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EthicSchool biosecurity module
➢ Is uw bedrijf of organisatie actief op het gebied van levenswetenschappen?
➢ Hebt u te maken met biosecurity issues?
➢ Zoekt u training van uw personeel in omgang met ethische dilemma’s rond dual use
technologie?
In EthicSchool bied ik (Dr. Ineke Malsch) training aan, die afgestemd is op uw specifieke behoeften.

Wat kunt u verwachten?

Ervaring

Optie 1 is een workshop van een halve dag voor
10-12 deelnemers. Een of twee inleiders
introduceren biosecurity issues, en het
bestaande wettelijke kader, inclusief formele
wetgeving,
‘soft
law’
en
vrijwillige
zelfregulering. Vervolgens gaan de deelnemers
in gesprek over casestudies, waarin dilemma’s
in biosecurity centraal staan.

De EthicSchool biosecurity workshop is eerder
gehouden in 2012, m.m.v. Dr. Koos van der
Bruggen (gastspreker) en mijzelf.

Optie 2 is een lezing waarin doe-het-zelf ethiek
van biosecurity gepresenteerd wordt, gevolg
door discussie over dilemma’s in de praktijk.
Mogelijke inhoud:
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding: context
Academische ethiek in vogelvlucht
Maatschappelijk
Verantwoord
Innoveren in het kort
De Theorie van de Rechtvaardige
Oorlog toegepast op innovatie
Dual use biosecurity issues
Groepsdiscussie van cases
Conclusies

(Ineke Malsch. Do-It-Yourself Ethics of Dual Use
Science and Technology. Dual use export
control seminar, ISTC, Astana, Kazakhstan, 1213 October 2017 www.istc.int)

De lezing is recent gehouden tijdens een
seminar over dual use export control in 2017.
Publiek-private governance van biosecurity is
een van drie cases die centraal staan in mijn
komende boek: Future Technologies We Want
(2018). Een aanrader als u meer wilt weten.
Ik heb 15+ jaar ervaring in discussies over
biosecurity issues:
•

•

•

Als vrijwilliger bij Pax Christi
Internationaal, waar ik conceptstandpunten over het Biologische
Wapen Verdrag heb geschreven vanaf
~2001 tot nu.
Als lid van klankbordgroepen bij
projecten over een biosecurity
gedragscode (KNAW, 2006-9) en
Biosecurity en Dual Use (TU Delft 201011)
Als subcontractor in SYNENERGENE,
mede-organisator van discussies over
biosecurity
(2016-17):
www.synenergene.eu

www.ethicschool.nl/aanbod

Wilt u meer weten? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Retouradres: Ineke Malsch, EthicSchool, Postbus 455, 3500 AL Utrecht, 06 22670580 of
malschtechnovaluation@xs4all.nl
Soort training
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