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Moralsk dilemma. Vil du gjerne
være en person som tar ditt
moralske ansvar alvorlig, men
unngår kunnskap som kan tvinge
deg til å ta vanskelige valg?

Det du ikke vil vite
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Det enkleste er å ikke se.
Det pleide den kloke bestemoren til en god venn å si når folk
i hennes nærhet behendig unngikk å engasjere seg i den urett
som ikke rammet dem selv.
Samme tema står sentralt i
en uortodoks dobbeltutgivelse
fra professor i sosialøkonomi

og forfatter Karine Nyborg, som
også er spaltist i Aftenpostens
økonomimagasin.
Nyborg er opptatt av å forene
vitenskapskvinnen med det skrivende mennesket i seg selv. Nå
gjør hun det til gagns, Ved samtidig å gi ut en roman – Jeg frykter
ikke mørket – og en fagbok med
tittelen To stemmer.
Ansvarsunnvikelsen under lupen

I sistnevnte pamflett er samspillet mellom hode og hjerte et
sentralt perspektiv. Samtidig tar
Nyborg for seg et grunnleggende tema i ethvert menneskes liv:
det personlige moralske ansvar
for våre valg – enten vi tar ansvaret inn over oss eller viker unna.
Og det er særlig ansvarsunnvikelsen hun finner det interessant å legge under lupen.
I motsetning til ansvarsfraskrivelsen, der vi aktivt prøver å riste
av oss et moralsk ansvar vi allere-
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de opplever å ha, er ansvarsunnvikelsen ifølge Nyborg et forsøk
på å unndra oss den kunnskapen som trengs for å kunne ta et
personlig valg.
Dermed kan vi kanskje bevare
bildet av oss selv som moralsk
ansvarlige personer, selv om vi
ikke anstrenger oss nevneverdig for å være det. For moralsk
ansvarlige, det ønsker de fleste
av oss å fremstå som. Nyborg og
hennes økonomikolleger kaller
det sogar et gode, når de skal forske på hvilke incentiver, særlig
av materiell art, som påvirker
våre verdivalg.
Vil ikke vite

Snedig? Kanskje, men ikke så
fjernt fra vårt dagligliv allikevel.
Hvor ofte unngår vi ikke å skaffe
oss kunnskap, lar være å se - for
å si det med bestemor. Enten det
handler om trivielle nabokrangler eller storpolitiske konflik-

ter, når vi aner at slik kunnskap
kan tvinge oss til å ta stilling,
måtte gjøre brysomme valg og
reise oss fra godstolen?
Selv fremstår Nyborg som et
engasjert, skrivende menneske
– og en like engasjert forsker og
vitenskapskvinne – på en rekke
områder. Noe som også viser seg
i de temaer hun har konsentrert
sin vitenskapelige innsats om:
miljø, sosial rettferdighet, pliktfølelse – for å nevne noen.
Mens romanforfatteren Nyborg lar sine figurer vise hvilke
dramatiske konsekvenser det
kan få å vakle gjennom livet
uten å ta sitt personlige ansvar
på alvor, selv om viljen er aldri
så god, så beskriver forskeren
Nyborg hvilke sinnrike metoder vitenskapen benytter for å
belyse de samme dilemmaene.
Uansett ser resultatet ut til å bli
det samme som i bestemors analyse: Den som lukker øynene for
urettferdighet og overgrep, i den
store eller i den lille verden, slipper også å ta stilling – og kan dermed bevare illusjonen om seg
selv som en moralsk ansvarlig
person. Men hva slags mennesker blir vi da?

199,-*

Skifte av
bremseklosser
foran eller bak

1.690,-

11 mennesker omkom og
fire er savnet etter at båten
de var om bord i sank i forbindelse med en tradisjonell Jomfru Maria-feiring i
Amazonas. Jomfru Mariaprosesjonen er tradisjon i
den brasilianske delstaten
Amapá, og et stort antall
båter av alle størrelser deltar årlig i seilasen på elven
mellom byene Santana og
Macapá. Det skal ha vært
rundt 100 personer om bord
i båten, som var registrert
for inntil 40. (NTB-AFP)
vil hindre overgrep

Politiattest
for arbeid med
barneteater

Kulturdepartementet mener det bør kreves politiattest fra personer som skal
arbeide med barn på teatre og andre kulturinstitusjoner. Hensikten er å
hindre overgrep mot mindreårige som deltar i forestillinger som skuespillere,
statister, sangere eller på annen måte. I denne omgang
handler det om å opprette
en lovhjemmel for å kreve
politiattest. (NTB)

• Dekk:
Kontroll av dekkenes tilstand og slitasje.
• Bremseklosser/skiver:
Tilstandskontroll.
• Drivaksel, mansjetter og ledd:
Visuell kontroll.
• Støtdempere og eksosanlegg:
Visuell kontroll.
• Batteri:
Test av tilstand med diagnoseapparat.
• Frostvæske:
Kontroll av nivå og måling av frysepunkt.
• Viftereim/proﬁlreim:
Visuell kontroll.
• Frontrute:
Kontroll av slitasje og steinsprut.
• Vindusvisker og spyleranlegg:
Kontroll av slitasje og skader.
• Lys:
Kontroll av funksjonen på alle utvendige lys.

* For biler eldre enn 2005-modell. (For biler nyere enn 2005 er prisen 499,-)

Nå lønner det seg å besøke ditt merkeverksted.
Vær føre var og sjekk din Škoda før vinteren. Akkurat nå har vi kampanje på komplett vintersjekk og skifte av bremseklosser.
Ta turen innom oss nå! Alle priser er veiledende og gjelder til og med 30. november 2013. Les mer på originalservice.no.
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Ansvarsunnvikelsen
ifølge Nyborg et forsøk på å unndra oss
den kunnskapen som
trengs for å kunne ta
et personlig valg
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