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Introduktion

regeringskonferensårsförbereda 1996medsitt arbeteunderKommittén har att

iproblemställningarfrågor ochcentralautredauppdragethaft att

frågeställningarnaanalyserahar varitgiven ambitionEuropapolitiken. En att

Sverigebakgrundkunskap.tillgänglig Motintressen ochsvenska attutifrån av
stimuleradet angelägetkommitténi harmedlem EU även attsettär ny

tillmedlemsländer ochtill övrigai förhållandekompetensuppbyggnad

unionsvidaEuropeiska ochEU-institutionema.inomförberedelsearbetet

expertuppdragen. generelltDenfrågeställningar har därför även genomsyrat

bredd både i frågautredningsarbetet har krävtambitionsnivån ihöga en om

ingående kompetensområden. Arbetet harantaletexpertuppdrag ochantalet

publiceraderesulterat i drygt tjugo expertuppsatser.

seminarier itjugotal hearingar ochKommittén har även arrangerat ett

landet, publicerat informationsskrifter, fördelatStockholm och irunt om
tillinformationsmedel drygt tio miljoner kronor främstsärskilda

folkhögskolor.studieförbund, fackföreningar, bibliotek, gymnasieskolor och

syftat debattenverksamheter till stimulera ochDet är attsammantagnasom
öka informationen och kunskapen regeringskonferensen och EU:som
framtidsfrågor. olkbildningsarbetet detta sammanhang varit prioriterathar iF ett

område för kommittén.

omfattningen verksamheten har givit kommitténBredden och av
EU-frågorna för närvarande hanteras i Sverige.värdefulla erfarenheter hurav

vad gällerfått inblick kunskaps- och kompetenslägetKommittén har därvid i

ochjämförande forskningenochEuropaforskningen den EU-relaterade
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relevantaanalyserforochforskaretilltillgången experterpolicybildningen; av
snabbt kunnarelativtkapacitetoch"beredskap" attderasproblemområden,

harpolicyområden. Dessutomutredningensinomkunskapsbehovtillgodose ett
erfarenhetererhållitinformationsspridningenroll isin avkommittén genom

EU:sdebattenstimuleraochinformationfåför omolika koncept utatt
aktörer ärmiljöer ochvilkakännedomframtidsfrågor, somsamt om

Europafrågoma.ifolkbildningenintresserade av

Syfte1.1

erfarenheterkommitténsbakgrundskrivelsenmed ärAvsikten motatt av-
kunskapsbehovvilkadiskussionprincipielltillbidrag somomett merenge-

EU-medlemskapetsvenskadet genererar.
områden därtvå dehuvudsakligenuppmärksammasskrivelsedennaI av

svenskadeti och medökatveklöst kommerkunskappåefterfrågan att

gäller:medlemskapet. De

ochintressenutifrån svenskaEuropapolitikenutformningen1 merav
perspektiv, ochprincipiellalångsiktiga och

folkbildningen.debatten ochpolitiskaden2

allvarligademokratin därsvenskadelar i denområden vitalaDessa är

Sverigesbådepåverkakunskapsgrund kanEuropapolitikensibrister

förlegitimitetendemokratiskaminska deninflytande i ochtill EUmöjligheter

förutsättningarspeciellamedområdensamtidigtEuropapolitiken. De är som
förmodellsvensksamordnadbetjäntaalltidinte är enav

kunskapsforsörjningen.



