Vilka arter skall vi bevara och varför?
Ett symposium om biologisk mångfald och etik
Centrum för teologi och religionsvetenskap 8-9 maj 2008

D

et har blivit ett allt viktigare politiskt mål att bevara den
biologiska mångfalden, såväl i Sverige som internationellt. Det
finns stor politisk konsensus kring denna målsättning, men när man
närmar sig mer konkreta problemställningar blir det uppenbart att
det långt ifrån är självklart vilka arter som skall bevaras och varför.
Målsättningen att bevara den biologiska mångfalden kan ge upphov till
etiska konflikter mellan såväl olika grupper av nu levande människor,
mellan nutida och framtida generationer och mellan människan och
andra levande varelser.

Program 8:e maj*

Program 9:e maj*

9.30 – 9.35 Inledning

9.30 – 10.45 ”Humanekologiska perspektiv på biologisk
mångfald” Ebba Lisberg-Jensen, forskare vid Malmö
högskola, koordinator för nätverket MINNA (Mångfald
i Närnatur) vid Centrum för biologisk mångfald

De ovannämnda konflikterna aktualiserar en rad viktiga etiska
frågeställningar, exempelvis om människan har en plikt att bevara arter
för deras egen skull eller om endast de arter bör bevaras som har ett
materiellt eller estetiskt värde för nutida och framtida generationer.
Ovanstående frågeställningar uppmärksammas dock sällan inom
miljöpolitiken.

13.30 – 14.45 ”Icke-antropocentriska skäl för att
bevara den biologiska mångfalden” Petra Andersson,
fil.dr. i praktisk filosofi, Göteborgs universitet

Detta symposium har som mål att klargöra relevansen av etiska
överväganden för det politiska och praktiska arbetet för att bevara
den biologiska mångfalden. För att uppnå detta mål är det viktigt
med bidrag från olika vetenskapsgrenar och från individer och
organisationer som arbetar praktiskt med bevarandet av den biologiska
mångfalden.

9.35 - 10.50 ”Hot mot den biologiska mångfalden”
Urban Emanuelsson, föreståndare för Centrum för
biologisk mångfald, SLU
11.00 – 12.15 ”Antropocentriska skäl för att bevara
den biologiska mångfalden” Erik Persson, fil.lic. i
praktisk filosofi, Lunds universitet
Lunch

Kaffepaus
15.15 – 16.30 ”Biologisk mångfald, religion och
livsåskådning” Anders Melin, forskarassistent vid
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds
universitet
18:00 Middag
*Lokal: Sal 118, Centrum för teologi och
religionsvetenskap, Allhelgona Kyrkogata 8, Lund

11.00 – 12.15 ”Bevara biodiversitet – ja, men är vår
”toolbox” effektiv? Mårten Bendz, professor emeritus vid
Avdelningen för Skog och Trä, Växjö universitet
Lunch
13.30 – 14.45 ”Den ideella kraften i arbetet för att bevara
den biologiska mångfalden” Lena Eriksson, vice ordf. i
Svenska naturskyddsföreningen och verksamhetsledare för
Hållbar utveckling Skåne
Kaffepaus
15.15 – 16.30 ”Vilka arter skall vi bevara och varför?”
En avslutande paneldebatt med Erik Persson, Ebba LisbergJensen, Mårten Bendz och Lena Eriksson. Moderator: Ulf
Görman, docent och universitetslektor i etik, Centrum för
teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Symposiet har fått ekonomiskt stöd av Formas och Vetenskapsrådet. Symposiet är kostnadsfritt, men för att bli garanterad plats bör anmälan göras senast d. 8/4 till Anders Melin, anders.melin@teol.lu.se. Anmälan kan
på samma gång göras till att till självkostnadspris delta i lunch och middag. Meddela även speciella önskemål om kost.

