
Przemysł farmaceutyczny jest jedną z najbogatszych i najszybciej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki. Jego istnieniu
zawdzięczamy możliwość leczenia coraz większej liczby chorób, jest on także jednym z głównych sponsorów rozwoju
współczesnej nauki na świecie. Jednocześnie jednak jego działania stały się przedmiotem poważnych kontrowersji społecznych i
moralnych. Wielu badaczy wskazuje na nadmierny wpływ przemysłu farmaceutycznego na środowiska medyczne i naukowe,
władze polityczne czy nawet całe społeczeństwa.
Niezależnie od empirycznych analiz aktywności przemysłu farmaceutycznego rozwijają się badania nad pojęciem biopolityki.
Celem projektu jest połączenie obu tych perspektyw w taki sposób, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, która z dotychczasowych
koncepcji biopolityki daje najlepsze narzędzia do opisywania i zrozumienia przemysłu farmaceutycznego – a następnie
zastosowanie jej do analizy i oceny działań tej branży.
Dlaczego to właśnie biopolityka ma być najlepszą kategorią do badania sektora lekowego? Przemysł farmaceutyczny oddziałuje
zarówno na sferę polityki (np. poprzez lobbing) jak i na sferę biologicznego życia jednostek (np. poprzez kształtowanie opinii o
tym, co jest powszechnie uznawane za chorobę); patentując materiały biologiczne lub leki wyznacza granicę między tym, co może
być uznawane za dobro wspólne (natura, wiedza), a tym co może być traktowane jako własność prywatna. Nie da się opisać
działania przemysłu farmaceutycznego bez refleksji nad relacjami między polityką a życiem czy władzą a wiedzą – a przecież
pojęcia te pełnią centralną funkcję w różnych teoriach biopolityki.
W ostatnich latach opublikowano liczne prace poświęcone tym aspektom działalności przemysłu farmaceutycznego, które są
etycznie kontrowersyjne. W najważniejszych podręcznikach dotyczących etyki badań naukowych można znaleźć całe rozdziały
poświęcone relacjom sektora prywatnego i publicznego, oraz ich konsekwencjom dla rozwoju nauki i medycyny. Wspomniane
prace łączy jednak jedno - dostarczają skrupulatnego opisu faktów, problemów i nadużyć popełnianych w sektorze
farmaceutycznym, ale zostawiają czytelnika z poczuciem niedosytu, zatrzymując się na pewnym poziomie analizy. Nowatorskość
niniejszego projektu polega na wzbogaceniu empirycznego opisu kontrowersyjnych praktyk o wnikliwą analizę takich pojęć jak:
biopolityka, medykalizacja czy komercjalizacja wiedzy. Projekt wniesie również oryginalny wkład zarówno w dziedzinę bioetyki,
jak i w teorię myśli politycznej, ponieważ jego celem jest zintegrowanie obu tych perspektyw.


