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Dilemmaer Andreas Simonsen Hent PDF I Hverdagen oplever vi ofte, at to på hver sin måde gode og positive
holdninger kommer i konflikt med hinanden.

• Hvordan skal vi afbalancere sandfærdighed og skånsomhed?
• Skal man tale sandt i alle situationer?

Det er etiske konflikter af denne art, Andreas Simonsen behandler i sin bog; Han fremstiller og analyserer
dilemmaerne, og han fremstiller især deres paradoksale karakter: or de konfliktende idealer hører ved

nærmere tænkning sammen.
I praksis udelukker de ofte hinanden (tænk på hele begrebet nødløgn i politik), men i princippet viser det sig

lige så ofte, at de forudsætter hinanden.

I denne bog ses dilemmaerne i sammenhæng med en fundamental tosidighed i menneskets væsen og vilkår.
Det er en tosidighed som har optager Europæiske tænkere i hver generation siden Sokrates. Således ser vi det

i nutiden med Niels Bohrs komplementaritetsfilosofi og hele eksistenstænkningen.
I sin idehistoriske gennemgang retter Andreas Simonsen søgelyset mod sådanne dilemmaer og påviser på sin

karakteristisk pædagogiske måde den sammenhængskraft, der viser sig i vores kulturs livssyn og
livsholdning, når den er bedst.

Den er faktisk mulig at bruge som grundlag for vores praksis.
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