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Vetenskap & Allmänhet vill önska solig och skön sommar med information om nya
opinionsundersökningar, kommande aktiviteter och annat som rör samspelet forskare –
allmänhet.
Innehåll:
- Klimatoroliga hoppas på forskarna – ny studie
- Almedalssamtal om kunskapssamhället
- Samspelet vetenskap – politik på ESOF
- ForskarFredag på 18 orter 26/9
- Klicka för klimatet
- VA-dagen om vetenskap & näringsliv 5/11
- På gång och sen sist
KLIMATOROLIGA HOPPAS PÅ FORSKARNA – NY STUDIE
Sex av tio svenskar har förtroende för forskare. Andelen har ökat med hela 14
procentenheter det senaste året. Samtidigt verkar förtroendet för forskning långsamt
avta. Det visar en ny opinionsundersökning som VA gjort i samarbete med 2007/2008
års SOM-undersökning: http://www.va.se/artiklar/klimatoroliga_hoppas_pa_forskarna/
ALMEDALSSAMTAL OM KUNSKAPSSAMHÄLLET
Vilka är utmaningarna – hur åstadkoms ett kunskapssamhälle? Det är temat för ett
rundabordssamtal som VA och Vetenskapsrådet anordnar den 9 juli kl. 13.30–16.00 i Visby.
Diskutera med Dan Brändström, Ulrika Carlsson, Mikael Damberg, Per Eriksson, Barbro
Hedvall, Erland Källén, Michele Micheletti och Björn von Sydow hur forskare, politiker,
journalister och allmänheten ser på samhällsproblem som t.ex. klimathotet: http://www.va.se/eventlist-78/
SAMSPELET VETENSKAP – POLITIK PÅ ESOF
Hur skaffar politiker kunskap de behöver inför sina beslut? Hur kan kontakterna mellan politik
och vetenskap stärkas? Dessa frågor diskuteras under en session arrangerad av VA vid
EuroScience Open Forum i Barcelona den 20 juli. Medverkande: Enric Banda, David Cope,
David Dickson, Malcolm Harbour, Karin Hermansson, Ashok Kumar, Paul Rübig, Gerhard
Schöny och Björn von Sydow. Moderatorer: Carl Johan Sundberg och Camilla Modéer:
http://www.v-a.se/eventlist-77/
FORSKARFREDAG PÅ 18 ORTER 26/9
Den 26 september anordnas ”Researchers’ Night” över hela Europa för att visa hur
spännande och vardagsnära forskning är. Alla inbjuds också att delta i fototävlingen ”Forskare
i fokus”. De svenska evenemangen samordnas av VA under namnet ForskarFredag och äger
rum i Borås, Gotland, Gävle, Göteborg, Härnösand, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Skellefteå,
Skövde, Stenstorp, Stenungsund, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Örebro och
Östersund. ForskarFredag stöds av EU, KK-stiftelsen, SSF, Vetenskapsrådet och VINNOVA:
www.forskarfredag.se

KLICKA FÖR KLIMATET
ForskarFredag utmanar alla att minska sina koldioxidutsläpp genom enkla åtaganden på
kampanjsajten Klimatklicket. Kända svenskar avger löften och de som sparar mest koldioxid
vinner klimatsmarta böcker. Klimatklicket länkar till interaktiva kunskapsscener på Planeten på
forskning.se och är ett samarbete mellan VA, Formas och Vetenskapsrådet. Sajten lanseras i
slutet av juni.
VA-DAGEN OM VETENSKAP & NÄRINGSLIV 5/11
Onsdagen den 5 november arrangeras VA-dagen med tema vetenskap & näringsliv någonstans
i Stockholmsområdet. Under dagen presenteras och diskuteras resultaten i VAs
näringslivsstudie, som nu pågår. Inbjudan kommer i september.
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Vid konferensen Public Communication of Science and Technology i Malmö arrangerar VA
en session om ungas attityder till och intresse för kunskap och vetenskap den 27 juni. Resultat
från olika länder presenteras och diskuteras. Medverkande: Ilan Chabay, Karin Hermansson,
Shunke Shi, Svein Sjøberg, och Annette Smith: http://www.v-a.se/eventlist-79/
Omvärldsdialog och forskningskommunikation bör lyftas fram mer i systemet för
forskningsfinansiering. Det skriver VA i sitt remissvar på utredningen (SOU 2008:30) som
utvärderat hur forskningsfinansieringen i Sverige organiseras: http://www.va.se/artiklar/samhallsdialog_nodvandig/
Sju av tio svenskar accepterar djurförsök, om syftet är att få mer kunskap om sjukdomar och
hur de kan förebyggas och botas. Unga är mer negativa än äldre. Det visar en
opinionsundersökning som VA gjort i samarbete med Vetenskapsrådet, inför nylanseringen av
sajten djurforsok.info: http://www.v-a.se/artiklar/unga_tveksamma_till_djurforsok/
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