detförVillkorNya

livetpolitiska

till denanpassningeni ochmedlemskapet EUnätverksekonomin,globalaDen

utformningenförändringspotentialer iviktigaintegrationeneuropeiska utgör av

for politisktmetoderinstitutioner ochpolitiskabeslutsprocesser,politiska

karaktäristiskaalltid funnits, detharmellaninflytande. Samarbete stater men
antaletnationsgränsernapågående samarbetet ärinslaget i det över att

nationelllitenhandlar inte längreaktörer stiger kraftigt.inblandade Det om en

deltagande.betydligt bredareelit, ettutan om
pågående förändringendenrevolutionerande konsekvens ärEn attav

inrikespolitik.omvärldsfrågor samtidigt blir utrikespolitik och Detviktiga

EU-frågorfrån betrakta och hanteraförutsätter utveckling att somen
politikområden.utrikespolitik till integrerad del flertaletEUatt se som en av

förändringsprocess påbörjats i Sverige sannoliktredanDet är en som men som
intensifieras.kommer stigande mängden svenska aktörer denDenatt

europeiska medför omfattandeoch tämligen samordningsbehovett nyttarenan

i de politiska vilket måste få organisatoriska konsekvenser. Enprocesserna -
särskild svårighet åstadkomma överensstämmelse mellan deär att nya
spelreglerna och uppfattningarna hos medborgarna och organisationer om var
de politiska besluten fattas. spelreglernaKännedom de politiska ärom

påverkanaturligtvis nödvändigt villkor för kunna politiken. Det ärett att

uppgift ökadenna punkt särskilt folkbildningen har angelägen attensom -



förstärkaochbeslutssystemkomplicerade offentligakunskapen dagensom
politiskadelta i deaktivtkompetensen att processerna.

beträffandeinlämingsfasmedlem i isig EUSverige befinner ensom ny
frågorhögsta gradinbegriper i allrafasenEuropapolitiken. Denhanteringen av

klara de åtagandenföruppbyggnad kapaciteterförkunskapsbehov attavom
innebära vissainlämingsfas kanföljer med medlemskapet. Denna antassom

tillriktningkortsiktigt tycks gå ienbartspecialiseringar motsattsom
politikområden.till olikaintegreringen Europapolitikenav

Sverigemöjliga inflytande det angelägetnåFör ärstörsta attatt som

tidigtpolitik i mycketpåverka utformningenmedlem i söker EU:sEU ettav
tänkas hasärskilt medlemsländer kanskede. försprångDet stora genomsom

alliansförmåga,ochfår med samarbets-långvarigt medlemskap kompenseras

kunnighet.marknadsföring idéer idémaktframgångsrik samtav
deför varje land och hör tillKunskapsproduktion vitalt intresseär av

i försöken vinnalitet land kan utvecklakonkurrensfördelar attettsom
iinflytande den politiska dagordningen EU.över

ochförhandlingar EES-avtaletSverige har redan erfarenhet omav
folkomröstningenanslutningsfördraget, förberedelserna inför EU-om

förberedelsernaaktuella regeringkonferensen. Medanmedlemskapet och den nu
intresseavvägandeinför huvudsak samordnande ochEES-avtalet i var en

inför folkomröstningen medlemskapetverksamhet, tillkom även enom
expertutredningarkunskapsuppbyggnad ad hoc-karaktär medav

folkbildningssatsningarinformations- ochkonsekvensutredningama,

Fälldindelegationen. InförEuropainformation,sekretariatet för

dels utreda, delsså 96-kommittén uppgiftenregeringskonferensen fick EU att



medel försubstantiellafördelaochdebattenpolitiskadenstimulera

informationsspridning.

behovdå finnstillfällen detvissakontinuerligt finnaskommerDet att

Europapolitiken ioch hanterasvenska intressenidentifiera ett merattav
tidrelativt kortkan inomperspektiv.principiellt Detlångsiktigt och avse

EMU,budgetsamordning inom EU,framtidsfrågorviktiga typenav
sysselsättningspolitiken. Dessajordbrukspolitiken ochmiljöpolitiken, stora

fåråsiktsriktningarpolitisk debatt där olikaomfattandefrågor kräver även en
förutsättning för detta dethörda. viktigmöjlighet sina En ärröstergöra attatt

för människorinformationsspridning och goda möjlighetereffektivfinns atten
frågor och sig det politiska landskapet.del lärata nyaav nya

statsförvaltningens kunskapsstöd för närvarandetraditionellaDen är

otillräcklig för den långsiktiga politikutformningen. hänger till vissDettamer
Sveriges nyliga inträde i sektorielldel med EU, ävensamman men en

