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Spór o prawa zwierząt

Etyczne przesłanki weganizmu

14 września 2017, godz. 18:00

12 października 2017, godz. 18:00

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ,
ul. Lindleya 3/5 (II piętro)

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Park Ocalałych

9 listopada 2017, godz. 18:00

Prowadzenie: prof. Andrzej Elżanowski
(Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Park Ocalałych

Prowadzenie: prof. Dorota Probucka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prawa zwierząt, tak jak każdy inny rodzaj praw, nie są
określone raz na zawsze. Wraz z rozwojem naszej wiedzy
i moralności, mogą się zmieniać, kształtować, ewoluować.
Od tego, jaką koncepcję przyjmiemy, różne będą jej praktyczne implikacje. O różnych koncepcjach filozoficznych
dotyczących praw zwierząt oraz o ich rozumieniu
m.in. w kontekście polowań opowie autorka książki
„Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt”.

Ekologia głęboka czyli filozofia w służbie Ziemi

Czy to, co jemy, ma związek z tym, jak postrzegamy inne
gatunki? Czy psy i koty zasługują na swoje prawa bardziej
niż kury, krowy i świnie? Jakie uzasadnienie ma weganizm
w perspektywie etycznej i biologicznej? Prof. Andrzej
Elżanowski – zoolog, paleontolog i bioetyk będzie
zastanawiał się, czy ograniczenie produkcji zwierzęcej
jest etycznym i ekologicznym imperatywem.

28 września 2017, godz. 18:00

Dieta roślinna okiem lekarza.
Droga do zachowania zdrowia czy moda
niosąca za sobą szereg zagrożeń?

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ,
ul. Lindleya 3/5 (II piętro)

13 października 2017, godz. 18:00

Prowadzenie: dr Ryszard Kulik (Uniwersytet Śląski)

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Park Ocalałych

Podobno nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.
A najlepsza nawet teoria musi mieć swoje odniesienie do
praktyki. Tak właśnie jest z głęboką ekologią. Intelektualnie
jest elegancką koncepcją i jednocześnie daje mocne podstawy do konkretnych działań w realnym świecie. Takich
działań w odniesieniu do przyrody bardzo dzisiaj potrzebujemy, podobnie jak mocnych postaw teoretycznych
uzasadniających te działania. Czas więc zweryfikować
swoje przekonania i zakasać rękawy.

Wymarłe tury, zagrożone żubry,
czyli o statusie dzikich zwierząt dzisiaj

Prowadzenie: dr Anna Barcz
(Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Pojęcie dzikości mieni się znaczeniami w języku i kulturze.
Dawniej przypisywano je dzikim ludziom i zwierzętom,
ale też instynktom i terytoriom. Nierzadko status dzikości
nacechowany był negatywnie i oznaczał to, co nieludzkie,
barbarzyńskie, okrutne. Czy współczesna dzikość w ujęciu
ekologicznym może być jedynie dzikością kontrolowaną
przez człowieka? Jak groźba wyginięcia pewnych gatunków
przekłada się na nasze wartościowanie dzikości? Jakie
znaczenie mogą mieć dzikie zwierzęta nie tylko
dla przyrody, ale i dla kultury?

Wyrastanie z gatunkowizmu – dyskusja
15 listopada 2017, godz. 18:00
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Park Ocalałych

Prowadzenie: dr Magdalena Jutrzenka
(Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
Dieta roślinna niemal z dnia na dzień zdobywa coraz
większe rzesze zwolenników, ale czy aby na pewno jest
zdrowa i bezpieczna? Czy jest odpowiednia dla każdego?
Pełnowartościowa czy niedoborowa? Co mówią badania?
Jak postrzegają ją lekarze? Czy współczesna medycyna widzi
w diecie wegańskiej przyszłość czy zagrożenie?

Goście: prof. Hanna Mamzer
(Uniwersytet Adama Mickiewicza),
prof. Tomasz Pietrzykowski (Uniwersytet Śląski),
prof. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski)
Nasza cywilizacja opiera się na eksploatacji gatunków
innych niż człowiek, od xx wieku coraz trudniejszej
do zmiany, bo zyskującej charakter masowy, przemysłowy.
W jaki sposób moralność człowieka powinna ewoluować
w obszarze jego relacji ze zwierzętami i środowiskiem
naturalnym? Jakie praktyczne zmiany systemowe mogą
nam pomóc w przewalczeniu gatunkowizmu i przejściu
z perspektywy antropocentrycznej do biocentrycznej?

