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JORDENS FRAMTID
– ELLER MÄNNISKANS?
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Vad kan filosofi säga om det?
Vad är filosofi?
Att fråga vidare!
Att lösa problem som antas
vara lösta!
Vara redo att ifrågasätta allt!
Praktisk filosofi: värderingar,
handlingar, samhället, människan

Människors sätt att leva förstör jorden
• Vad betyder det?
• Varför ska vi bry oss om det?
• Hur ska vi bry oss om det?
JORDEN KLARAR SIG FINFINT UTAN OSS!
ALLT VI VÄRDESÄTTER I NATUREN KAN FINNAS UTAN ATT VI FINNS!

Men kan naturen då vara viktig och värdefull?
• NEJ! Något kan bara vara viktigt och värdefullt om någon människa
tycker om det!

– (Andra) djur har väl också känslor … ?
– Det finns mycket som bara tycker om ifall vi får reda på det, men det är viktigt
och värdefullt ändå!
– Även om inte människan funnes kunde det vara sant att vi skulle ha tyckt om
jorden om vi hade funnits!
– Kan inte naturen själv sägas tycka om sig själv?

Vi måste bry oss om jorden för att vi är
beroende av den!
• Vi och vi … Alla behöver ju inte allting på alla sätt, eller?
• Och vi får ju bra saker av att använda naturen …

Vad är det ok att förstöra för vilka
ändamål och vad är det inte ok att
förstöra – varför då?
Vem ska bestämma det - och hur?

VAD GÖR NÅGOT
(MER) VÄRDEFULLT?
HUR SKA MAKT
FÖRDELAS?

Vi och vi …
• Mitt sätt att leva gör ju ingen skillnad …
– Var och en borde gör det som det vore bäst att alla gjorde!

Det vore i alla fall helt ok
om vi tvingades att göra
det som vi behöver göra
tillsammans!

Hur ska vi tänka om detta att vi kan
vara skyldiga att göra saker
tillsammans, inte som individer, utan
som grupp?

Men om vi vore färre! Problemet är
att vi är så många!
• Vem/vilka ska i så fall bort?
• Hur många är för många då?
• För många för vaddå?

Jordens framtid?
Tja …
Eller så bara skärper
ni er för framtida
människors skull!

Men de som drabbas i framtiden finns ju inte!
• De finns då!

– Gör de det?

Hur vi lever idag kan påverka
vilka det blir som lever i morgon
Kan vi då säga att de skadas
eller gynnas av hur vi levt?
Spelar det någon roll?

Så hur borde jag tänka och förhålla mig?
• Det beror på hur du ställer dig till ditt eget
ansvar i förhållande till alla andras och
samhället!
• Det beror på hur du ställer dig till vad och
vilka som är värdefulla, och vad som kan offras
för att det ska få finnas!
• Det beror på hur du ställer dig till värdet av
och ansvaret för sådant du själv inte får uppleva
– framtida människors liv, naturen och jorden!

Fy fan, vad jobbigt! Kan vi inte
bara fly ut i rymden?!
• Det kan vi förstås satsa på, men hur mycket och vad ska vi ge
upp för att chansa på att det kanske kan bli möjligt?
• Vem ska få följa med och varför?

Filosofins frågor slutar inte bara för att det tar emot!
TACK!