Europapolitiken. Efter hand förvaltningenhantering kommer naturligtvis attav
öka kompetensen praktisk inlärning, fortbildning och rekrytering. Detgenom
långsiktiga kunskapsproblemet ligger emellertid bog. Vaden annan som
krävs i framtiden former för kunskapsstöd till politikutformningenär nya som
förmår tillvara det växande antalet gränsöverskridande aktörer inomatt ta

näringsliv, förvaltning, regioner, intresseorganisationer med relevant och

problematiserad kunskap i långsiktigt perspektiv. Behovet kunskapsstödett av
från forskare och behandlar frågor på medellång sikt år3-5experter som
kommer kommerDet behövas tillgängliga forskamätverkatt accentueras. att

och samtal förhandlingarnätverk för och mellan regeringen och olika privata

offentliga ioch aktörer samhället.



policyfrågorolika ärlinjer isvenskautmejsladeföreligger endetAtt
ocholika arbetsgruppertillsätterkommissionentillgångoch närstyrka en

idéerframgångförförutsättningar är attViktigasvenskatillkallar experter.
underbyggdavälfunnit inressantakommissionen ärsvensktmed somursprung

svenskakommissionen,irenommé attsamtharsvenskaoch gottexperteratt
i olikahandlingslinjuppfattning ochregeringenskännedomhar erexperter om

frågor

sådantpåmöjlighetÄven haftharSverige inte ettdäri de fall att agera
pågårförslagochaktiviteterinitierat ettpåverkatskommissionensätt att --

från kommissionen. Denförslagmedkontinuerligt arbete att reagera
samordning:inslagmedståndpunktstagandeinbegriper även avprocessen

och beredningarministerrådsmöten,policysamordning inför Coreperfrämst

iintressebevakningnationellaeventuellaoch partiernasriksdageninom

Europaparlamentet.

"think96-kommittén temporär2.1 EU en-

tank"

denantal aktörer. Isamspel mellanutformas iEuropapolitiken ett stort

"spelplanen".konturernanedan enbartstiliserade figuren avges

l regionalaintressenintresseorganisationer,näringslivet,alliansfönnåga. regeringen,och HurSamsyn
FinansdepartementetSverigespositioni EU.stärkasamverkaförforskarvärldenbehöveroch att
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"spelplan"EuropapolitikensFigur

Kunskap
A

/ Arenor

Policy

universitet,vidkunskapsproduktionenåterfinnskunskapsaxelnHögst upp
axel kannedhögskolor. Längreforskningsinstitut och samma

såledesAxeln gårin.placerasförvaltningenfrån offentligakunskapsstödet den

fristående frånorganisatorisktinstitutionerproducerad ärfrån kunskap somav
dettaplacerade inomstrukturer/befattningshavaretill ärregeringskansliet som

kansli.

innehåll och IbådepolitikengällerPolicyaxeln process.-
Påextrempunkter. denfinnsall politikliksom iEuropapolitiken, enaannan

och"handlingslinjer"policyfrågorlångsiktigaochåterfinns storaextremen -
"utvärdering"andrapå den"svenska intressen" extremen av-

revision.sakfråga ytterstenskildEuropapolitiken, eller en



antal viktiga aktörer med olika intressen medverkar iEtt stort

Europapolitiken olika deltar i samhällsdebatten,utformning arenor:av
beslutspåverkan,informationsspridningen,opinionsbildningen,

nivåer och i skildabeslutsförberedelser och beslutsfattande olika

återfinns enskilda medborgare, politiskainstitutionella sammanhang. Där

intresseorganisationer, studieförbund,partier, folkrörelser,aktionsgrupper,

oftakommunala regionala aktörer; intressennäringsliv, medier, och som

organisations- ochbildar allianser och samarbetararbetar i nätverk, över

territoriella gränser.

