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Czy ujawniać wyniki badań potencjalnie szkodliwe społecznie?

Radzono mi, żebym nie popularyzował wyników swoich badań
nad męską preferencją dla szczupłości kobiet.
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Wolność słowa

Spostrzeżenia dotyczące obiegowych opinii o wolności słowa:

1. Możemy mówić to, co myślimy (bez represji).

2. Są granice wolności słowa – nie możemy mówić absolutnie wszystkiego.

3. Nie ma zgodności co do tego, gdzie te granice się znajdują.



Wolność słowa jest prawem człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

(Zgromadzenie Ogólne ONZ, Paryż 1948)

Źródło: Google Books
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Międzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych

(traktat ONZ, Nowy Jork 1966)

Źródło: www.wildy.com
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i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci
dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Art. 19:

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.

2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje
swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji
i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci
dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

3. Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 (...) może podlegać pewnym
ograniczeniom (...) w celu:

a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;

b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub
moralności publicznej.
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Prawo polskie o wolności słowa

Polska ratyfikowała Powszechną Deklarację Praw Człowieka w 1957 r.

i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w 1977 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 54, ust. 1:

„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji.”

Ograniczenia wolności słowa zawarte w Kodeksie Karnym:

1. Znieważanie Prezydenta RP oraz innych konstytucyjnych organów RP.

2. Zniewaga, zniesławienie kogokolwiek.

3. Obraza uczuć religijnych.

4. Publiczne zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim, komunistycznym i innym zbrodniom
przeciw pokojowi lub ludzkości.
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Ograniczenia wolności słowa w nauce

Przykłady historyczne:

1. Indeks Ksiąg Zakazanych.

2. Teoria heliocentryczna.

3. Teoria ewolucji.

4. Łysenkizm.

5. Program atomowy USA.



Indeks Ksiąg Zakazanych

Sporządzony przez Kościół katolicki

spis dzieł, których nie wolno było

czytać, posiadać ani rozpowszechniać

bez zezwolenia władz kościelnych.

Źródło: www.adams.ie



Indeks Ksiąg Zakazanych

1501: papież Aleksander VI wydaje uchwałę o kontroli druku książek.

1559: pierwsze wydanie Indeksu (papież Paweł IV).

1948: ostatnie wydanie Indeksu (papież Pius XII, zawiera > 4 tys. dzieł).

1966: papież Paweł VI unieważnia Indeks.



Teoria heliocentryczna
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1543: Mikołaj Kopernik przedstawia teorię heliocentryczną
w dziele „O obrotach sfer niebieskich”.

Źródło: Wikipedia
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1543: Mikołaj Kopernik przedstawia teorię heliocentryczną
w dziele „O obrotach sfer niebieskich”.

1600: spalenie na stosie Giordano Bruno przez Inkwizycję Papieską.

1616: Inkwizycja zakazuje Galileuszowi głosić teorię heliocentryczną.

1616: wpisanie „O obrotach ...” do Indeksu Ksiąg Zakazanych.

1633: proces Galileusza za złamanie zakazu.

1835: usunięcie „O obrotach ...” z Indeksu Ksiąg Zakazanych.

Źródło: thomaspaineredux.nazirene.org



Teoria ewolucji

Zakaz nauczania darwinizmu w niektórych stanach USA w 1. połowie XX w.

W Tennessee zakaz istniał w latach 1925-1967.

Źródło: Wikipedia



Małpi proces

Dayton w Tennessee, 1925 r.:

nauczyciel John Scopes skazany na

100 dolarów grzywny za nauczanie darwinizmu

(równoważność dzisiejszych 1400 dolarów).

Źródło: archives.gcah.org



Łysenkizm

Trofim Łysenko:

największy autorytet w biologii i rolnictwie

w ZSRR od lat 1930’ do 1964 r.

Źródło: Wikipedia



Łysenkizm

Łysenkizm:

1. Odrzucenie istnienia genów i zasad genetyki Mendla i Morgana.

2. Czynniki środowiskowe mają nieograniczony wpływ na rozwój osobnika.

3. Cechy nabyte dziedziczą się.

Skutek: upadek biologii i rolnictwa oraz głód w ZSRR i Chinach.



Łysenkizm

Zakazanie „burżuazyjnej” genetyki i prześladowanie jej zwolenników.

Nikołaj Wawiłow (1887-1943):

czołowy genetyk rosyjski,

uwięziony w 1940 z powodu negowania łysenkizmu.

Torturowany, zmarł z wycieńczenia.

Źródło: Wikipedia



Program atomowy USA

1941: rząd USA utajnia badania naukowe nad rozszczepianiem pierwiastków
(brak publikacji w czasopismach naukowych).

Źródło: longstreet.typepad.com



Program atomowy USA

1941: rząd USA utajnia badania naukowe nad rozszczepianiem pierwiastków
(brak publikacji w czasopismach naukowych).

Lipiec 1945: próbny wybuch bomby atomowej na pustyni w USA.

Sierpień 1945: zrzucenie bomb atomowych na miasta japońskie (Hiroshima i Nagasaki).

Źródło: Wikipedia



Śmierć za ujawnienie tajemnicy

Ethel i Julius Rosenberg: amerykańscy komuniści,

przekazali ZSRR informacje potrzebne

do produkcji broni atomowej,

straceni w 1953 r.

Źródło: Wikipedia



Przyczyny ograniczania wolności słowa w nauce

Indeks Ksiąg Zakazanych

Teoria heliocentryczna

Teoria ewolucji

Łysenkizm

Program atomowy USA – powody bezpieczeństwa.

powody światopoglądowe i ideologiczne.
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Uzasadnianie wolności słowa w nauce:

1. Powody etyczne i prawne: związane z wolnością słowa w ogóle.

2. Powody pragmatyczne: postęp nauki.



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

Baruch Spinoza (1632-1677), niderlandzki filozof.

