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Vi lever mitt i en global kris orsakad av covid-19-viruset. Under krisen har vi och hela världen förlitat
oss på refereegranskad vetenskaplig kunskap producerad av det internationella forskarsamhället.
Den vetenskapliga kunskapens samhällspåverkan är beroende av hur gemenskaper som fungerar på
olika språk runt om i världen kan dela, ta emot och förstå kunskap – och vilken tilltro man har till
vetenskaplig kunskap. Det genomslag olika åtgärder får är beroende av hur trovärdigt man, på det
egna språket, kan vidareförmedla faktabaserad kunskap som åtgärder kan byggas på.
Begriplighet, trovärdighet och förtroende bygger på vetenskapligt kapital.
Vetenskapligt kapital uppstår genom spridning och popularisering av vetenskaplig kunskap,
effektiv vetenskapskommunikation och vetenskapsfostran samt forskningslitteracitet. Vi behöver
aktörer som förstår sin publik – vetenskapliga föreningar, vetenskapscenter, vetenskapsinstitut
och stiftelser som upprätthåller eller stöder dessa – för att ett samhälleligt genomslag och det
allmänna bästa ska uppnås.
Detta kräver att man säkerställer verksamhetsförutsättningarna för vetenskapliga föreningar,
vetenskapsförlag, vetenskapscenter och institut som sprider vetenskaplig kunskap och ökar det
vetenskapliga kapitalet.
En mångsidig och även internationellt unik helhet av vetenskapliga aktörer som sträcker sig
djupt in i civilsamhället har byggts upp i Finland. Detta bidrar till att säkerställa vetenskapens
samhällspåverkan. Resurserna i denna helhet har bestått av ett engagemang för vetenskapens
och det öppna civilsamhällets värderingar samt frivilligt arbete i förtroendeuppdrag. Denna
allmännyttiga verksamhet har varit möjlig tack vare såväl privata donationer och stöd av stiftelser
som genom statsunderstöd som finansieras med penningspelens avkastning.
Det vetenskapliga kapitalet i vårt samhälle måste även framöver förkovras genom stöd till
vetenskapligt arbete, ökad förståelse av dess betydelse och effektiv spridning av vetenskaplig
kunskap. Av denna anledning arrangerar Vetenskapliga samfundens delegation, Vetenskapscentret
Heureka, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet och Finlands kultur- och
vetenskapsinstitut den 15 februari 2021 ett webbinarium för vetenskapspolitiska beslutsfattare,
där verksamhet för att främja vetenskapens genomslagskraft presenteras.
Om vi inte arbetar för att sprida och göra vetenskaplig kunskap begriplig, blir förtroendet för
vetenskap och forskare lågt och genomslaget urvattnas. Det behövs forskning och kunskap, det
behövs olika perspektiv som gör det mänskliga livet, olika samhällen och kulturer förståeliga.
Detta arbete har vi undertecknade ägnat oss åt också under det pågående coronavirusåret.
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