feminisme 
Overvåking og grensekontroll  
Assimilasjon og voldelige former for inkludering 
Motstand, protest, forandring 
Omsorg og relasjonalitet 
Planetarisk tilhørighet: sameksistenser og fellesskap med det mer-enn-menneskelige  
Alternative tilhørigheter: “Beyond” identitet?  

Temanummeret vil bli publisert som nummer 4 i 2022. Send et sammendrag på 250 ord til redaktørene 
Ingvil Hellstrand og Lene Myong senest 15. oktober 2021. Har du en idé eller et forslag du vil diskutere, 
ta gjerne kontakt i forkant av fristen. På bakgrunn av innsendte bidrag vil redaktørene invitere noen 
av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 1. mai 2022. Innsendt artikkel vil 
gjennomgå ordinær fagfellevurdering. 

 


