CALL FOR PAPERS
Norsk sosiologisk tidsskrift ønsker bidrag til et temanummer om AVFALL
Studier av samfunns avfall og avfallsorganisering er i dag minst like relevant for sosiologi,
som det lenge har vært for moderne arkeologi. Produksjon og konsekvenser av avfall er
sosialt organiserte fenomener, og både internasjonalt og nasjonalt er regulering og
praktisering av avfallsorganisering høyaktuelle tema.
Hvalen som skyllet i land på Sotra tidlig i 2017, utsultet, med magen full av plastposer kan i
ettertid forstås som et frempek på avfallets aktualitet i Norge. Senere samme år tiltok det
såkalte søppelkaoset i Oslo, og i juni 2017 kom stortingsmeldingen Avfall som ressurs –
avfallspolitikk og sirkulær økonomi. I mai 2018 ble EUs nye avfallsregelverk formelt vedtatt,
og i høst ble det kjent at Norge har vært pådriver for å innlemme plast i definisjonen for farlig
avfall i Baselkonvensjonen. Samtidig med politikk- og regelverksutformingen, vokser sosiale
fenomener som ‘zero waste living’, ‘dumpster diving’ og ‘plogging’ frem.
Sosiokulturelle betingelser og perspektiver på avfall og forurensning har tidvis befunnet seg i
både politikkens og sosiologiens blindsone. I den seneste rapporten fra FNs klimapanel ble de
imidlertid løftet frem som betydningsfulle i arbeidet for å nå 1,5-gradersmålet.
I dette temanummeret ønsker vi artikler som tematiserer ulike aspekter ved ulike former for
avfall innenfor en sosiologisk ramme. Tematisk vil avfall forstås vidt innenfor de overordnede
spørsmålene Hvilken betydning har avfall for sosialt liv og sosialt liv for avfall? Hvordan
kan moderne samfunn forstås gjennom avfall? Empiriske, teoretiske, metodiske, historiske,
nasjonale, internasjonale og komparative analyser er velkomne.
Temanummeret er planlagt publisert som 5/2020. De som ønsker å bidra, må sende inn et 1-2
siders sammendrag innen 18. februar 2019. Sammendragene vurderes av redaksjonen, hvor
noen blir invitert til å sende fullstendig førsteutkast innen 1. september 2019. Disse vil bli
vurdert anonymt av to fagfeller. Bidrag kan skrives på norsk, dansk og svensk. Sammendrag
sendes til en av redaktørene: Atle Wehn Hegnes atle.hegnes@nibio.no eller Pål Strandbakken
pal.strandbakken@oslomet.no
For mer informasjon, se Norsk sosiologisk tidsskrifts nettside:
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/

