VII OLIMPÍADA FILOSÓFICA DE GALICIA

DILEMAS MORAIS

LEMBRAR: un destes Dilemas Morais será sorteado
o día 24 de xaneiro na fase presencial para o alumnado
preseleccionado nos centros de ensino!
Proposta DM VII OFG,
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DILEMA 1: O YOUTUBER TRUCUS
O meu ídolo é o youtuber Trucus; ten un millón de seguidores, eu gozo
véndoo (a verdade é que ultimamente varias hora ao día) e, sobre todo,
falando despois dos seus vídeos cos amigos do instituto. Son tímido e é a
forma que teño de relacionarme con eles. Á maioría nos gustaría ser coma
el, moi ricos facendo só vídeos e pasándoo sempre ben sen estudar. O meu
irmán maior dime que escoitou nas noticias de non sei que canal que
Trucus acaba de ser denunciado por estafas e abuso de menores; dime que
debería comentárllelo aos meus amigos e, sobre todo, deixar de velo e
adoralo. Non me podo crer que o meu mito vaia caer polo chan. Non quero
investigar e arriscarme a que sexa certa a denuncia. Tampouco me apetece
falalo cos amigos. Van crer que o digo para fastidiar, burlaranse de min por
facer caso ao meu irmán e poden deixar de falarme ou cousas peores.
Ademais, se cadra o meu irmán só mo di para fastidiarme.
Que facer?
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DILEMA 2: MITO DO AMOR ROMÁNTICO
Estou moi namorada do meu recente noivo. Estou en 4º da ESO e os
estudos cústanme bastante, aínda que vou logrando aprobar. Por outra
parte, sei o que é o mito do amor romántico, que consiste en que as rapazas
esperamos a que nos chegue un príncipe azul que nos salve de todos os
problemas e nos faga sentir princesas. E tamén tenme falado das fatais
consecuencias deste mito, entre outras facernos pasivas ás mulleres e
impedir que nos desenvolvamos como persoas autónomas. O meu mozo,
que é dous anos maior ca min, repetiu varias veces e acaba de deixar os
estudos para buscar traballo; ten moi bo corazón e preocúpase por min. El
dime que sería mellor que non intente estudar na universidade, que é a
miña ilusión, porque non teño capacidades suficientes e porque facendo un
ciclo medio podería traballar antes e así estariamos mellor os dous. Hai
outras rapazas da clase ás que lles gusta o meu mozo e fanlle as beiras, polo
que teño bastante medo a perdelo se me empeño en facer e acabar o
bacharelato e, por riba, dubido que sexa capaz de acabalo.
Que debo facer?
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DILEMA 3: Inspirado en UN INIMIGO DO
POBO de Ibsen
Unha pequena vila recibe visitas de centos de persoas que acoden a probar
as augas consideradas milagreiras desde hai moitos anos. Unha vella lenda
asegura que a fonte de onde proceden as augas abrollou nunha rocha con
ocasión da aparición da Virxe a un grupo de nenos. Ao redor desa lenda,
construíuse un gran balneario que administra a distribución da auga da
fonte e é o principal reclamo económico da vila, pois a auga é tamén
embotellada. A análise científica das augas nunca puido probar os seus
efectos medicinais e por outra banda os casos de aparentes curacións
milagreiras son escasos e controvertidos. Iso non impide que as xentes
sigan acudindo e como as análises tampouco detectan ningún problema,
ninguén se opón ao aproveitamento mercantil e turístico relixioso. Mais no
último ano as novas análises detectan unha grave contaminación das augas
e a oficina técnica encargada emite un informe recomendando que se deixe
de explotar. Cando iso é coñecido polas autoridades da vila, presionan á
oficina para que o informe non se faga público, aducindo dous tipos de
razóns: a primeira, que os intereses económicos da vila se verían
gravemente afectados; a segunda, que, como eles son crentes, non están
dispostos a atribuír a ningún informe técnico un valor superior á acción
santificadora da Virxe.
Debe aceptarse que os dous argumentos teñen igual valor?
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DILEMA 4: MULTINACIONAL
Pablo é un importante executivo de marketing e director executivo dunha
multinacional farmacéutica.. A empresa de Pablo está interesada en
recolectar algúnhas especies de plantas, que a súa investigación mostra
como capaces de producir sustancias que atacarían de forma radical varios
tipos de cancro. Porén a empresa tópase coa oposición de varios grupos
indíxenas que non queren que estranxeiros brancos poidan acceder ás
terras onde se atopan as prantas e nas que está radicado un santuario de
augas curativas. Os mitos indíxenas narran que o declive da súa raza
produciráse cando ao santuario accedan non crentes. Ademais case todos
os indíxenas creen que os espíritos dos seus antepasados residen nese
santuario e que, conseguen desde él a protexer a selva e a súa forma de
vida. Por suposto Pablo sabe que as accións da farmacéutica terminarán
afectando á selva, xa que producirán unha explotación dos seus recursos e
que os indíxenas teran finalmente que trasladarse a outros territorios. Pablo
sabe que a única forma de conseguir permiso dos indíxenas a eses terrenos
e mudar as súas crenzas e substituílas por unhas crenzas novas, para o que
vai usar as novas tecnoloxías dos hologramas e crear unha pantasma dos
antepasados que bote por terra o mito do santuario.
Pensas que Pablo está actuando ben tendo en conta que o resultado será a
obtención dunha posible cura para o cancro, a pesares de que iso acabe
coa forma de vida dos indíxenas e mesmo coa propia selva que os seus
mitos se encargan de protexer?
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