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Presentation
Minoo Alinias forskningsområde är globalisering, migration, diaspora, sociala rörelser,
rasism, etnicitet, nationalism, genus och våld med fokus på våld i hederns namn.
Minoo Alinia disputerade 2004 vid Göteborgs universitet. Hennes avhandling var en
djupgående studie av diaspora både som teoretiskt begrepp och som socialt fenomen. I
analysen av diasporiska rörelser och identitetsprocesser integrerar hon teorier av diaspora och
teorier av sociala rörelser och utifrån postkolonialt och intersektionellt perspektiv studerar hon
mobiliseringar och identitetsprocesser (nationell identitet) inom den kurdiska diasporan. Hon
har speciellt lyft fram och jämfört mäns och kvinnors erfarenheter av migration och deras
identitetsutveckling i relationen till Sverige, till hemländerna och till den kurdiska diasporan,
etc.
Våld mot kvinnor i hederns namn
Minoo Alinias nyligen avslutade forskningsprojekt handlade om våld mot kvinnor i hederns
namn, med fokus på irakiska Kurdistan som hon bedrev mellan 2007 och 2010. Studien är en
fördjupad analys baserad på gedigen teoretisk och empirisk genomgång av våld mot kvinnor i
hederns namn. Syftet är att lyfta fram bakomliggande processer och mekanismer, de vidare
historiska, politiska och strukturella kontexter som skapar förutsättningar för och möjliggör
denna typ av våld. Relationen mellan genus och nationalism är central i analysen som sker i
förhållande till olika maktordningar så som genus, etnicitet, klass och ålder. Publikationer är
på gång och kommer att vara tillgängliga under 2011 och 2012. Hon har också följt den
svenska debatten om ”hedersvåld” i Sverige sedan flera år och har skrivit om det.
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