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

Baruch Spinoza (1632-1677), niderlandzki filozof.

„Wolność jest absolutnie niezbędna dla postępu w nauce”

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

Ernst Haeckel (1834-1919),

niemiecki biolog i filozof,

twórca zasady rekapitulacji

(ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy).

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

Ernst Haeckel (1834-1919):

książka „Wolna nauka i wolne nauczanie” (1877) –
– polemika ze zwolennikami zakazania darwinizmu.

Źródło: archive.org



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

Marcel Proust (1871-1922), francuski pisarz, autor „W poszukiwaniu straconego czasu”.

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

Marcel Proust (1871-1922), francuski pisarz, autor „W poszukiwaniu straconego czasu”.

„Dopóki ludzie mogą swobodnie

zastanawiać się nad swoimi powinnościami,

mówić to co myślą i myśleć to co chcą,

dopóty wolność nie zginie

a nauka nie upadnie”.

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

David Sarnoff (1891-1971), amerykański przedsiębiorca medialny,
założyciel NBC, współtwórca Radia Wolna Europa.

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

David Sarnoff (1891-1971), amerykański przedsiębiorca medialny,
założyciel NBC, współtwórca Radia Wolna Europa.

„Wolność to tlen, bez którego nauka nie może oddychać”.

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

John Stuart Mill (1806-1873), angielski filozof, politolog, ekonomista.

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

John Stuart Mill (1806-1873):

Książka „O wolności” (1859),

rozdział 2: „O wolności myśli i słowa”.

Źródło: Wikipedia



Wolność słowa w nauce a postęp nauki

John Stuart Mill (1806-1873):

Książka „O wolności” (1859),

rozdział 2: „O wolności myśli i słowa”.

„Ten, kto zna tylko swoje własne stanowisko

w jakiejś sprawie, nie zna tej sprawy dokładnie”.

Źródło: Wikipedia



John Stuart Mill

Krytyka ma pozytywny wpływ na rozwój nauki, nawet jeśli jest nietrafna.
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X głosi nieprawdziwą tezę

Y wygłasza tezę prawdziwą – sprostowanie do tezy X-a

X koryguje swoje przekonania

Korzyść: zastąpienie błędnych przekonań przez trafne.
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X głosi prawdziwą tezę

Y krytykuje przekonania X-a

X udoskonala swoje tezy, argumenty, dane empiryczne

Korzyść: udoskonalenie z grubsza trafnych, lecz niedoskonałych przekonań.
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Sytuacja 3 – krytyka jest całkowicie błędna

X głosi prawdziwą tezę

Y nietrafnie krytykuje tezę X-a

X odpiera krytykę

Korzyść: lepsze rozumienie, przedstawianie i uzasadnianie swych przekonań.
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Mill (1859) a Darwin (1859)

Darwin:

większość losowych zmian fenotypowych jest szkodliwa,

ale nieliczne są korzystne i to one umożliwiają postęp ewolucyjny.

Mill:

wielokrotnie krytyka powszechnie akceptowanych przekonań jest błędna,

ale to przypadki trafnej krytyki prowadzą do postępu naukowego.



Filozofia nauki według Karla Poppera

Karl Popper (1902-1994), filozof austriacki, jeden z największych w XX w.

Racjonalizm krytyczny:

Twierdzenia naukowe należy próbować obalić.

Jeśli wielokrotnie się to nie uda, to znaczy,

że dane twierdzenie jest prawdziwe.

Źródło: Wikipedia



Złośliwa lub niekulturalna krytyka



Złośliwa lub niekulturalna krytyka

Jeżeli jest trafna, to należy ją uwzględnić – zmienić własne przekonania.

Jeżeli jest błędna, to należy ją odrzucić – wykazać nietrafność krytyki.
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Dopuszczalne powody ograniczania wolności słowa w nauce:

1. Bezpieczeństwo – TAK.

2. Światopogląd, ideologia – NIE.

3. Koleżeństwo – NIE.
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Wolność słowa w nauce – podsumowanie

Uzasadnienie wolności słowa w nauce:

1. Powody etyczne i prawne: związane z wolnością słowa w ogóle.

2. Powody pragmatyczne: postęp nauki.

Dopuszczalne powody ograniczania wolności słowa w nauce:

1. Bezpieczeństwo – TAK.

2. Światopogląd, ideologia – NIE.

3. Koleżeństwo – NIE.
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Źródło: https://www.atticus.pl
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cenzurowaniu wypowiedzi, utrudnianiu swobodnego przepływu informacji naukowej.”

„Celem pracownika nauki powinno być poznanie prawdy.”

„Pracownika nauki obowiązuje postawa krytyczna, stała gotowość do kwestionowania,
rewidowania i odrzucania teorii.”
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„Pracownik nauki powinien bronić jej wolności.”

„Wolność nauki sprowadza się przede wszystkim do wolności myśli i wolności głoszonego
słowa.”

„Pracownik nauki przeciwstawia się zjawiskom szkodliwym dla jej rozwoju:
cenzurowaniu wypowiedzi, utrudnianiu swobodnego przepływu informacji naukowej.”

„Celem pracownika nauki powinno być poznanie prawdy.”

„Pracownika nauki obowiązuje postawa krytyczna, stała gotowość do kwestionowania,
rewidowania i odrzucania teorii.”

„Należy zapewnić wszystkim uczestnikom dyskusji lub polemiki możliwość
równoprawnego udziału niezależnie od stanowiska i tytułów naukowych.”



Czy w IA wolność słowa ma się dobrze?

[ciąg dalszy prezentacji nie jest tu zamieszczony]


