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Ondskab - et politisk begreb Hent PDF Forlaget skriver: Begrebet om ondskab holdes i live af det ondes
mangfoldige tilsynekomster i verden, fra ekstremer som vold, folkemord og terror til mere trivielle

tilbøjeligheder som ligegyldighed og hensynsløshed. Antologiens argument er, at ondskabsbegrebet i det
moderne samfund i høj grad er et politisk begreb.

Gennem otte kapitler belyses i dette perspektiv ondskabens konkrete tilsynekomster ved at forholde sig til
fire centrale spørgsmål: Hvordan kan vi forholde os til konkret ondskab, når aktiv handling ikke er mulig, fx i

forbindelse med Holocaust og terrorisme? Hvordan kan og bør vi (re)agere moralsk og politisk, når vi
konfronteres med ondskaben, fx overtrædelser af menneskerettighederne? Hvordan anvendes

ondskabsbegrebet inden for politiske diskurser til at skabe en radikal opfattelse af den Anden, fx i form af
politiske modstandere eller kriminelle? Og hvordan kan det onde filosofisk-teoretisk begrebsliggøres i et
moderne, sekulariseret samfund, hvor ondskabsbegrebet i stigende grad anvendes til at beskrive det

ubeskrivelige?
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