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Indvielse af CEPDISC
Fredag den 4. december 2020 blev CEPDISC officielt indviet.
Corona satte en stopper for den oprindeligt planlagte centeråbning i august og desuden for,
at åbningen kunne gennemføres med et stort publikum. Da den omlagte december åbning
nærmede sig valgte Centeret derfor at afholde åbningen som en hybrid event.

Workshop om algoritmisk retfærdighed
I samarbejde med Sune Holm (Københavns Universitet) var CEPDISC i efteråret med til at
organisere en workshop om algoritmisk retfærdighed. Workshoppen fokuserede på
filosofiske overvejelser omkring, hvordan man bestemmer retfærdighed i algoritmisk
beslutningstagning, og derved realiserer de potentielle fordele der ligger i at anvende
computer programmer, i både den offentlige og den private sektor. Hvad det betyder for en
algoritme at være retfærdig, er ikke et spørgsmål, der kan løses matematisk. Det er et
spørgsmål om etik. Derfor har folk der beskæftiger sig med maskinlæring også opfordret
filosoffer til at engagere sig i- og anvende deres ekspertise inden for området algoritmisk
retfærdighed. Formålet med denne workshop var at gøre netop det.
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Andre begivenheder
CEPDISC seminarserien skulle bringe en række højt profilerede talere til Aarhus. Men
ligesom danske forskningsinstitutioner generelt har CEPDISC været meget påvirket af Covid19-situationen, og de fleste forskningsseminarer og workshops er derfor blevet afholdt
online.

CEPDISC medlem lancerer ny bog
I "The Epistemology and Moral of Human Kinds" fremfører Marion Godman det synspunkt, at
grupper af mennesker, der er klassificeret efter deres køn, religion eller etnicitet, er
historiske grupperinger. Grupperingerne er historiske, eftersom de under- støttes af kulturelt
nedarvede former for reproduktion. En sådan reproduktion opstår, fordi vi mennesker er
socialt motiverede (vi kan både lide at gøre ting sammen med andre, og vi kan lide at gøre
tingene på den måde, de andre gør det). Det betyder, at vi identificerer os med, og lærer af
allerede eksisterende kulturelle modeller (f.eks. et bestemt køn eller en religiøs praksis).
Hvilket i sidste ende fører til grupperinger og identiteter på tværs af generationer. Men
historiske grupperinger er også forbundet med fordomme, stereotyper og diskrimination.
Man kan derfor være skeptisk over for deres anvendelse i generaliseringer, forklaringer og i
politik. Marion Godman argumenterer for, at de menneskelige grupperinger, der er resultatet
af kulturel reproduktion, fortjener videnskabelige undersøgelser, ikke på trods af, men på
grund af deres rolle i at forklare vores identitet og mønstre af uretfærdighed og
diskrimination.

CEPDISC tiltrækker sig national opmærksomhed
Indvielsen af CEPDISC blev nævnt i en række nationale aviser. Nationale medier henvendte
sig også til forskere i CEPDISC for at få perspektiver på diskriminerende adfærd i forskellige
sager drøftet i de nationale medier. For eksempel har Ditte Marie Munch-Jurisic udtalt sig
omkring sexisme, bias og epistemisk uretfærdighed i en lokal nyhedsudsendelse (TV2
ØSTJYLLAND, onsdag den 19. august 2020, 19:30 Nyheder) og Michael Bang Petersen har,
qua hans forskning på HOPE-projektet, været i medierne adskillige gange for at kommentere
på borgeradfærd og dennes konsekvenser for udviklingen af Coronavirussens udbredelse i
Danmark.
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