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VA nyhetsbrev nr 1 2006
Här kommer Vetenskap & Allmänhets första nyhetsbrev 2006. Vi vill med brevet ge
kortfattad information om våra aktiviteter och studier och om annat som berör
gränsområdet forskare & allmänhet. Nyhetsbrevet ges ut några gånger per år.
Innehåll:
- Science Cafés
- ForskarFredag 22 september
- Politikers syn på forskare
- VA-dagen om vetenskap & politik
- VA på vetenskapsfestivalen
- Science & Society-seminariet 2006
- På gång
SCIENCE CAFÉS
Ett Science Café är en mötesplats för dem som är nyfikna på forskning. Över en fika
diskuteras en aktuell fråga eller nya rön med forskare. Vetenskapscaféer anordnas i ett 20-tal
länder världen över. VA vill tillsammans med British Council sprida konceptet och hjälpa den
som vill starta science cafés i Sverige. I maj anordnas ett café om genetisk integritet i
Göteborg. Se www.sciencecafe.se
FORSKARFREDAG 22 SEPTEMBER
Fredagen den 22 september 2006 har utlysts som Researchers´ Night av EU-kommissionen. I
hela Europa blir det arrangemang som visar hur spännande och kul forskning kan vara. VA
samordnar de svenska evenemangen under namnet ForskarFredag i samarbete med
arrangörer i Göteborg, Kalmar, Kristianstad, Lund, Stockholm, Skellefteå, Trollhättan, Umeå
och Örebro. Det genomgående temat är forskning som berör i vardagen. Se EUkommissionens information på http://europa.eu.int
POLITIKERS SYN PÅ FORSKARE
VA undersöker i vår hur politiker ser på forskning och vilka kontakter de har med forskare.
En analys av vetenskapligt relaterat innehåll i riksdagspartiernas medlemstidningar görs också.
Dessutom sammanställs en skrift där politiker och forskare ger sina perspektiv på samspelet
politiker & forskare. Resultaten presenteras vid ett lunchseminarium tisdagen den 4 juli under
Almedalsveckan i Visby.
VA-DAGEN OM VETENSKAP & POLITIK
VAs årskonferens kommer också att ta upp olika aspekter av relationerna mellan forskare och
politiker. Boka in VA-dagen 2006 redan nu: onsdagen den 8 november någonstans i
Stockholm.
VA PÅ VETENSKAPSFESTIVALEN
Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg firar tioårsjubileum i år. I samband med
invigningen den 12 maj anordnar VA ett samtal med Ilan Chabay. Han är Sveriges förste
professor i Public Learning and Understanding of Science och samtalar om hur ungas
nyfikenhet på vetenskap kan väckas och växa. Tillsammans med British Council arrangerar
VA den 18 maj "Is your future in your genes? ett science café. Läs mer
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SCIENCE & SOCIETY-SEMINARIUM
Vetenskapsfestivalen inleds med fackdagar. VA är en av arrangörerna till Science & Societyseminariet Vem bryr sig om forskningen? om forskningens tillgänglighet, tillämpning och
tilltro den 11 maj. Medverkar gör bl.a. Ingvar Carlsson, Lotta Gröning, Sven Otto Littorin,
Jan-Eric Sundgren, Gunnar Svedberg och Töres Theorell. Läs mer
PÅ GÅNG
VA var en av flera medarrangörer till en välbesökt hearing om forskningens framtid på
Karolinska Institutet den 16 mars. Syftet var att diskutera de utmaningar och problem som
svensk forskning står inför och samtidigt öka politikernas intresse för forskningsfrågor inför
riksdagsvalet i höst. Hearingen följs upp med en debatt om forskningspolitik med
partiföreträdare den 10 maj.
VA håller i ett seminarium på Högskoleverkets konferens för informatörer den 17?-18 maj på
Stockholms universitet. Resultaten av en workshop med yngre forskare och
journaliststudenter om samspelet mellan media och vetenskap presenteras. VA, British
Council och Naturhistoriska museet arrangerade workshopen i höstas. En dokumentation
finns här
VA presenterar resultat från VA-studier om forskares respektive journalisters syn på och
förtroende för varandra på konferensen Communicating Science and Technology i Tromsø
den 6-9 juni. Till konferensen Public Communication of Science and Technology i Seoul den
17-20 maj bidrar vi med en poster.
MER OM VA
VAs webbplats uppdateras löpande med nyheter och aktiviteter som rör gränsområdet
vetenskap – allmänhet. Där finns också alla VAs tidigare studier i pdf-format. Se www.v-a.se
Tipsa oss gärna om nyheter och evenemang! Välkommen också med synpunkter på våra
aktiviteter och studier via info@v-a.se.
Nyhetsbrevet ges ut av Vetenskap & Allmänhet som är en ideell förening. Redaktör: Cissi
Askwall, cissi@v-a.se, 08-791 30 48
Citera oss gärna – med angivande av källa.
För att börja eller sluta att prenumerera på nyhetsbrevet, sänd en e-post till nyhetsbrev@va.se
VA vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen
arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar.
Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer.
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