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Inbjudan: Kan vi bygga ett bättre
samhälle? Nytt forskarnätverk ger svar
Aldrig tidigare har det funnits bättre förutsättningar att få svar på frågan om
samhälleliga framsteg är möjliga. I det unika projektet International Panel on
Social Progress (IPSP) förenas drygt 300 forskare från olika delar av världen
för att sammanfatta svaren på ekonomiskt, politiskt och kulturellt viktiga
frågor. Den 20 september presenteras en del av de första insikterna i
Stockholm.
Forskarna som ingår i IPSP studerar hur samhällen förändras på lång sikt och
identifierar framgångsfaktorer på en rad viktiga områden; demokrati,
fattigdom, jämlikhet, globalisering, arbete, migration, miljö, hälsa, konflikter,
utbildning, religion och ekonomi. Målet är att åstadkomma en rapport som

kan användas av politiker, beslutsfattare, organisationer och rörelser som ett
stöd i deras arbete att åstadkomma förbättringar i samhället.
Från Sverige deltar bland andra Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi
och VD för Institutet för framtidsstudier, Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för
humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet, Karin Aggestam,
professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och Göran Bolin, professor
vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Margot
Wallström sitter i the Honorary Advisory Committee tillsammans med inte
mindre än tre nobelpristagare.
Rapporten i sin helhet kommer att presenteras 2017 men redan nu kommer
en av initiativtagarna, Marc Fleurbaey professor i ekonomi vid Princeton
University, till Sverige för att presentera de första resultaten. Utkastet finns
publicerat för alla att läsa och kommentera.
"Is social progress around the corner?"
Tisdag 20 september, kl. 10.30–12.30
Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm (Hötorget är
närmsta t-bana)
Marc finns tillgänglig för frågor i samband med seminariet.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar
fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en
offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om
segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.
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