
S-studenter och Arbetarrörelsens Tankesmedja tar nu, i det borgerliga Sverige,

initiativ till att skapa en mötesplats för som vill bidra

till arbetarrörelsens idédebatt och argumentation. Genom spridning av

pågående forskning och aktuell akademisk debatt syftar forskarnätverket till att

sporra en kritisk och utvecklande diskussion mellan forskare och socialdemo-

kratiska politiker.

säger , ordförande för S-studenter.

Arbetarrörelsens forskarnätverks första utåtriktade aktivitet är en konferens i

samarbete med Arenagruppen som äger rum i . Det är

en tvärvetenskaplig forskningskonferens där aktuella politiska frågor

diskuteras:

Alla forskare som delar arbetarrörelsens värderingar är välkomna att delta

i nätverket, oavsett om man är ansluten till någon av arbetarrörelsens organisa-

tioner eller ej.

säger ,

ordförande för Vetenskapsrådet, docent i statsvetenskap vid Stockholms

universitet och riksdagsledamot (s), som ingår i nätverkets styrgrupp.

doktorander och forskare

Kajsa Borgnäs

Stockholm den 17–18 maj

Björn von Sydow

-Det finns så otroligt mycket dagspolitiskt och arbetarrörelserelevant

forskning på våra universitet. Mycket av den socialdemokratiska politiken

har stöd i forskningen, men vi är inte alltid så bra på att föra fram de

akademiska argumenten för vår politik. Samtidigt bör socialdemokratin

vara öppen för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter från

forskarvärlden. Uppstartandet av ett forskarnätverk kommer inte en dag

för tidigt,

Hur kan välfärdsstaten och löntagarnas rättigheter värnas när den

globala konkurrensen tilltar? Vad krävs för att göra samhället klimatmässigt

hållbart? Hur kan de ökade klassorättvisorna motverkas? Vad är socialdemokrati

idag?

-Både forskningen och arbetarrörelsen har mycket att vinna på ett ökat

utbyte kring aktuella och politiskt relevanta forskningsrön. Jag hoppas att

det i nätverket kommer att föras en kritisk och utvecklande diskussion om

hur dagens och framtidens politik kan föras,

Mer information om nätverket och konferensen finns på

www.forskarnatverket.se

Vid frågor, , tel. 073–640 40 65.ring Kajsa Borgnäs

S-studenter och arbetarrörelsens

tankesmedja startar

forskarnätverk
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