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Debatten om intelligent
design i universitetsblade
I slutningen af 2006 havde bladet Aktuel Naturvidenskab en artikel med ID som emne (1). Astrid Nonbo
Andersen var forfatter til artiklen, som var skrevet ud
fra en undersøgelse af ID-debatten i de danske medier.
Hun sammenligner bl.a. forholdene i USA med de danske tilstande og konkluderer bl.a.: “Hvor debatten i
USA altså medfører politiske initiativer, fører den i
Danmark ikke rigtig nogen vegne, men ligner mest af
alt en markering af to ret uforenelige holdninger til forholdet mellem videnskab og religion … Sandsynligvis
vil debatten fortsætte som sådanne regelmæssige standpunktsmarkeringer, der blusser op fra tid til anden,
uden at det får egentlige praktiske konsekvenser.”
Denne artikel blev skrevet inden det famøse fremstød fra tyrkisk side. I begyndelsen af 2007 modtog en
lang række europæiske universiteter og højere læreanstalter et større værk med titlen “Atlas of Creation”
kvit og frit.
Dette værk er ifølge Campus nr 11/07 “et muslimsk sidestykke til den velkendte kreationisme. Her er
Koranens ord den åbenbarede sandhed, og forfatteren
Haran Yahya hævder, at alle arter har eksisteret gennem
hundreder af millioner år, og udstiller evolutionen som
en vaklende, materialistisk fantasi. … Bag den offensive
satsning menes at stå en gruppe, der i årsvis har ført
kampagner med uddeling af gratis materiale i pompøst
omfang. De tyrkiske kreationister har gennem de senere
år stille og roligt opnået en stor indflydelse i et land,
hvor evolutionsteorien ellers har været bredt accepteret.
Men en nylig undersøgelse viste, at næsten 50% af landets biologilærere er i tvivl om teoriens rigtighed. Og
hvor over 80% af danskerne anså evolutionsteorien
som rigtig i en stor international undersøgelse fra 2005,
gjaldt det kun for 40% af amerikanerne og 25% af
tyrkerne”.
Så vidt Campus, der i juni måned havde valgt Evolution og ID som tema under titlen “Darwin under
pres”.
Debatten har derfor nu fået en anden drejning, og
med sådanne udmeldinger, som vi kan læse her, kan vi
nok forvente yderligere debat og – måske også – politiske initiativer. Læs nærmere i artiklen om Europarådets resolution.
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Med dette forsidebillede havde Campus – Aarhus
Universitets blad – den 4.6.2007 valgt at sætte
fokus på debatten om evolution og ID under titlen
“Darwin under pres”.

13

ak

tio

ne

lt

