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- og om forventninger -og at være menneske blandt mennesker
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Bogsalonen, Frederiksværk
Efterår 2018
Thomas Ryan Jensen

Hjemmeopgaver
• Tænk over hvad du indtil nu har fået ud af forløbet. På hvilke måder
(hvis nogen) er du blevet klogere på din personlige filosofi og hvad er
du i øvrigt blevet klogere på og gladere for?
• Hvad er det gode i forløbet? Hvad er det vi gør som virker – og
hvorfor? Og hvad virker ikke så godt?
• Hvordan kunne vi fortsætte? Hvad ville være en form og et indhold,
som svarer til dine ønsker? Hvad kan du selv bidrage med?
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Forventninger

5 min. interview – 5 min. interview – 5 min samtale - 10 min. plenum
• Hvad forstår du ved forventninger?
• Hvilke forventninger har du haft til livet
– og hvilken rolle har de spillet i dit liv?
• Hvad er dine forventninger til livet nu?
• Hvad er din vigtigste erfaring i relation
til forventninger?

At være menneske
blandt mennesker
-nogle filosofiske
nedslag
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Aristoteles: Mennesket er en zoon politicon
• Mennesket er et samfundsvæsen
• Et polis-dyr
• Forudsætningen for et godt liv er et
godt samfund

Legopolis

Kant: Mennesket er asocialt socialt
• Mennesket er af naturen optaget af sine egne behov –
asocialt
• Mennesket indser at det bedst kan opfylde sine behov
ved at indgå i et fællesskab – og er derfor socialt
• Spændingsforholdet mellem asocialitet og socialitet
er historiens motor
• Vi arbejder os frem mod stadigt større fællesskaber –
og ender i en verdensregering

Kant: 1784, Idé til en almen historie med verdensborgerlig hensigt
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Franske revolution: Frihed, lighed og broderskab
Alle mennesker er født frie og lige i
værdighed og rettigheder. De er udstyret
med fornuft og samvittighed, og de bør
handle mod hverandre i en broderskabets
ånd.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder, Artikel 1, 1948

Franske revolution, 1789

Buber: Jeg bliver til Jeg i kraft af Du
• Mennesket kan forholde sig på to fundamentalt
forskellige måder:
• Et ”Jeg” der erfarer noget, et ”Det”
• Et ”Jeg ” der er stillet i forholdet til en andet jeg, et
”Du”.
• Den grundlæggende menneskelige er ikke i ”jeg”, men
i forholdet mellem ”jeg” og ”du”.
• Vi bliver til i kraft af hinanden

Martin Buber 1878-1965: Jeg og Du
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Socialkonstruktionisme m.m.: Relationen er primær
Ideen om individet er en social
konstruktion. Vi har ikke en fast kerne,
men skaber os selv og hinanden i kraft af
de sociale relationer vi indgår i. Vi skaber
virkeligheden med vores kommunikation.
Intet er virkeligt før vi er enige om at det
er virkeligt.

Axel Honneth: Eksistentiel anerkendelse
Anerkendelse
Krænkelse

Private sfære: kærlighedens anerkendelse
Grundlag for selvtillid
Affektiv
Offentlige sfære: retlighedens anerkendelse
Grundlag for selvagtelse
Kognitiv
Sociale sfære: Solidaritetens anerkendelse
Grundlag for selvværd
Affektiv og kognitiv
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3 anerkendelses-sfærer:
grundlag for udvikling i selvforholdet
Krænkelse

Anerkendelse

Fravær følelsesmæssig støtte
Fysisk vold, misbrug, tortur
- ødelægger selvtillid
- psykisk død

Private sfære: kærlighedens anerkendelse
Grundlag for selvtillid (selbst-vertrauen)
Affektiv

Fravær af kognitiv respekt
Udelukkelse fra retfærdighed
- ødelægger selvagtelse
- borgerretlig død

Offentlige sfære: retlighedens anerkendelse
Grundlag for selvagtelse (selbst-achtung)
Kognitiv

Fravær social værdsættelse

Sociale sfære: Solidaritetens anerkendelse
Grundlag for selvværd (selbst-schätzung)
Affektiv og kognitiv

3 anerkendelses-sfærer:
grundlag for udvikling i selvforholdet
Krænkelse

Anerkendelse

Fravær følelsesmæssig støtte
Deprivation, kontaktløshed
- ødelægger selvtillid
- psykisk død

Private sfære: kærlighedens anerkendelse
Grundlag for selvtillid (selbst-vertrauen)
Affektiv

Fravær af kognitiv respekt
Udelukkelse fra retfærdighed
- ødelægger selvagtelse
- borgerretlig død

Offentlige sfære: retlighedens anerkendelse
Grundlag for selvagtelse (selbst-achtung)
Kognitiv

Fravær social værdsættelse
Ydmygelse i kulturfællesskab
- ødelægger selvværd
- social død

Sociale sfære: Solidaritetens anerkendelse
Grundlag for selvværd (selbst-schätzung)
Affektiv og kognitiv
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Honneth
Helst ønsker man at være elsket.
I mangel derpå beundret.
I mangel derpå frygtet.
I det mindste at være afskyet og foragtet
Sjælen gyser for det tomme rum og ønsker kontakt for enhver pris.
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