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BESKRIVNING
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 merSagt 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 högskolaBeGreppbart 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
författarnaDan-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.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Etik - Vårdförbundet - vardforbundet.se
Evenemang | 21 jan 2019. Den tekniska utvecklingen inom AI och robotik går framåt i rasande fart och
erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går ...

Etik i praktiken | Institutionen för lärande, informatik, management ...
etik - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

etik - Uppslagsverk - NE.se
Det är glädjande att kunna utlysa en adjunktstjänst i etik (50%) på VH-fakulteten! Detta kan ske tack vare
att efterfrågan och omfattningen på ...
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