position i mittpunktenfår i denna skiss unik96-kommitténEU en
arbetamed kommitténs okonventionella"0rigo". har sättDet göra attatt som

offentlig utredning.traditionell"think tank"liknar äntemporär ensnarare en
ochspecialister från universitetforskare ochskettKunskapsstöd har attgenom

policyfrågordär antalvetenskapliforskningsinstitut skrivit ett stortuppsatserga
dessadisciplinentill kunskapsläget ioch relateratsproblematiserats samt att

Även inomutåtriktade verksamheten.i dendeltagit föreläsare expertersom
skrivitriksdagsförvaltningen harregeringskansliet ochframför allt

medverkat iskriftproduktioni övrigoch deltagit samtexpertrapporter
politiker,ochSvenska forskareseminarier/hearingar/offentliga möten. experter,

journalister,EU-institutionema,företrädare förexpertis,utländsk

seminarier ochmedverkat ioch debattörer harorganisationsföreträdare

och harpolitisk debattförhar fungeratKommitténhearingar. som en arena
fördelningverksamhet ochsin utåtriktadedessutom avgenom

och åsiktsbildning, intefolkbildningbidragit till bredinformationsmedel en
ungdomar.minst bland



Europaforskningenz

EU-relaterade och jämförande forskningenEuropaforskning denSvensk --
uppbyggnadsfas.3 erfarenheter frånKommitténsbefinner sig fortfarande i en

det sig mindreexpertuppdragen vid handenplaneringen röratt ettomav ger
någon längre tid.sysslat med Europaforskning under Läggerantal forskare som

Öst-förhållanden i och Centraleuropa införforskningentill dettaman om
skulle behövas snabb tillväxtuppenbart detutvidgningen EU detär att enav

Öst- och Centraleuropa finns vissaspecialister. Vad gäller justforskare ochav
mindre fläckar".områden forskningshänseende eller "vitai Detutgör mersom

rättsvetenskapliga forskningen, efter fallgäller exempelvis den som murens

rättsliga framväxt ochendast marginellt hunnit studera de systemens

tillämpningen regelsystemen.av
Europaforskare visarantalet relativt lilla kärnadenna tillTrots av

det finns betydligterfarenheten från forskningsuppdragen störreatt en grupp
Europafrågoma och sinforskare orienterar sig mot som genomsom nu

införliva problemställningar centrala ikompetens snabbt kan EU-är ettsom
Europapolitiken eller jämförande Europastudier.perspektiv, gällersig detvare

EU-relateradeoch jämförandeden beckningenför den"Europaforskningen"är gängse
"Europaforskning"användsi dennaskrivelse.ochdet i denmeningenforskningen, är som

Göransson forforskningspropositionhar utredareBengtinför höstens görautsetts att enen
framförslagtill områdenför denna forskning.Europaforskningenochkartläggning typta avav

uppdrag läggaframHumanistisk-SamhällsvetenskapligaforskningsrådetHSFR tättiDärtillhar att
förslag.
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påvinnamycketskulle haSverigei ettEuropaforskningen att

ochexempelvis ekonomer, rättsvetaremellanforskningssamarbete statsvetare,

frukbart kunnaochheltäckande sättforhistoriker. Detta ettatt mer
statsskickför svensktkonsekvenseroch derasEU-frågorlångsiktigaanalysera

europeiskadenutvecklingenkansamhällslivet i Detoch stort. avavse
ochutrikes-östutvidgningen,konsekvenserolikaintegrationen, av

och effekter,orsakerregionaliseringenssäkerhetspolitiken, l

någoninte gjortharpotentialer. Sverigesysselsättningsunionens ännutyvärr

integration och EU.europeisksatsning på forskningmångvetenskapligstor om
kronoranslagit miljonerstortinget 100med därjämföras Norge,kanDet ca

forskningsprojekttvärvetenskapligtpåtioårsperiodunder ett omen
Europa."förändringarna i

utanförEU-länder,väletablerad i fleraEuropaforskningen ävenär men
tillräckligt deldock inteför Sveriges delexempelvis i USA. DetEU är att ta

