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Etik & ansvar



”Man bør være god 

ved dyr”



• ”Man bør være god ved dyr”

• =

• Man bør ikke påføre følende
væsener smerte, frygt, 
frustration eller lidelse med 
mindre

• Det er i væsenets egen
interesse

• Det tjener et formål, der er 
så vigtigt, at det 
retfærdiggør det



Er den her 
grund vigtig 

nok?





Den, der er vældig stærk, 
bør også være vældig rar



Man skal kunne se, at problemet rummer etiske aspekter

• Det er forkert, at børn dør af sult, hvis det kan undgåes

Man skal kunne se, at de etiske aspekter vedrører en selv

• Jeg bør gøre noget for at afhjælpe situationen

Man skal have finde frem til en velovervejet løsning

• Fra “Man bør hjælpe børn i nød” til “hvad bør jeg gøre i
morgen?”

Man skal føre sine beslutninger ud i livet

• Donere til nødhjælp i stedet for at bruge pengene på eget 
”overflødigt” forbrug





Natur



•A. Kig på de medbragte billeder 
af ”natur” og ”kultur” og 
diskuter, hvad ordene ”natur” og 
”kultur” dækker over



• To forståelsesmuligheder, der forenkler 
diskussionen 

• Naturen er det, som ikke er påvirket af 
mennesket

• Men vi er vokset ud af naturen

• Fra Big Bang til 
evolutionsprocesserne

• Vi lever i det Antropocæne

• Vi påvirker alt

• Alt er natur, da mennesket er natur

• Benægter den erfaring, der kommer 
til udtryk i sproget

• ”natur/kultur” 
”naturligt/unaturligt”

• Så måske er opgaven ikke at forenkle, men 
komplicere



• Natur er (tak til Hans Fink)
• Det uberørte

• Det vilde

• Det landlige

• Det levende

• Det historisk velkendte

• Det sunde

• Det hele

• Det, der ikke kun er bestemt af 
menneskets vilje



• Ord som ”natur” og 
”naturlighed” har i dag en 
overvejende positiv klang
• Natur = Noget godt
• Unaturligt = Noget dårligt
• Ofte også i etisk forstand

• Rigtigt/forkert
• Derfor har det stor betydning, 

hvad der defineres som hvad
• Det ved reklameindustrien alt 

om
• Og politikerne















•Men bliver noget 
godt eller rigtigt af at 
være natur/naturligt?







• Vigtig pointe
• Det er ikke nok at sige, at noget er 

”natur” eller ”naturligt” og derfor 
godt
• I bedste fald en beskrivelse

• Etisk set skal man også 
argumentere for, at det er etisk 
godt

• Ellers 
• Er vi bare enige om noget, som vi ikke 

aner, hvad er
• Har man ikke fremsat noget argument, 

men blot en synsning

https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_nature





Klima 
& 

biodiversitet













Hovedet i sandet



• En stille undren
• Erfaring

• Vi ser os selv som gode og 
ansvarlige Fejl, dumheder, 
forglemmelser, men ikke ond 
vilje

• Antagelse
• Opdager vi, at vi skader 

andre, holder vi op
• Præmis

• Klimaforandringer og 
artsuddøen skader andre

• Erfaring
• Alligevel fortsætter vi stort 

set ufortrødent



• Undskyldninger (et udvalg)

• Problemets kompleksitet

• Oh, what to do?

• Afstanden mellem handlinger og 

konsekvenser

• Ude af øje, ude af sind

• Individ og kollektiv

• Men, hvad med de andre?

• Frygt for fremtiden

• Nu var det lige så hyggeligt

• Individets betydningsløshed

• Jeg er kun en dråbe i havet

• Ønsket om et godt liv 

• Uden bacon er livet ikke værd at leve





• Det gode liv i hyperforbrugssamfundet

• Præferencer skabes og 
iscenesættes som behov

• Reklamer 24/7/365/tildøden

• Vi jagter lykken i form af velstand

• Vi er ikke så forskellige, som vi 
tror





• Påstand

• Vi synes fanget mellem lyst og 
pligt

• Vi ved, hvad vi bør gøre

• Mindre bil, bolig, kød, 
fly og dimser ses som 
et offer

• Med fornuften kan vi 
måske nok se, hvad vi bør

• Men vi har lyst til noget 
andet





Lysegrønt håb



• Mere viden?
• Viden er en forudsætning, men ikke nok i 

sig selv
• Vi er allerede travlt optaget af at lukke 

øjnene for det vi ved
• Villet blindhed

• Mere moral?
• Klimaskyld og klimaskam
• En forudsætning for at se situationen i 

øjnene, men ikke nok i sig selv
• Undskyldningerne og vreden står i kø

• Nye visioner om det gode liv?
• Naturforundring 











• Naturforundring

• Gennem erfaringer med sind & krop 
opdage, at

• Vi er medlemmer af et mere-end-
menneskeligt fællesskab

• Vi er de stærkeste i fælleskabet

• Der er livsfylde i at søge at løfte 
ansvaret

• Det begynder i hjertet

• Hvis grøn transformationer en 
pligt… så løber vi fra den

• Hvis den bæres af kærlighed… så 
gør vi det, så godt som vi kan













Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, 

solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene 

sagde han: "Lad os skabe mennesker i vort 

billede, så de ligner os. De skal herske over 

havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde 

dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Og 

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds 

billede skabte han det, som mand og kvinde skabte 

han dem. Og Gud velsignede dem." (1.Mosebog) 

ָרָדה  (radá) = Herske over



Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, 

solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene 

sagde han: "Lad os skabe mennesker i vort 

billede, så de ligner os. De skal tage ansvar for 

havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde 

dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Og 

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds 

billede skabte han det, som mand og kvinde skabte 

han dem. Og Gud velsignede dem." (1.Mosebog) 

ָרָדה  (radá) = Tage ansvar for



• Mennesket som vokset ud ad og 
formet i samspil med resten af 

universet, kloden og det levende

• Indfældet i et mere end menneskeligt 

livsfællesskab

• Gudbilledligheden forstået som 
relation, ikke evner

• Det absolutte skel går mellem det 

skabte og uskabte – ikke mellem 

mennesket og alt det andet skabte

• Magt og ansvar
• Gartnere og hyrder – ikke 

hærværksmænd



Gud, lad vokse i os et bånd af 
fællesskab med vores brødre; 

dyrene. 
Til dem og  til os har du givet 
Jorden som vort fælles hjem. 

Lær os at forstå, at de ikke lever 
for os alene, 

men for deres egen skyld og for 
dig 

og at også de kan smage livets 
sødme

Basilius af Cæsarea (ca. 360)



• Håbløsheden sætter ind, hvis målet 
er, at problemerne skal kunne løses, 
så alt bliver som før

• Håbet findes i
• At de negative effekter kan 

begrænses
• For mennesker, dyr, planter og 

natur
• At vejen, vi skal gå, i sig selv er en 

vej til gode og meningsfulde liv
• At vi kan sige til de næste, at vi 

gjorde det bedste, vi kunne
• Og det er vel den smukkeste 

arv, et menneske kan 
efterlade sig




