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VA nyhetsbrev nr 2 2006
Här kommer Vetenskap & Allmänhets andra 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:
- Förtroendet för forskare sjunker
- Politikers syn på forskare – ny VA-studie
- Seminarium 4 juli i Visby
- Science & Society-seminariet 2006
- På gång
FÖRTROENDET FÖR FORSKARE SJUNKER
Andelen svenskar med mycket eller ganska högt förtroende för forskare minskar. På bara ett
år har förtroendet sjunkit från 66 till 46 procent. Det visar en opinionsundersökning som VA
låtit göra i samarbete med 2005 års SOM-undersökning vid Göteborgs universitet. Ta del av
resultaten och rapporten här
POLITIKERS SYN PÅ FORSKARE – NY VA-STUDIE
VA har undersökt hur politiker ser på forskning och vilka kontakter de har med forskare.
Studien är tredelad: en intervjuundersökning av riksdags- och kommunpolitiker, en analys av
det som skrivs om vetenskap i riksdagspartiernas medlemstidningar och boken
Kunskapsbiten med 18 röster om relationen forskare – politiker. Rapporterna publiceras på
www.v-a.se i slutet av juni. Boken Kunskapsbiten, där politiker och forskare ger sina
personliga perspektiv på samspelet politiker – forskare, kan även beställas till
självkostnadspris på www.v-a.se/kunskapsbiten
SEMINARIUM 4 JULI I VISBY
Välkommen att diskutera samspelet mellan politiker och forskare på VAs seminarium
tisdagen den 4 juli i Visby. Samtalet tar avstamp i VAs nya studie av politik och vetenskap.
Möt Ingvar Carlsson, Gustav Fridolin, Sören Holmberg, Sven Otto Littorin, Jan Lundberg,
Harriet Wallberg-Henriksson, Bengt Westerberg och Majléne Westerlund Panke över en lätt
lunch. Läs mer här
VEM BRYR SIG OM FORSKNINGEN?
Forskningens tillgänglighet, tillämpning och tilltro diskuterade forskare, journalister,
universitetsrektorer och politiker under Science & Society 2006. Seminariet inledde
Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Läs dokumentationen här
PÅ GÅNG
ForskarFredag. Fredagen den 22 september 2006 har utlysts som Researchers´ Night av
EU-kommissionen. I Sverige anordnas på nio orter evenemang som visar hur spännande och
kul forskning kan vara. VA samordnar aktiviteterna under namnet ForskarFredag i samarbete
med arrangörer i Göteborg, Kalmar, Kristianstad, Lund, Stockholm, Skellefteå, Trollhättan,
Umeå och Örebro. Det blir också en gemensam webbaktivitet. Hela programmet läggs under
sommaren ut på www.forskarfredag.se
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Science café. Diskutera en aktuell fråga eller nya rön med forskare över en fika. VA och
British Council vill tillsammans sprida detta internationella koncept och stödjer organisationer
som anordnar vetenskapscaféer i Sverige. Science cafés arrangeras bland annat vid flera av
ForskarFredag-evenemangen. Läs mer på www.sciencecafe.se
VA är en av medarrangörerna till en populär- och tvärvetenskaplig konferens om åldrandets
genetik som hålls i riksdagshuset den 18 oktober. Läs mer på www.genteknik.se
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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