Beretning til Videnskabernes Selskab og den danske nationalkomite for ICSU:

Den danske nationalkomite for IUBS – Beretning for 2012.
Aktivitetsniveauet i den danske nationalkomité for IUBS har været lavt i 2012. Medlemmerne af
den danske nationalkomité er enige om, at afgrænsningen af komiteens arbejde er vanskelig at
definere. Dette skyldes blandt andet, at IUBS er en gammel union, hvorfra en række yngre unioner
eller andre organisationer er blevet splittet ud, og unionen er derfor nu meget heterogen. Der har
ikke været nye programmer fra IUBS, det har været oplagt for danske biologer at deltage i.
IUBS er ikke almindeligt kendt blandt danske biologer eller i den danske offentlighed. Dette
skyldes blandt andet, at de formidlingsopgaver, som nationalkomiteer for IUBS varetager i en
række andre lande, i Danmark varetages af en lang række naturhistoriske og videnskabelige
foreninger, der typisk har både professionelle biologer og amatører som medlemmer. Desuden
formidler en række institutioner, heriblandt to naturhistoriske museer, viden om de emner, der
ligger inden for IUBS’ område.
Internationalt spiller IUBS imidlertid stadig en væsentlig rolle med hensyn til at varetage opgaver
fælles for biologer fra mange lande og forskellige discipliner, f.eks. som paraplyorganisation for
nomenklaturkomiteerne for zoologi og botanik, som videnskabelig repræsentant ved Conventions
of Parties under Rio-konventionen, hvor man skal sikre en forsvarlig bevægelighed af biologisk
materiale til forskning over nationale grænser, m.v. Desuden har IUBS betydning som en fælles
platform for biologer fra de industrialiserede lande og udviklingslandene, navnlig hvad angår lande
i Asien og Latinamerika.
Den danske nationalkomité for IUBS har tidligere drøftet unionens opgave i Danmark og Danmarks
rolle i unionen. Medlemmerne ser stadig dansk medlemskab af unionen som værdifuld for dansk
biologis internationale rolle. Man vurderer, at det er nationalkomiteens væsentligste opgave at
være bindeled mellem unionens internationale arbejde og de danske biologiske forskningsmiljøer.
Dette sker bedst ved at sikre en medlemskreds i den danske nationalkomité rekrutteret fra mange
danske forskningsinstitutioner, hvor der arbejdes videnskabeligt med biologi, samt i denne kreds
nøje at følge og forsøge at påvirke, hvad der foregår internationalt i IUBS. Dette kan bl.a. ske ved
grundige forberedelser før og opfølgning på en aktiv, dansk deltagelse i IUBS’ generalforsamlinger
og kongresser. I den nuværende situation synes andre, selvstændige aktiviteter organiseret af
nationalkomiteen i Danmark ikke at være realistiske.
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