Europaforskning.kvalificeradSverige måste haden forskningen. en egenav
identifikation. viktfråga både tillgänglighet och Det ärDet attår avomen

speciellautifrån svensk horisont med defrågor studerasEU ävenom
traditioner och värderingar finns här.som

kvalificeraddet finnsSammanfattningsvis erfarenhetenär att gruppen
till sin specialitet. Gruppenhar utvecklat forskningenforskare EUomsomav

mellan svenska ochforskningssamarbetet ökartillväxt, nätverk bildas,underär

långsiktigasatsningar på dendock ökadeeuropeiska forskare. krävsandra Det

forkunskapsbehovetminst för klaraEuropaforskningen i Sverige inte att

Europapolitiken.hanteringen av

4 forskningsprogramoch nordisktprojektetNorden Europa.EttrådetharnyligeninitieratNordiska
miljoner förperioden1996-2000.budgetpå35 DKKhumanioraochsamhällsvetenskapmedinom en
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Kommitténs

folkbildningsambition

denhuvuduppgiñer varit stimulerakommitténs "attEnligt direktiven har en av
huvudfrågor och företrädareregeringskonferensensoffentliga debatten kring ge

uppfattningar".åsiktsriktningar för sinaför olika utrymme att argumentera

utåtriktade seminarier,sin verksamhet hearingar,Kommittén har genom egen
offentligaregionala konferenser, och publiceringsverksamhet aktivtmöten

mål.bidragit till uppfylla dettaatt

fördelades särskilda på miljoner kronor förDessutom medel drygt tio

stimulera den offentliga debatten i Syftet dessalandet. med medelatt runt om
stöd till kunskaps- åsiktsbildningenoch kring frågor Europasattvar ge om

långsiktiga utveckling. Två viktiga låg till grund for detta. förstaDetargument

Sverige medlem i EU och det vitalt intresseär deäratt att attvar ny av
komplexa Europafrågorna får sin naturliga plats i den svenska

samhällsdebatten. andraDet medlemsländerna i stårEUargumentet attvar
inför viktiga vägskäl inför regeringskonferensen.

Kommittén beslutade för de särskildatreom program
informationsmedlen: folkbildningsprogram, skolprogram ochett ett ett
debattprogram Inforrnationsmedlen och intresse.rönte stortprogrammen

Folkbildningsprogrammetsmålsättning minst 60% befolkningenföreattvar av av
regeringskonferensenskahakommiti kontakt långsiktigamedden debatten framtidochEuropasom

"Åsiktbildningregeringskonferensen.kännatill Skolprogrammet blandgymnasieungdom"hade
målsättningen någymnasieungdomar årmellan och18 för fördjupaåsiktsbildningen15att att om

framtidsfrågor.EU:s 1 "Debattkringdesvenskapositionerna" målsättningenprogrammet attvar -
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ochmyndigheterföretag,enskildafråninkomansökningar personer,300Drygt
bibliotek,fackföreningar,studieförbund,slagolikaorganisationer av -

förorganisationerorganisationer,kristnafolkhögskolor,gymnasieskolor,
föreningar,utrikespolitiskakvinnor,ochmiljöfred, försvar,frågor,europeiska

politiskaochkvinnoorganisationerpolitiskaungdomsorganisationer,politiska
ochskolororganisationer,olikafrånansökningar typerdessa avpartier. 55 av

projekt dessaFleraolikaföranslagerhölllandet avibibliotek runt om
månad 1996.majunderslutredovisasskalloch1996marspågårprojekt ännu

i dessabildförstafåangelägetvaritdock avattharDet en
tillstimuleraochinformationspridagällervaderfarenheter attorganisationers

