Välkommen till Göteborg den 20 april!
Science & Society 2010
Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett av
Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och
Sveriges största kunskapsfest. Varje år kommer nära
100 000 nyfikna för att delta i samtal, presentationer,
debatter och aktiviteter på stan. Temat för Vetenskaps
Massor av handsprit, massvaccinering och
massiv medierapportering präglade hösten.
festivalen 2010 är För ändring! Det handlar om hur vi
Hur hanterade vi den annalkande pandemin?
moderna människor kan skapa ett hållbart samhälle
Vad fungerade och vad skapade problem? Hur
genom små och stora förändringar.
värderades forskares och experters råd i relation
Festivalens fackdagar – den 20 och 21 april – är också till allmänt tyckande? Varför uppstod myter och
konspirationsteorier? Hur tänkte nyckelperson
en viktig mötesplats för forskare, politiker, media och
erna då och hur reflekterar de nu? Vad kan vi
lära inför kommande kriser?
näringsliv – och vi vill i detta sammanhang bjuda in dig
Välkommen att diskutera dessa och dina egna
till ett specialkomponerat rundabordssamtal. Vi hoppas
frågor i ett rundabordssamtal.
att du har möjlighet att komma!
Medverkande: Karin Bojs, vetenskapsjourArrangeras i samarbete med:
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Lyckad strategi eller löjlig hysteri –
hur klarade Sverige svininfluensan?

nalist Dagens Nyheter; Anders Biel, professor psykologi Göteborgs universitet;
Anita Janelm, ämnesråd folkhälsoenheten
Socialdepartementet; Annika Linde, statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet; Björn Olsen,
professor infektionssjukdomar Akademiska
sjukhuset Uppsala; Anders Tegnell, chef
smittskyddsenheten Socialstyrelsen.
Samtalet leds av Eva Krutmeijer och Stig
Roland Rask.
Tid: Tisdagen den 20 april klockan 14.30–17.15.
Efter seminariet är du inbjuden till
Vetenskapsfestivalens invigningsmingel
klockan 17.30–19.00 på Universeum.

Annika Linde

Plats: Taubesalen, Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36–38, Göteborg.

Anmäl
dig idag!
Aktiviteten är kostnadsfri, men kräver
att du föranmäler dig. Antalet platser
är begränsat. Vid frågor kontakta
programansvarig Anna Forsgren,
anna.forsgren@goteborg.com

Vi vill ha din anmälan senast tisdagen den 13 april.
Anmäl dig till sanna.johansson@goteborg.com.
Varmt välkommen!
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