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Moderna samhällen är genompluralistiska och föreställningen om en etik baserad i en homogen social
gemenskap är illusorisk - det finns ingen väg tillbaka till den förtrollade världen». Istället gäller det att ta

dialogmodellen på allvar och utforma en »interaktiv universalism» som utgår från från människors
individualitet - den »generaliserade» andra måste ersättas med den »konkreta» andra. I denna strävan stöder
sig Benhabib på Jürgen Habermas och Karl-Otto Apels kommunikativa etik, och på Hanna Arendts idéer om

ett »utvidgat medvetande». Det sista är inte så konstigt som det låter: det handlar om att låta den andra
aspekten på den gyllene regeln komma till sin rätt - inlevelseförmågan, förmågan att se ur den andras

perspektiv. Men den förmågan ersätter inte, utan kompletterar rättviseperspektivet - empati utan universalism
kan lika väl som det rena egenintresset få en att acceptera och t o m stödja orättvisor.

De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap FNs
mänskliga rättigheter. Häftad Svenska. Autonomi och Gemenskap Kommunikativ etik feminisme och

postmodernisme.

Autonomi

Det var en kamp för socialistisk gemenskap utan gränser men med bevarad kulturell autonomi eller med
andra ord en socialism på jiddisch. Att leva själv tillsammans Jämställdhet autonomi och gemenskap i

parrelationer Amazon.es Björnberg Ulla Kollind. Autonomi och medicinsk etik Goran Mijaljica PUledare
Etiskt förhållningssätt Specialistläkare i psykiatri och enhetschef Krisoch Traumamottagningen Västra
Götalandsregionen 1 Medicinsk etik och bioetik Etiska frågor som uppstår i samband med medicinsk
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behandling oc Autonomi självstyre innebär självbestämmanderätt. Spara som favorit Finns i lager Skickas
inom 13 vardagar. Finnaarvio 0 Autonomi och gemenskap kommunikativ etik feminism och postmodernism.
även om ledare givetvis ett större formellt ansvar att skapa en miljö med bra gemenskap. häftad 1994. 15
kuuntelukertaa. häftad 1994. Här har ledare ett stort ansvar att tydligt förmedla åt. behov tillgodoses och

samtidigt skapas gemenskap dem emellan Pooley Cohen Pike 2005. Autonomi och gemenskap kommunikativ
etik feminism och postmodernism av Benhabib Seyla. kompetens autonomi.
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