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Ulydighed & etisk dynamik Cecilie Eriksen Hent PDF Forlaget skriver: Ulydighed er sjældent populært,
hverken hos autoriteter og magthavere eller forældre og arbejdsgivere. Men autoriteter, love og regler

udfylder ikke altid den rolle, de burde udfylde. Det motiverer os til at ændre dem og i nogle tilfælde være
ulydige og bryde loven eller reglerne.

Etisk dynamik og nytænkning i vores samfund er afhængig af ulydighed - af at der er mennesker, som tør gå
´hinsides godt og ondt´ for at skabe noget bedre.

Hvad går forud, når vi forkaster det, vi hidtil har kaldt retfærdigt, for at være tro mod retfærdigheden? Hvilke
erfaringer, forestillinger, idealer eller problemer får os til at kritisere moralen og driver os til at forsøge at
handle etisk forsvarligt, men måske både oprørsk og ulovligt? Er det altid rimeligt at gøre oprør, når vi

oplever uretfærdighed? Dét er nogle af de spørgsmål, Ulydighed & etisk dynamik belyser gennem interview,
debat og filosofisk orienterede artikler.
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