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Vi ”bærer” det, ”tager det på os”, får det ”pålagt” eller – gys – ”skubber det fra os”. Vi taler om ansvar. 

Ansvar til at løfte en opgave. Ansvar til at passe på vores børn og hinanden. Ansvar til at gøre det rigtige, når 

vi står i et dilemma, eller vi skal forsvare vores værdier. Men når vi løfter et ansvar, står vi også til regnskab 

for vores handlinger. Både for de konsekvenser, de vil have for os selv, og deres betydning nu og i fremtiden 

for kloden, klimaet og alle de levende væsner, som ikke selv kan tage et ansvar på sig. Det fulde ansvar er 

næsten ufatteligt stort. Derfor er ANSVAR med seks store bogstaver titlen på maj måneds Tænkepause.    

Ulrik NisseN

Lektor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet. Han har i sin forskning inden 

for teologisk etik særligt været optaget af ansvar som et moralsk begreb i forhold til 

politik, sundhed, dyr og klima. I 2014 forsvarede han sin disputats om den tyske teolog 

Dietrich Bonhoeffers politiske teologi.  

ForFattereN kaN koNtaktes på:

teoubn@cas.au.dk eller 87 16 24 61

Ansvar er nr. 59 i serien 

Tænke pauser. Alle bøger i seri-

en fås også som lyd- og e-bøger 

og kan købes i abonnement på 

forlagets hjemmeside.

”Ansvar fascinerer mig. Vores liv er fuld af sammenhænge, hvor 

vi har forskellige former for ansvar. Nogle af dem måske endda i 

konflikt med hinanden. Hvordan balancerer vi det?”

”Vi lever i relation til hinanden, naturen, kulturen, videnskaben 

og det politiske samfund. Men nogle gange mister vi blikket for, at 

det netop er relationerne, der giver ansvar. Spørgsmålet er, hvad 

det betyder for den enkelte.” 

”Uden ansvar kan vi ikke tale om at være menneske. Vi er sat ind 

i sammenhænge, hvor vi stilles til ansvar. Tager vi ansvaret bort, 

reducerer vi mennesket til en ting.” 

Den 6. maj opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE. 
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.


