S
NYT
U
MEDDELELSER
FRA
SELSKABET FOR
NATURLÆRENS UDBREDELSE
Stiftet 1824 af H.C. Ørsted

FEBRUAR 1998
12. årgang nr. 1

Onsdag den 18. februar kl. 19.30
FOREDRAG
Den indre og den ydre etik i naturvidenskaben
v/Lektor Claus Emmeche
Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier
Niels Bohr Institutet
Foredraget holdes på:
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
Resumé side 2

SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE

Onsdag den 18. februar kl. 19.30
FOREDRAG
Den indre og ydre etik i naturvidenskaben
v/Lektor Claus Emmeche
Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier
Niels Bohr Institutet
Foredraget belyser nye tendenser i forholdet mellem naturvidenskab og etik i et filosofisk
og historisk perspektiv. I positivismen fremstilles forholdet som et rent ydre forhold:
Naturvidenskaben er kun forpligtet på at søge sand viden, ikke "god viden". Viden anses
som neutral overfor brug eller misbrug, den er basis for tek-nologi, som kan anvendes til
acceptable eller forkaste-lige formål, men etikken og politikken overfor dette er
videnskaben fremmed. Den positivistiske ånd lever i bedste velgående. Men allerede
Francis Bacon (1561-1626), en af naturvidenskabens åndelige fædre, frem-hævede, at viden
er magt.
Kategorien viden synes ikke i sig selv friholdt fra det etiske, ligesom det videnskabelige
arbejde heller ikke er uden en indre etik. Forholdet mellem videnskabens ydre og indre
etik forekommer dog ret skizofrent. Des-uden er magt også en social relation, og
spørgsmålet er, om vi i det moderne samfund klart kan adskille magt over naturen fra
andre former for beherskelse. Den teknovidenskabelige udvikling stiller nye krav til
forskere om at forholde sig mere seriøst til etikken.

SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE

FORÅRETS PROGRAM
18. februar 199:
Den indre og ydre etik i naturvidenskaben
v/Lektor Claus Emmeche, Center for Naturfilosofi og
Videnskabsstudier, Niels Bohr Institutet
Foredraget holdes på Geologisk Museum.

11. marts 1998:
Endnu ikke fastlagt.
1. april 1998:
Forskningsetik
v/Lektor Peter Rossel, Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Panum Institutet.
Foredraget holdes på Geologisk Museum
22. april 1998:
Om forholdet mellem (natur)videnskab og etik.
v/Forskningsprofessor Peter Sandøe. Den Kgl. Veteri- nær- og Landbohøjskole.
Foredraget holdes på Geologisk Museum.

Forespørgsler angående møderne kan rettes til Bente Egaa, UNI•C, Tlf.: 35 87 88 89 eller direkte nr.: 35 87
88 04
Vi minder om, at alle interesserede er velkomne til selskabets foredrag - det er ingen forudsætning, at man er
medlem.

Direktionen i Selskabet for Naturlærens Udbredelse udgøres af:
Lektor Finn Berg Rasmussen, lektor Jørn Johs. Christiansen (sekretær), lektor
Erik Schou Jensen, professor dr.scient. Erik W. Thulstrup, Lektor Malte
Olsen, direktør Ole Mørk Lauridsen, professor, dr.scient. Dorte Olesen
(formand).

Et medlemsskab af SNU koster:
150,- kr. for ordinære medlemmer
75,- kr. for studerende
400,- kr. for virksomheder
Som medlem af SNU får man gratis tilsendt
bladet KVANT, Dansk Fysisk Tidsskrift