till de 55ställsfrågorantalmindre somändamål hardetta ettdebatt. För
offentligastudiecirklar, temarnöten,aktiviteterolikaförmottagit pengar

dettaseminarier. Iföreläsningar,tävlingar,utställningar,debatter,möten,
geografiskaellerolikaskiljaförsök gjortsinget utharskede att programtidiga

enkäten.7besvarathar5549hemvister. av
allmänhetenkontaktaerfarenhethar attorganisationerdeAv avsom

intresset36skolor attolika procentfall eleverförekommandeieller angav
registrerakunde ett26eller procentmycketvaritprojekt stort.stortför deras

denhadeorganisationer mestfyradeintresse. Tremedelmåttligt somav
tillförlagdverksamhetsinharintressefolksgälldevaderfarenhetennegativa

landet.ismåmycket orter

vidska drivaSverigefrågorvilkafastriksdag lagtregeringochmedsambandi att
frågor.dessakringdebattstimuleraregeringskonferensen en-

fler aktörer.innefattasegentligensåorganisationer,andramedsamarbetarsökandeflestaDe

varitprojektenharihållersvarstiden,kortafrämst:denbortfallettill personersomOrsaker år
blivitinteprojektentvåfall har ännusjuka,ieller av.bortresta
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deuppmärksamhetÖverlag nöjda med denorganisationernatycks vara
ansågmindre 60inteaktiviteter, attsina än procentmedierna förfått i

kanganska bra.eller Dettabra,varit myckethittillsbevakningen ses som en
förfalletbrukarmed vadjämförsärskiltsiffra,hög varasomom man

betyder allratidningarnaregionalade lokalapartiorganisationer. Det är som
utskick brevplats liggerPå andrainformation.nå medför utatt egnamest

lokal-kanochlokalradio TV. DetTredje plats delas mellan0.dyl.. varasenare
närradio ochkanjämföras med"riks-TV". Dettastudent-TV ellernär-TV,TV,

På fjärdebetydelse.mycket marginellhaftradio däremotkommersiell ensom
olika slag.bransch-/fackpressåterfinnsplats av

myckettillfrågadede 79delen ärövervägandeDen procentav ---
kunskapskällorinformationsmaterial ochtillnöjda med tillgångeneller ganska

något fall harprojekten.frågor de behandlar i Iderör mansomsom
riktatsaknas materialdetmaterial, i andra fall konstaterasproducerat atteget

till ungdomar.

skrifter ochsinaregelbundet skickat informationKommittén har om
kostnadorganisationer fått anslag. hartill de De utanexpertrapporter som

kanske intesmåskrifter kommittén givit Därför deterhållit de ärut.som
informationskälla listan de informationsvägarmärkligt denna övertopparatt

sökt sinvisar dock organisationerna harTabellen nedananvänts. attsom
EU-institutionernainformation olika inte minst har det materialvägar, som

kannått i folkbildnings-Sverige.producerat Man även attnoteraut

tidskrifter ochaktivt information på andra egnaorganisationerna sökt vägar

slag, böcker, Internet.studiematerial, tidningar olikaav
tillgångganska godtillfrågade sig ha mycket ellerde sade72 procent av

kunde däremotorganisationernaföreläsare eller debattörer.till 16 procent av
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föreläsaredålig,mycketellerdålig,ganskatillgångenbesked att varomge
organisationernaDeolikatill deras senaredebattörereller arrangemang.

problemhaftdeharSjälvastäder.små större somsåväliåterfinns orter som
föreläsare,uppbokadevarsel,kortorsakerallt pekat typenframför av

fåsvårigheteroch attkompetentatillräckligtsiginteföreläsare ansettsom
folk"."drarföreläsare som

antaliAndelarinformationsvägar procentföljandeNiHarTabell använt
49Norganisationer.

