Fores

Sektor3

Fores är en grön liberal tankesmedja
med fokus på migration, miljö och
entreprenörskap.
Hemsida

http://www.fores.se

FORES söker praktikanter som vill arbeta i en
spännande miljö med nära samarbete med
ledande beslutsfattare och forskare.
Vi söker personer som studerar
miljövetenskap, statsvetenskap,
kommunikation och digitala rättigheter,
ekonomi, internationella relationer eller
angränsade ämnen. Vi lägger särskild vikt vid
att sökanden har god skriftlig förmåga.
Martin Ådahl, VD för Fores
Adress Bellmansgatan 10 118 20 Stockholm
Telefon 08-452 26 60

Tankesmedjan för det civila samhället
synliggör, granskar och väcker debatt
om förutsättningarna för och betydelsen av det civila samhällets
organisationer.
Utgångspunkten är att Sverige behöver
allt från knattefotboll till kooperativa
företag och ideella organisationer.
Via egna rapporter, seminarier, rundabordssamtal och andra aktiviteter vill
vi lyfta och vrida på perspektiv.
Programområden
Samhällsengagemang i förändring.
Skapandet av identitet
Välfärdens förnyelse
Organisation Tankesmedjan
Sektor3 drivs som en ideell förening.
Årsmötet är föreningens högst
beslutande organ där varje
medlemsorganisation har en röst. Det
beslutar om verksamhetens
övergripande inriktning och budget
men har inte har någon påverkan över
forskning, som Sektor3 finansierar och
debatterar.
Hanna Hallin, chef Tel 0739-365 100

E-post:hanna.hallin@sektor3.se

Vad är syftet med alla dessa

Tankesmedjor ?

Fler och fler tankesmedjor bildas i Sverige.
Framväxten väcker frågor om deras syften
och vilken roll de kan ha i samhället.
Hur skiljer sig de nya tankesmedjorna från
våra traditionella folkbildningsorganisationer,
studie-förbund och föreläsningsanstalter?
Är tankesmedjorna svaret på ett växande
behov av ny kunskap, som skiljer sig från
politikernas beskrivningar av samhället eller
som tar fram helt nya visioner?
Tankesmedjorna anlitar helst sakkunniga,
gärna forskare, som ges möjlighet att göra den
politiska debatten mera professionell.
Tankesmedjorna kan ses som en modern
version av folkrörelsernas eldsjälar - de som
formulerade parollerna och drev fram de
förtroendevalda till att besluta om reformer i
kommuner och riksdag.
Tankesmedjorna framhåller sitt oberoende av
de politiska partierna i riksdagen och
formulerar gärna sina värdegrunder på ett
sådant sätt att de kan placeras i vissa
samhällssektorer där man också finner de
pådrivande krafterna.
På följande sidor ges ett första urval.
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Cogito
Arena
www.dagensarena.se
Arena Idé är tankesmedjan inom
Arenagruppen.
Boa Ruthström, chef på Arena

Arena Idé startade år 2000 för att erbjuda ett
alternativ till tankesmedjorna på högerkanten.
Vår verksamhet består i utgivning av
rapporter, böcker och skrifter, anordnande av
seminarier och debatter. Till oss har vi knutit
experter, forskare, utredare och skribenter.
Vi vill vrida opinionsbildningen i en annan
riktning och lyfta in frågor och en verklighetsbeskrivning som idag saknas. Vi vill
undersöka vår samtid och påverka vår framtid.
Vi verkar utifrån värderingar baserade på
jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa,
demokrati och frihet.
Arena Idé vill stimulera en framtidsinriktad
samhällsdebatt och verka för ett debattklimat
präglat av ömsesidig respekt och dialog.
Arena Idé står självständigt i förhållande till
partier och intresseorganisationer, kärn- och
projektfinansiärer.
För att understryka denna självständighet har
vi till oss knutit ett vetenskapligt råd. Rådet
har en central betydelse för vår
idéutveckling och som rådgivare till den
löpande verksamheten.

DEN GRÖNA TANKESMEDJAN

Timbro
www.timbro.se

www.cogito.nu
Cogito arbetar för att bredda och fördjupa
samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv.
Vi vill lyfta fram konstruktiva idéer och
konkreta exempel som visar att ett hållbart
samhälle finns inom räckhåll.
Genom att främja idéutveckling i ekologisk
och solidarisk anda vill vi bidra till
utvecklingen av långsiktigt hållbara
levnadsförhållanden i alla delar av världen.
Det innebär ett kritiskt förhållningssätt till
dominerande ekonomiska och politiska
maktstrukturer, kulturkritik och ett sökande
efter demokrati på djupet.
Vi strävar efter att närma oss dessa frågor på
ett öppet sätt, med beredskap att ifrågasätta
etablerade sanningar, inklusive sådana
sanningar som anses självklara inom gröna
rörelser.

Styrelse
Per Gahrton, ordf.
<per.garthon@cogito.nu>
Fil. dr. i sociologi, författare och debattör. F.d.
riksdagsledamot och EU-parlamentariker
(MP). Per Gahrton har publicerat ett trettiotal
böcker inom en rad områden, i synnerhet
utrikespolitik, grön ideologi och politik samt
EU-frågor.

”Utan tvivel är man inte
riktigt klok”, sa Tage D.

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och
långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell
frihet och ett öppet samhälle. Timbro
bildades 1978.
Markus Uvell, VD för Timbro
Vårt eviga uppdrag handlar om att vinna nya
generationer för våra idéer. Efter drygt trettio år är vårt
grundläggande uppdrag detsamma, även om mycket
har förändrats.
Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt
och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för
arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta
personer, eftersom det är människor som utvecklar,
formulerar och bär idéer.
Timbro erbjuder en omfattande verksamhet som
involverar långt fler än de 15-20 personer som är
anställda på Timbro.
De programområden vi för närvarande fokuserar
på är folkkapitalism, välfärd och reformstrategi,
bistånd och global utveckling samt kultur.
Timbro driver också Timbro Medieinstitut.
Vi publicerar 10-15 böcker, ca 20 rapporter samt
ordnar omkring 100 seminarier, möten och
arrangemang varje år.
Sedan 2003 driver Timbro den ettåriga idéutbildningen
Stureakademin som riktar sig till ungdomar i 20–25
årsåldern. Uppkallad efter Sture Eskilsson, som i början
av 1970-talet skissade på en långsiktig
näringslivsstrategi för ett friare samhälle.
Tankesmedjans natur är frihetlig och Timbro fungerar
som en plattform för individer. Dynamik och
åsiktsskillnader är berikande. Varmt välkomna!

