Referat fra ekskursjon i Rådet for dyreetikk
Sted og dato: Ekskursjon til svinebesetninger på Romerike. Onsdag 25. januar 2012 kl. 09001500.
Deltagere: Gudbrand Bakken, Brita Skallerud, Guri Larsen, Ellen-Marie Forsberg, Karl Olaf
Jørgensen, Ann Margaret Grøndahl (sekretær).
Forfall: Ole Torrisen, Anne Storset
Nr Sak
Rådet var på besøk i navet til
Hans Ove Kirkeby, Asakvegen,
1923 Sørum fra 1000-1015.

Konklusjon
Ansvarlig
Under lunsjen diskuterte Rådet hvorvidt
AMG
de ønsket å være medarrangør av
Dyreetikkonferansen 2012*. I forkant
hadde Rådet fått tilsendt er kort
Lunsj i Gårdsbutikken på Hvam beskrivelse av hensikten med og temaet
videregående skole.
for konferansen. Rådet var samstemt i at
de ønsket å delta i dette arrangementet.
Til slutt besøkte Rådet satellitt- Sekretæren fortsetter på det igangsatte
besetningen til Lasse Skogstad, arbeidet.
Gauteidvegen, 2016 Frogner
1315-1410.
Under lunsjen fikk Rådet utdelt et notat
som viste planlagte aktiviteter for Rådet i
2012. Budsjetterte utgifter overstiger
tildelte driftsmidler, og det ble enighet om
at ekskursjonen til Dyreparken i
Kristiansand utsettes.
Det ble videre avtalt at sekretæren
oversender linken til nettboka i
månedskiftet januar/februar, og at
medlemmene leser gjennom det som så
langt er skrevet. Deretter vil vi få flere
personer til å kvalitetssikre produktet før
sidene åpnes for publikum. Målet er å
kunne ferdigstille nettboka til påske.

AMG

*Dyreetikkonferansen 2012 arrangeres av SUM/UiO, Minding Animals Norge og Rådet for
dyreetikk. Under gis en kort informasjon om SUM og Minding Animals Norge.
Kort informasjon om SUM – Senter for utvikling og miljø, ved Universitetet i Oslo
SUM er et tverrfaglig senter direkte under Universitetsstyret og ble etablert i 1990 som et svar
på Brundtland-rapporten, «Vår felles fremtid». SUM driver egen forskning og undervisning
om utvikling og miljøspørsmål, og er pådriver for slik forskning innad på universitetet og i
forhold til eksterne samarbeidspartnere.

Senteret har et internasjonalt forskningsmiljø for bærekraftig utvikling med en ambisjon å
utvikle Brundtlands agenda videre. SUMs forskningsportefølje kjennetegnes av en tverrfaglig
tilnærming til sentrale tema innen utviklings- og miljødebatten.
SUMs forskning er internasjonal, både når det gjelder geografisk fokus: Asia, Afrika, LatinAmerika og Europa, forskningssamarbeid og publisering. I en situasjon med økt politisk fokus
på koblingen mellom utvikling og miljø, ønsker SUM å frembringe forskningsresultater med
betydning for samfunnsutviklingen.
Både klimautfordringene og ressurskrisen gjør SUMs forskningsagenda i skjæringsflaten
mellom utvikling og miljø viktigere enn noensinne. Disse problemene er så omfattende at de
sprenger grensene for tradisjonelle disipliner og krever innovative tilnærminger.

Kort informasjon om organisasjonen Minding Animals
Minding Animals Norge er den norske avgreiningen av Minding Animals International og
skal fungere som en bro mellom akademia og aktivisme, og være en norsk arena for det
tverrfaglige feltet som studerer forholdet menneske/dyr, miljøproblematikk inkludert.
Minding Animals Norge sikter mot å tilrettelegge for diskusjon mellom de ulike interessene
innenfor dette raskt voksende tverrfaglige forskningsfeltet på en måte som vil bedre statusen
til ikke-menneskelige dyr, samt øke forståelsen av mennesket som et naturlig vesen.
Minding Animals International arrangerer en internasjonal kongress hvert tredje år – er neste
gang i Utrecht i juni 2012:
This conference is the second in a series of conferences about scientific, ethical and social
issues related to human interactions with and uses of animals.
The aim of the conference is to bring together academics from different areas (animal
welfare, animal ethics, and animal studies in general) with politicians and a broad variety of
interest groups.
The conference offers a platform for exchange of information about research developments,
debates about controversial political and ethical issues concerning the treatment of animals
and a variety of cultural activities around animals.
http://www.mindinganimals.no/

