
    

Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8

Filatelie in een totalitaire staatFilatelie in een totalitaire staat



    

Je postzegelverzameling Je postzegelverzameling 
wegdoen is een kleine wegdoen is een kleine 
moeitemoeite

 Daders versus zondebokkenDaders versus zondebokken
 Eisen in plaats van verzoekenEisen in plaats van verzoeken



    

Utili(ta)rismeUtili(ta)risme

 Maatstaf: pijn / genotMaatstaf: pijn / genot
 Ethische maat: het grootste geluk voor het Ethische maat: het grootste geluk voor het 

grootste aantalgrootste aantal
 Goed handelen: geluk bevorderenGoed handelen: geluk bevorderen
 Verkeerd handelen: geluk verminderenVerkeerd handelen: geluk verminderen
 Maatlat voor meer of minder ethisch Maatlat voor meer of minder ethisch 

handelen (i.t.t. goed of slecht)handelen (i.t.t. goed of slecht)
 Consequentialistische theorieConsequentialistische theorie



    

Jim in Zuid-AmerikaJim in Zuid-Amerika

 Dilemma (Williams, 1973): Dilemma (Williams, 1973): 
 20 doden20 doden
 1 dode en moord op je geweten1 dode en moord op je geweten

 Ethiek is niet eendimensionaalEthiek is niet eendimensionaal
 Het gaat niet om relatieve waardeHet gaat niet om relatieve waarde



    

Demasqué Demasqué 

 Wiliams: Wiliams: 
 Utilisme onverschillig ten opzichte van Utilisme onverschillig ten opzichte van 

persoonlijke integriteitpersoonlijke integriteit
 Utilisme is mateloosUtilisme is mateloos

 Arendt:Arendt:
 Lokt misbruik uitLokt misbruik uit

 Kant: Kant: 
 Ethiek gaat niet over gevolgenEthiek gaat niet over gevolgen



    

TotalitarismeTotalitarisme

 Dictatuur van de meerderheidDictatuur van de meerderheid
 Dictatuur van de consensusDictatuur van de consensus
 Dictatuur van de lieve vredeDictatuur van de lieve vrede
 Opoffering van de enkelingOpoffering van de enkeling



    

VragenVragen

 Wat had Jim moeten doen?Wat had Jim moeten doen?
 Zijn ethische voorschriften voor iedereen gelijk?Zijn ethische voorschriften voor iedereen gelijk?
 Of is ethiek een strikt persoonlijke zaak?Of is ethiek een strikt persoonlijke zaak?
 Kan onethisch handelen soms onvermijdelijk zijn Kan onethisch handelen soms onvermijdelijk zijn 

(soms moet je liegen / stelen / moorden)?(soms moet je liegen / stelen / moorden)?
 Of zijn er geen absolute ethische regels?Of zijn er geen absolute ethische regels?
 In het laatste geval: hoe moet je dan je In het laatste geval: hoe moet je dan je 

handelen bepalen?handelen bepalen?
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