122% lInfo CentreEIC Euro
2347%informationEuropaparlamentets
4592%materialochskrifter96-kommitténsEU
918%KommerskollegiumKK
2245%informationKommissionens

37% 18EU-faktaKritiska
39% 19EU-faktaNäringslivets

2857%EU-upplysningRiksdagens
61% 30Annat:

detbildförstadetta endastpåminna ärangelägetDet att avär att enom
delåterstår heldetinitierat ochkommittén har attfolkbildningsarbete ensom

skulle haprojektenframhållerrespondenterFleraprojekten. attiaktiviteter

i dennaingredienserviktigalångsiktighet typochTid ärtid.behövt avmera

folkbildningsprocess.
privataaktörerantalfinnsdetdockvisarErfarenheten ett stortatt -

ochåsiktsbildningenochkunskaps-delta ivilloffentligasåväl somsom -
bearbetaförfinns intresseframtidsfrågor. Det attEU:sdebattenstimulera om
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framarbetainformationsmetoder,olikaanvända och prövamålgrupper,olika
miljöorganisationer,studieförbund,dåeffektivahur ärstudiematerial. Men

informationspridabudskap,fåmedfackföreningar attbibliotek och att ut
frånFSI harInformationsstudierochSamhälls-förForskningsgruppen

kännedommedborgarnasfrågorräkning ställtkommitténsförhösten 1995 om
fåttharvilkafrågor sättregeringskonferensEU:s samt manomom

februari 1996.sedankonferenseninformationen om
utvärderingochuppföljningkommitténsingår iMätningarna av

sigandelenharFrån september 1995informationsverksamheten. sagtsom
frågangällerVadregeringskonferensen fluktuerat 40tillkänna procent.runt

övervägande delen 95hittills denvisar resultateninformationsvägar attom
Övrigaradio tidningar.nyhetsrapportering i ochTV,procent anger

folkhögskola/gymnasium,utbildninginformationskällor -
partier ochstudieförbund eller motsvarande,högskola/universitet,

nåttsjälvstudier, och bekanta har endastorganisationer, bibliotek, vänner --
intervallet l-9 procent.

fortfarande gång, och mätningarOrganisationernas aktiviteter i FSI:sär

två månader. således någrapågår i ytterligare för tidigtDet är ännu göraatt
initieratbedömningar den informationsinsatsslutliga kommitténav som

på stadium. blandNågra reflektioner kan dock detta iakttagelse kändEngöras

professionella informatörer studieförbund, fackföreningar, bibliotek ochär att

alla andra organisationer viktiga strukturer för förmedla kunskapärtyper attav
kunskap inte heller glöms bort så snabbt. moderna samhälletsDet villkorsom

Kommittén kon medinformation regeringskonferensenvia "Anslagstavlan",skallinom ut om
SverigesTelevision.Hemsida Internetöppnades1996-03-26.

17



nåmedier föri attbehöverorganisationerdessasådanadock exponerasattär
bas.derasmänniskor utgörkärnadenutöver somav

tidningarochradiotelevisionen,alltså ävenbör poängteras attDet om
intebetyder detta95-procentsnivån attpåliggermätningarnafortsättningsvis i

organisationernasEnligtosynliga.varitaktiviteter egnaorganisationemas
projekt.speglat derasochbevakatgradi högmediernaharbedömningar
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Kunskapsstödet för

Europapolitiken

förhållandetFrågor forskningens frihet, mellan forskningen och denom
århundranden ipolitiska makten har sysselsatt tänkare under och tillhör även

frågeställningarna.dagens värld de grundläggande dessa frågor har detI över

tiden funnits skiftande uppfattningar. Spännvidden exempelvis betydandeär

ståndpunkten någramellan den "rena vetenskapen" inte andraatt styrs av
behov sina och investeringar styrning i kunskap ochän att statensegna se
forskning viktiga uppnåmedel ekonomisk tillväxt.attsom

