21 september 2006

VA nyhetsbrev nr 3 2006
Här kommer Vetenskap & Allmänhets tredje 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:
- ForskarFredag 22 september
- VA-dagen 8 november
- Politiker använder inte viktig forskning - ny studie
- Kunskapsbiten - ny bok
- På gång och Sen sist
FORSKARFREDAG 22 SEPTEMBER
Prova på forskning och möt hundratals forskare på ForskarFredag i Göteborg, Kalmar,
Kristianstad, Lund, Skellefteå, Stockholm, Trollhättan, Umeå och Örebro! Alla aktiviteter är
gratis och tänkta för en bred allmänhet. Evenemangen samordnas av VA och är en del av
EUs Researchers´ Night. Hela programmet finns på www.forskarfredag.se, där man även kan
ställa frågor till forskare som sedan svarar live i en webbsändning.
VA-DAGEN 8 NOVEMBER
Hur fungerar samspelet mellan forskare, politiker och allmänhet och hur kan det förbättras?
Det är frågor i fokus på VA-dagen den 8 november i Stockholm. Medverkar gör bl.a. Beatrice
Ask, Ilan Chabay, Helle Klein, Kalevi Olin och Helge Skoog. Inbjudan kommer snart med
post. Mer info: http://www.v-a.se/activities.asp?qsActivitiesID=79
POLITIKER ANVÄNDER INTE VIKTIG FORSKNING
Två av tre politiker söker information om forskningsresultat för att underbygga politiska
beslut. Framför allt använder de rön från humaniora och samhällsvetenskap – men anser
samtidigt att medicinsk forskning har störst betydelse för samhällsutvecklingen. Det visar en
ny VA-studie. Ta del av resultaten: http://www.va.se/people.asp?cathegory=1&qsSurveyID=83&startAt=0
KUNSKAPSBITEN OM RELATIONEN FORSKARE – POLITIKER
I essäboken Kunskapsbiten ger nio politiker och nio forskare sina personliga perspektiv på
samspelet politik – vetenskap. Boken kan beställas till självkostnadspris: www.va.se/kunskapsbiten eller laddas ner: http://www.va.se/download/varapport2006_4.pdf
Relationerna politiker – forskare diskuterades också på VAs seminarium under
Almedalsveckan i Visby. Seminariedokumentation: http://www.va.se/download/referat_almedalen_060826.pdf
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Söndagen den 24 september arrangeras ett Science Café om Spel på allvar – serious games på
Tekniska museet i Stockholm. Brittiske spelexperten Bob Stone medverkar. Caféet är en del
av EU Contest for Young Scientists och VA är medarrangör. Läs mer på www.sciencecafe.se
Stockholms Akademiska Forum planerar en serie Science Cafés under hösten. Första
cafésamtalet rör olika aspekter av njutning och är en del av ForskarFredags program den 22
september på Kulturhuset i Stockholm.
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VA gör i höst för femte året i rad en opinionsundersökning av allmänhetens syn på vetenskap.
Resultaten presenteras på årets VA-dag.
VA är en av medarrangörerna till en populär- och tvärvetenskaplig konferens om åldrandets
genetik som hålls i riksdagshuset i Stockholm den 18 oktober. Program och anmälan:
www.genteknik.se
VA var medarrangör till ett brett seminarium om nanoteknikens möjligheter och risker i juni.
Ett referat av seminariet finns på http://www.iva.se/templates/Page.aspx?id=1090
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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