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Indkaldelse til Generalforsamling iht. vedtægterne mandag den 7. november
2022 kl. 19 – i samme lokale som aftenens foredrag

Lørdag, den 17. september 2022, kl. 13
OBS: Vartov – Den store sal, Farvergade 27, København K
Filosofisk Forum om klima og eksistens
Klima- og miljøudfordringerne er den nye tids største krise og derfor udgangspunkt for tænkningen. Hvad skal vi stille op, når selve det biologiske grundlag
for vores aktive og kontemplative væren, naturen selv, skælver under fødderne
på os?
Hvis vi skal reagere med praktisk visdom – en filosofisk hovedopgave – må vi
starte med at tale sammen. Til denne panelsamtale er vi så heldige at have tre
indflydelsesrige tænkere på området til stede.
Kom og vær med til at blive en tand klogere på tingenes tilstand. Hvad er
værd at vide, hvad skal vi efterhånden stile efter at gøre – og måske vigtigst –
hvad skal vi turde håbe på?
I panelet sidder
Jørgen Steen Nielsen, journalist ved Dagbladet Information og forfatter til bl.a.
Vejen hjem til Jorden (2022) og Som gjaldt det livet - til den nye klimabevægelse
(2019)
Stefan Hermann, rektor ved Københavns Professionshøjskole og forfatter til
bl.a. En varm tid (2022)
Kathrine Richardson, leder af Københavns Universitets Sustainability Science
Centre samt forsker på Center for Macroecology, Evolution and Climate samt
bidragsyder til Håbets og handlingens pædagogik (2021)
Ordstyrer: Jacob Dahl Rendtorff

Mandag, den 26. september kl. 19.30
Heine Andersen, professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Morten Rosenmeier, professor, Det juridiske fakultet, Københavns Universitet
Forskningsfrihed – hvad med juraen?
Forskningsfrihed er en af grundpillerne i moderne oplyste demokratier. Der er ikke tvivl om, at
den trinvise frigørelse af moderne videnskab siden renæssancen og udbredelsen af videnskabsbaserede uddannelser har været med til at bryde nyt rum for udfoldelse af frie tanker, oplyste
argumenterende offentligheder og myndige borgere. Akademisk frihed, videnskabelig frihed og
forskningsfrihed er beskrevet i erklæringer og anbefalinger fra UNESCO, Europarådet, i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende rettigheder, og i flere lande er akademisk frihed skrevet ind i grundloven.
Men hvordan står det til med sikring af forskningsfrihed i dansk lovgivning? Hvad betyder juraen i praksis? I internationale sammenligninger af EU-lande har Danmark fået bundplaceringer.
Er det blot formaliteter, som nogle har hævdet, når de lidet flatterende sammenligninger kommer frem, eller betyder juraen faktisk noget?
***
Onsdag, den 19. oktober 2022 kl. 19.30
Peder Worning, cand.scient., Hvidovre Hospital:
Darwin tog fejl - om evolution og samarbejde
I Arternes Oprindelse (1859/da. 1872) af Charles Darwin kan vi læse om den skånselsløse konkurrence mellem arter og individer i naturen, og at konkurrencen har formet livet gennem evolutionen, det vi kender som Survival of the fittest.
Det billede er fortegnet, samarbejdet mellem arter og individer er lige så vigtigt som konkurrencen. Alle flercellede organismer er et resultat af et samarbejde, der blev indgået mellem to
meget forskellige bakterieceller for mere end to milliarder år siden, og alle planter er et resultat
af endnu et samarbejde.
Alle succesfulde organismer samarbejder med andre organismer i naturen. Det er dem, som kan
samarbejde, der klarer sig i konkurrencen!
***
Mandag, den 7. november 2022 kl. 19.30
Cecilie Rubow, antropolog, lektor ved Københavns Universitet:
Indendørsmenneskets natur

Vi lever det meste af vores tilværelse inden døre. Antropologen Cecilie Rubow har undersøgt hvad den livsform betyder for vores forståelse af naturen og vores håndtering
af verdens økologiske kriser. I et etnografisk feltarbejde fulgte hun i fodsporene på
strandmennesker, fuglefolk, miljøforkæmpere og klimaaktivister. Det førte til erkendelsen af, at der ikke blot er én natur, men flere, og at naturen er, hvor vi mindst venter
det. I foredraget vil Cecilie Rubow give eksempler fra feltarbejdet og introducere til ny
antropologisk tænkning om, hvordan de økologiske kriser kalder på nye måder at begribe naturen på.
***
Mandag, den 14. november 2022 kl. 19.30
Neal Ashley Conrad, Ph.d., forfatter, Proustentreprenør:
Proust 100 år. Opmærksomhedens rytter
18. november i år er det 100 år siden den franske forfatter Marcel Proust (1871-1922)
døde. Hans navn dukker op flere og flere steder, også i de nordiske lande, uden at vi
nærmere ved, hvad han står for. Proust blev verdensberømt på at beskrive en madeleinekage som impuls og udløser af en omfattende erindringsåbenbaring, der skænker
ham fortiden, barndommen og sit gamle jeg tilbage. Hans mesterstykke, romanen På
sporet af den tabte tid (À la recherche du temps perdu) hører til verdens længste. Den
udkom 1913-27 og blev nyoversat til dansk i 2002-14. Den handler om os alle på alle
planer, forfattet i et sprog, ingen af os har. Han er lige så berigende som han er udfordrende. I Neal Ashley Conrads lille nye encyklopædi om Proust og På sporet, Sandhed
og intet andet end sandhed, bliver du taget ved hånden og ført omkring i det vældige
værk og får smag for hans indlysende relevans i dag, hvor seksualiteten skrider, hvor vi
halser efter os selv og savner at få kontakt med os selv, pausen, fordybelsen og indsigt i
tilværelsens dybere sammenhænge. Det giver Proust os.
***
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