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Etik handlar om gott och ont, om rätt och fel. Men det är svårt att veta vad som är gott och rätt. Hela vår
tillvaro är fylld av situationer som ställer oss inför etiska frågor och problem. Vilket ansvar har vi gemensamt
för att människor tvingas bo på gatan eller att sjukvården inte kommer alla till del? Utifrån tre utgångspunkter
– gränsöverskridande, mångfald och ambivalens – vill författarna visa vad som har gjorts och vad man kan
göra med etikbegreppet.
Läs mer
Sagt om boken
"Att skriva en översikt om tusentals år av spretigt och svårtolkat etiskt tänkande är svårt. Men författarna
lyckas hålla ett både stringent och personligt tonfall som håller ihop materialet och håller mig kvar som läsare.
Muslimska och asiatiska utblickar tillför nya perspektiv. Likaså att zooma ut från det strikt individuella till
politisk filosofi och globaliseringsteorier. Då och då måste en sådan här sammanställning göras och den här
gången känns det förvånansvärt modernt. En bra kombination av en etisk uppslagsbok och en moralisk
uppmaning i vår tid." Tomas Brytting, docent, Ersta Sköndal högskola

BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp
och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar
kunskap i ett nötskal.
Helt enkelt.
Om författarna
Dan-Erik Andersson är universitetslektor i Mänskliga rättigheter och forskare vid Centrum för
Mellanösternstudier, Lunds universitet. Thomas Taro Lennerfors är associate professor vid Handelshögskolan
på Meiji University, School of Commerce i Tokyo.

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som
setter normer og prinsipper for riktig handling.
Etikk. Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved legers yrkesutøvelse. Les om
Legeforeningens arbeid knyttet til etikk, nasjonalt og. Finansnæringen møter samfunnet og kundene gjennom
de mennesker som arbeider i næringen. For at næringen skal fylle sin rolle i samfunnet og næringslivet på en.
Etikk. På etikkportalen publiseres nyheter, relevante saker og produkter fra KS. Her finner du uttalelser fra
Kommunesektorens etikkutvalg, tips til etiske. NRKs eigar og styre. Staten eig NRK og Kulturdepartementet
er generalforsamlinga, vel styret og set rammane for NRK si verksemd. Ordet altruisme ble først brukt av den
franske filosofen Auguste Comte, men den grunnleggende idéen i altruismen er meget gammel: Ethvert
menneskes moralske mål er. Skole. Vgs - Studiespesialisering Vg3. Fag. Religion og etikk. Karakter. 5. Antall
sider.
2. Antall ord.
580. Filformat. PDF Statnetts rolle i det norske kraftsystemet krever høy troverdighet og integritet, og
arbeidet med etikk er én av byggesteinene som må være på plass for å sikre. Buddhistisk etikk er den etiske
læren etter Buddha. Og akkurat som Buddha var en god mann, er Buddhas morallære en god lære. Men hva
handler buddhistisk etikk om. Definisjon av etikk Etikk er læren om fellesskapsverdier i et samfunn og de
normer og regler som må følges for å virkeliggjøre disse verdiene.

