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Etik i 90 erne Nils Gunder Hansen Hent PDF "Titlen "Etik i 90‘erne" er ment tvetydigt: på den ene side
mener jeg ikke, at etik er et paradigme, der kan fylde tidsånden, afløse "postmodernismen" og selv blive
afløst af noget helt syvende; på den anden side må jeg konstatere, at man for tiden dårligt kan åbne en avis
uden at støde på råbet om etik. Denne bog imødekommer ikke dette krav men forholder sig kritisk til det."
Nils Gunder Hansens bog sætter fokus på 1990‘ernes opfattelse og behandling af etik og moral. Samtidig

stiller han nogle evigtgyldige spørgsmål. Er der forskel på etik og moral? Hvad er det gode liv? Og kan moral
og etik overhovedet udgøre en trend? Nils Gunder Hansen (f. 1956) er en dansk forfatter. Han blev uddannet
mag.art. i 1984 og blev sidenhen ansat på Københavns Universitets Institut for Litteraturvidenskab. Nils

Gunder Hansen har blandt andet udgivet bøgerne "Etik i 90‘erne", "Den høviske kærlighed" og "En afgrund
af tillid".

 

"Titlen "Etik i 90‘erne" er ment tvetydigt: på den ene side mener jeg
ikke, at etik er et paradigme, der kan fylde tidsånden, afløse

"postmodernismen" og selv blive afløst af noget helt syvende; på den
anden side må jeg konstatere, at man for tiden dårligt kan åbne en
avis uden at støde på råbet om etik. Denne bog imødekommer ikke
dette krav men forholder sig kritisk til det." Nils Gunder Hansens
bog sætter fokus på 1990‘ernes opfattelse og behandling af etik og
moral. Samtidig stiller han nogle evigtgyldige spørgsmål. Er der

forskel på etik og moral? Hvad er det gode liv? Og kan moral og etik
overhovedet udgøre en trend? Nils Gunder Hansen (f. 1956) er en
dansk forfatter. Han blev uddannet mag.art. i 1984 og blev sidenhen
ansat på Københavns Universitets Institut for Litteraturvidenskab.
Nils Gunder Hansen har blandt andet udgivet bøgerne "Etik i
90‘erne", "Den høviske kærlighed" og "En afgrund af tillid".
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