Innledning – Europa og europeisering
Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er Europa og europeisering. I
samfunnsforskning og dagligtale er europeisering et begrep som retter oppmerksomheten mot en rekke ulike endringsprosesser og fenomen. I stort
dreier det seg om hvordan Europa og ’det europeiske’ påvirker og påvirkes.
Politikk, lover, offentligheter, skolesystem, grenser, identiteter og medier er
noen eksempler på tema fra studier av Europa og europeiseringens ulike
former.
Tverrfaglighet kjennetegner forskningen på Europa og europeisering. I
dette nummeret er imidlertid disse størrelsene gjort til et sosiologisk tema.
Tekstene er eksempler på hvordan sosiologien kan bidra til å forstå Europa og
europeisering, både empirisk, metodisk og teoretisk.
I den første artikkelen gjør Pål Veiden en historisk-komparativ analyse av
trekk ved tsjekkisk og tysk-østerriksk nasjonalisme fra slutten av 1800-tallet
og frem til i dag. Han viser hvordan betydningen av de nasjonale identiteter
på begge sider av grensen har utviklet seg til dagens situasjon, som er preget
av ny europeisert normalitet.
I den andre artikkelen tar Tore Slaata utgangspunkt i studier av såkalte
”journalistic beats”, hvor et skille trekkes mellom de som fremhever en
homogeniserende og ideologisk effekt av rutinisert, journalistisk praksis, og
de som heller fremhever kompleksitet og situasjonsbestemte faktorer. Slaatta
viser videre hvordan nyhetssosiologiske perspektiver, som i sterkere grad
trekker inn institusjonelle forhold, bidrar til å forstå hvordan det ”transnasjonale nyhetsbeitet” skaper bestemte betingelser for nyhetsproduksjon om
og fra EU og Europa.
I den tredje artikkelen tar Terje Rasmussen utgangspunkt i Euro-krisen
og setter Habermas’ teori om en rasjonell offentlighet opp mot et realistisk
perspektiv. Han hevder at Habermas’ teori, slik den fremkommer i hans nyere
essays, er lite egnet til å redegjøre for hvordan sentrale EU-institusjoner i stor
grad produserer sin egen legitimitet. Som alternativ foreslår Rasmussen en
Weber-inspirert realistisk tilnærming, i to varianter.
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Nummeret inneholder også et bokessay og tre bokomtaler. I bokessayet
Europa sett med tyske øyne gjennomgår Henrik Keyser Pedersen bidrag fra
Wolfgang Streeck, Jürgen Habermas, Ulrich Beck og Hans Magnus Enzenberger. Med utgangspunkt i tekstene gir han et innblikk i det han omtaler
som tegn på en ny pluralisme i den tyske debatten om de europeiske veivalgene.
To av bøkene som omtales, er antologier med Europa som tema. Boken
Det norske paradoks – Om Norges forhold til Den europeiske union anmeldes av
Torbjörn Bergman. Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede (2013)
anmeldes av Espen D.H. Olsen. I den siste bokomtalen tar Oddrun Kristine
Sæter for seg Peter Schultz Jørgensens New York og kampen for byen.
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Sosiologi i dag

inviterer til temanummer om intimitet
Med dette temanummeret ønsker Sosiologi i dag å fokusere på intimitet som sosiologisk
studiefelt. I hverdagslig betydning handler intimitet om følelsesmessig nære relasjoner, om
emosjonelle bånd mellom familiemedlemmer, kjærester og venner. Sosiologisk har fokuset
på intimitet vært bredt, og vi ønsker å speile dette. Vi ønsker bidrag som omhandler
intimitet i ulike former og i ulike relasjoner, som i parforholdet, mellom venner, foreldre
og barn, mennesker og dyr og mellom hjelpere og ”mottakere” i pleie- og omsorg og i
situasjoner der det er penger involvert. Ulike fokus kan være intimitet og makt, intimitet
og sosial endring, diskurser om intimitet, intimitetspraksiser, intimitet som kompetanse
eller kapital og nye arenaer for intimitet – som sosiale medier og virtuelle verdener. Vi
ønsker oss både teoretiske og empiriske bidrag. Historiske bidrag er også av interesse.
Temanummeret vil bli publisert som nummer 2/2015.
Frist for innsending av sammendrag er 15. september 2014. Sammendraget skal være på
1–2 sider, og blir vurdert av redaksjonen. Send sammendraget til redaktørene for dette
temanummeret:
Mette Løvgren (mette.lovgren@nova.hioa.no) og
Kari Stefansen (kari.stefansen@nova.hioa.no).
Frist for innsending av fullstendig artikkel er 20. desember 2014. Artikkelen vil bli vurdert
anonymt av to konsulenter.
For mer informasjon om tidsskriftet se nettsiden: http://sosiologiidag.wordpress.com/