framförEtt kännetecknande drag i allt vissa delar den svenskaav
samhällsvetenskapliga forskningen dess samhällsrelevans, det villär säga att

finnsdet korrespondens mellan forskarnas problemformuleringar och deen
politiska, ekonomiska och sociala problem finns i samhället. Länkarna blirsom
särskilt tydliga i det offentliga utredningsväsendet. Samtidigt det viktigtär att

påpeka samhällsrelevansen forskningeni kan följd närhetenatt ses som en av
till makten, nödvändigtvisden inte behöver det.attmen vara

påSynen den objektive och den fria vetenskapen har efterhandexperten

förändrats i Sverige. Särskilt tydligt framkom detta i samband med

folkomröstningen kärnkraft. Expertrollen kom Någonstanspolitiseras.attom
blev det uppenbart det fanns viss betydelse för både frågeställningar ochatt en
resultat för eller kärnkraft. förtroendekris förDennamot expert-om man var
och forskarrollen accentuerades ytterligare inför folkomröstningen om
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.formulerarbeställer ochFråganimedlemskap EU. somvemvem somom
itrovärdighetenpåverkasåledeskanochvitalt intressefrågorna är svarenav

resultaten.
utvecklasSverigeivikt detbakgrund detdenna är attminstInte mot av

villDet sägamedEuropaforskningbetydande eget enprogramansvar.en
forskarnasövervägandenpolitiskastyrdinte utanforskning är avmeravsom

torde kunnaintressen. Dettavetenskapligaochproblemformuleringaregna
tvärvetenskapligaochforskamätsamarbete iutvecklas genom

miljöer.ochintressenmångfaldmedoptimaltforskningsprojekt aven-
förutsättning förkunskapsproduktionenlångsiktiga äri denPluralismen en

forskningsresultaten.granskningochanvändningkritisktrovärdighet, av
och hanterasvenska intressenidentifierabehovdet finnsNär att

detperspektivprincipielltlångsiktigt och äriEuropapolitiken ett mer
olika "ad-hoc"-ikompetensdenna poolanvändakunnavärdefullt att av av

"Kunskaps-96-kommitténs karaktär.exempelvis EUorganisationer av-
med vidasammanfattningsvis byggasfigur börtidigareaxeln" se ramarupp

naturligtvisdetkunskapsgrund. DessutomEuropapolitikens äroch förbättra

forskning- ochbeställarstyrdfinnsdetnödvändigtvärdefullt och att

Europapolitiken.olika delarutredningskapacitet kan avservasom
och folkbildningenpolitiska debattenfor denKunskapsstödet genereras
Även mångfaldenmiljöer. härinstitutionellafrån ärdelvis samma

få möjligheteråsiktsriktningar skallolika göraförbetydelsefull; detta attatt

nödvändigtförankringssynpunktpolicy- ochbådehörd. attsin Det ärröst ur
långsiktigt.kontinuerligt ochbedrivsEUfolkbildningsarbetet om
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Slutsatser

Kommittén konstaterar:

utvecklatforskare harfinns kvalificeraddetatt grupp av somen-
till sin specialitet.jämförande Europastudierforskningen ochEUom

forskningssamarbetet ökarnätverk bildas ochunder tillväxt,Gruppen är

forskare.mellan svenska och andra europeiska

måste stärkas, ochkunskapsgrunden för Europapolitiken attatt-
medför Europaforskning intemedlemskapet i behov ökad minstEU av -

tvärvetenskaplig på medellång sikt, långsiktigen-
kompetensuppbyggnad syftar bland till försörja denattannatsom

offentliga debattennödvändiga och folkbildningen.

den modell EU 96-kommittén tillämpat "temporär think tank"att° som
med kombination traditionell utredning, uppbyggnad etten av av
forskamät, bred folkbildning och politisk debatt klart positiv.är

Kommitténs uppfattning är:

uppläggning liknande 96-kommittén börEU införövervägasatt- en
viktiga vägval ikommande EU.
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