
 

Afnýlenduvæðing – Fyrirlestraröð og greinasafn  

 

Efni: Kall eftir fyrirlestrum og greinum um afnýlenduvæðingu 

Frestur til að tilkynna um þátttöku og skil ágripa: 13. desember 2022 

Skil greina: 1. nóvember 2023 

Lengd greina: 5.000-7.000 orð með neðanmálsgreinum 

Rannsóknarstig: 10 

RIKK – Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands stendur að hádegisfyrirlestraröð 

og útgáfu nýs fræðirits um afnýlenduvæðingu. Efnið verður valið í gegnum opið kall og áætlað er að 

helga fyrirlestraraðir beggja missera 2023 efninu og fylgja svo fyrirlestraröðunum eftir með útgáfu 

ritrýnds fræðirits. 

Áhersla verður lögð á fjölbreyttar og þverfaglegar rannsóknir á afnýlenduvæðingu og sérstaklega efni 

þar sem leitast er við að skoða undirliggjandi hugmyndafræði nýlendu- og heimsvaldastefnu í 

gagnrýnu ljósi kvenna- og kynjafræða, femínisma og jafnréttisfræða í víðum skilningi. Afnýlendu-

væðing er pólistískt ferli sem hefur ekki aðeins haft mótandi áhrif á kynjajafnréttishreyfingar, 

lagaramma og stefnumál heldur hefur hún einnig sett svip sinn á hugmyndir og kenningar um 

kynjajafnrétti innan femínískra, hinsegin- og karlmennskufræða. Sjónarhorn afnýlenduvæðingar og 

eftirlendufræða sýna hvernig langvarandi áhrif nýlenduvæðingar halda áfram að stuðla að þöggun og 

afbökun, viðhalda samfélagslegum ójöfnuði, veikja lýðræði og draga úr jafnrétti.   

Skila skal ágripi um viðfangsefni fyrir 13. desember 2022. Tekið er við ágripum hvort sem er á 

íslensku eða ensku en gengið er út frá því að fyrirlesarar séu á staðnum þegar erindin fara fram. Gert 

er ráð fyrir að höfundar fái 10 rannsóknarstig fyrir birtingu í fræðiritinu. Ágripum skal skilað í Word-

skjali á tölvupóstfangið elinbjork@hi.is. Þar skal koma fram: 

• titill  

• 150-200 orða ágrip  

• 4-5 lykilorð 

• höfundur/ar 

• 100-150 orða starfságrip höfunda/r 

Tilbúnum greinum skal skilað 1. nóvember 2023. Frekari upplýsingar veitir verkefnisstjóri RIKK, 

Elín Björk Jóhannsdóttir, í netfanginu elinbjork@hi.is eða í síma 525-5230. Upplýsingar um 

stofnunina má finna á heimasíðunni rikk.hi.is.  
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Decolonialism – Lecture Series and Edited Volume 

 

Call for lectures and articles 

Deadline for abstract submission: 13 December 2022 

Deadline for article submission: 1 November 2023 

Article length: 5.000-7.000 words including footnotes  

Research points: 10 

RIKK – Institute for Gender, Equality and Difference at the University of Iceland is organising 

lecture series and an edited volume on the topic of decolonisation. Lectures for the 2023 lecture 

series will be chosen through an open call. The lecture series will be followed by a publication of a 

peer-reviewed volume.  

The series and volume will include diverse and interdisciplinary research that looks at various aspects 

of decoloniality and particularly research that looks at the underlying ideology of colonialism and 

imperialism, in the context of women’s and gender studies, feminism, and equality in a broad sense. 

Decolonisation as a political event has had its own repercussions for gender equality movements, 

laws, and policies, even as feminism, queer studies, and masculinities studies incorporate decolonial 

theories and approaches in their understanding of gender equality as well as their activism. Both 

post-colonial and decolonial work emphasise the many ways in which the lasting effects of 

colonisation continue to breed silences and distortion, sustain inequalities, weaken democracy, and 

decrease equality. 

Deadline for abstract submission is 13 December 2022. Abstracts can be in Icelandic or English. 

However, lecturers need to be on site for their lecture. Authors are expected to receive 10 research 

points for the publication. Abstracts should be sent in a Word document in an email to 

elinbjork@hi.is and should include:  

• title 

• 150-200-word abstract  

• 4-5 keywords 

• author/s 

• 100-150-word bio 

Deadline for finalised articles is 1 November 2023. For further information, please contact RIKK’s 

project manager, Elín Björk Jóhannsdóttir, via email: elinbjork@hi.is or phone: 525-5230. 

Information on RIKK can be found at the institute’s website rikk.hi.is. 
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