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Peter Singers store
kontroverser
XX
I 1972 skrev Singer essayet «Fa-

Jens Saugstad er professor i filosofi ved UiO og er kritisk til invitasjonen av Peter Singer. Foto: Privat

Ikke alle støtter opp om Universitetet i Oslos invitasjon av Peter Singer.

– Han burde aldri blitt invitert
– Jeg er dypt bekymret for
hva UiO har begitt seg ut på,
sier Jens Saugstad, professor
i filosofi ved Universitetet
i Oslo (UiO).
Saugstad introduserte Peter Singers tekster om fostre, spedbarns
og dyrs moralske status på Oslostudentenes ex.phil.-pensum i
2003. Han mener Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og
klassiske språk har invitert den
omdiskuterte filosofen uten å tenke seg om.
I beskrivelsen av ex.phil.-forelesningen skriver instituttet at de vil
invitere kjente internasjonale filosofer «i forskningsfronten», som

lett kan tolkes dithen at vi gir en
verdivurdering i et betent spørsmål. Det hadde vært riktig å invitere ham i andre sammenhenger,
men ikke til å holde ex.phil.-forelesningen, sier han.
– Skal ikke bidra til krenkelse

En av forutsetningene for å ha tekster av Singer på pensum, var at
det ikke skulle skape et inntrykk
av at UiO gikk god for hans synspunkter om drap på spedbarnsdrap og funksjonshemmede, forklarer Saugstad.
– Det er helt avgjørende for UiO
at vi på ingen måte bidrar til at
funksjonshemmede opplever seg
som krenket, sier han.

Han stemte mot å invitere Singer, selv om han har hatt ansvaret
for undervisningsopplegget om
filosofen. Nå gir han fra seg dette
ansvaret.
– Jeg kunne ikke stå for det at vi
har Singer på pensum samtidig
som vi inviterer ham til å holde
akkurat denne forelesningen, sier
Saugstad.
Ikke problematisk

Beate Elvebakk, instituttleder ved
filosofiinstituttet, svarer at bruken av ordet «forskningsfronten»
ikke er en verdivurdering, men viser til at tema for Singers forelesning er del av en filosofisk diskusjon som fremdeles pågår.

– Singer er én av mange ulike filosofer som studentene har lest
om på ex.phil. Målet er ikke at studentene skal overbevises om at
Singer har rett, men at de skal lære
å forholde seg kritisk og selvstendig til ulike posisjoner. Det betyr
ikke at vi tar stilling til hans syn
på dyreetikk, eller de andre temaene han har skrevet om, sier hun.
Peter Singer har selv bare en
kort kommentar til utspillet.
– Jeg kommer til Oslo for å snakke om etisk behandling av dyr,
ikke om funksjonshemmede. Men
de bør uansett ikke hindre meg i å
snakke om tema, ytringsfriheten
er viktig, sier Peter Singer.

mine, Affluence and Morality»,
hvor han tar til orde for at borgere i rike nasjoner er moralsk
forpliktet til å gi av inntekten
sin til verdens fattigste. Det ble
kritisert for å kollidere med
vår moralske intuisjon, fordi vi
normalt sett ville tenkt på å gi
som en prisverdig handling, og
ikke noe obligatorisk.
XX
I 1975 kom boken Animal
Liberation, hvor Singer argumenterer for veganisme, forbud
mot dyreforsøk og at dyr bør ha
moralske rettigheter på lik linje
med mennesker.
XX
Ga i 1979 ut boken Practical
Ethics der han blant annet argumenterte for bruk av aktiv dødshjelp på spedbarn som er født
med alvorlig funksjonshemninger. Boken skapte så voldsomme
reaksjoner at universitetsfag
som brukte boken som pensum
ble avbrutt.
XX
Opprettet i 2009 organisasjonen
The Life You Can Save, en organisasjon som mener mennesker er
moralsk forpliktet til å gi penger
så effektivt som mulig til de som
trenger det mest i verden. Dette
blir kalt «effektiv altruisme».
Bevegelsen har fått kritikk fra
bistandsorganisasjoner for ikke
å appellere til folks følelser.
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Jeg kommer
til Oslo for å
snakke om etisk
behandling av
dyr, ikke om
funksjons
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Mainz, Rüdesheim, Boppard, Köln og Bonn. Prisen inkluderer: Fly tur/retur Oslo-Düsseldorf, syv netters
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