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Jeg og du og vi Ole Thyssen Hent PDF Det klassiske krav til moralen er, at den skal levere klare og

forpligtende svar på, hvad der er rigtigt og forkert. Men i moderne samfund er der ikke kun én moral, men
mange "moraler". Der kan da opstå en fornemmelse af pinlighed omkring moral. Det er ikke noget, man kan
diskutere. Skal man tale om moral og etik i moderne samfund, må det ske på en ny måde. For moralen kan
ikke undværes. Vi bruger moralens sprog, når vi skal fortælle, hvem vi kan respektere, hvordan vi vil

behandle andre og hvordan vi selv kræver at blive behandlet. Over for strømmen af fornyelse forsøger vi at
bruge moralen til at skelne mellem hvad der er acceptabelt og uacceptabelt. Moral bruges til at fortælle hvem

"jeg" er, hvem "du" er og til at undersøge, om der kan opstå et "vi".

 

Det klassiske krav til moralen er, at den skal levere klare og
forpligtende svar på, hvad der er rigtigt og forkert. Men i moderne

samfund er der ikke kun én moral, men mange "moraler". Der kan da
opstå en fornemmelse af pinlighed omkring moral. Det er ikke noget,

man kan diskutere. Skal man tale om moral og etik i moderne
samfund, må det ske på en ny måde. For moralen kan ikke undværes.

Vi bruger moralens sprog, når vi skal fortælle, hvem vi kan
respektere, hvordan vi vil behandle andre og hvordan vi selv kræver
at blive behandlet. Over for strømmen af fornyelse forsøger vi at
bruge moralen til at skelne mellem hvad der er acceptabelt og

uacceptabelt. Moral bruges til at fortælle hvem "jeg" er, hvem "du"
er og til at undersøge, om der kan opstå et "vi".
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