
Fri vilja och mänskligt ansvar 
Sigtunastiftelsen, fredag 8 november 09.30 – 16.00, fri entré
”The diversity of life forms, so numerous that we have yet to identify most of them, 
is the greatest wonder of this planet.” (E.O. Wilson)
Den biologiska mångfalden på Jorden hör till planetens största under, menar den världsberömde 
biologen Edward. O. Wilson, som tidigare besökt Sigtunastiftelsen. Nu hotas denna mångfald av  
en historisk massutrotning, som vi människor direkt eller indirekt är huvudorsaken till. Genom 
jakt, fiske, ett ohållbart jord- och skogsbruk, överexploatering, och genom att på olika sätt förstöra  
livsmiljöerna för djur och växter riskerar kanske 15 % eller mer av världens arter att dö ut inom 
några årtionden. Om ingenting görs. Förutom värdet av alla de arter som kommer att försvinna, är 
massutrotningen ett minst lika allvarligt hot mot mänskligheten som klimatförändringen, som helt 
överskuggat problemet med en minskande biologisk mångfald.  

I år kom den alarmerande rapporten från det internationella samarbetsorganet IPBES, som trots de 
oroväckande framtidsutsikterna, ändå framhåller att ”Naturen kan bevaras, återställas och användas 
hållbart samtidigt som vi möter andra globala mål för samhället genom brådskande och samordnade 
insatser som främjar förändring.” Men vad har vi egentligen för ansvar för denna massutrotning och 
vad kan vi göra för att förhindra den? Vad är det för slags förändring som krävs för att hejda den 
negativa utvecklingen? Hur kan vi välja en annan väg, där människor kan leva mer i harmoni med 
planetens övriga arter. Detta är inte bara politiska frågor utan minst lika mycket existentiella frågor.  
Sådana och liknande frågor tas upp vid detta symposium som ingår i serien kring fri vilja och männi- 
skans ansvar. Medverkar gör företrädare för Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald, 
ArtDatabanken och Eco-Ethica.

09:30 Kaffe
10:00  Välkommen: Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen och Hans Liljenström, 
 föreståndare för Agora for Biosystems 

10:10   Cecilia Lindblad (Naturvårdsverket): ”Att bedöma en värld i omdaning: IPBES 
 uppdrag och den biologiska mångfalden” 

10:55 Paus
11:05   Torbjörn Ebenhard (CBM/SLU): ”Hävstängerna som ska böja kurvan: Vems ansvar är 
 det att hålla i hävstången?”

11:50  Johan Samuelsson (ArtDatabanken): ”Vad ArtDatabanken gör för en rik och känd natur”

12:30  Lunch 170 kr förbokas vid anmälan. 

13:30   Robert Bernasconi (Eco-Ethica): “What Philosophy did to help to create the 
 biodiversity crisis and what it can contribute now”

14:15    Paus   

14:30   Panelsamtal
 I panelen: Cecilia Lindblad, Torbjörn Ebenhard, Johan Samuelsson, Robert Bernasconi 

15:30 Kaffe

The scope of responsibility in time and space – the case of biodiversity

Förboka plats på www.sigtunastiftelsen.se. Seminariet är gratis, lunch 170 kr. 


