
Het is tegenwoordig druk aan het ethische front Een belangrijke reden daarvoor 
is de sterke toename van keuzeproblemen als gevolg van de enorme uitbreiding 
van de handelingsmogelijkheden door de voortgang van wetenschap en tech-
niek Bijna steeds hebben die keuzen ook een duidelijk moreel aspect Zo worden 
we bijvoorbeeld voor de vraag gesteld of we solidair blijven met lijders aan ge-
netisch voorspelbare ziekten, nu als gevolg van het genetisch onderzoek steeds 
meer mensen tot groepen met een verhoogd gezondheidsrisico gaan behoren 
Of wat betekent het voor onze moderne innovatiedrang, nu blijkt dat de pro-
cessen die we in natuur en samenleving op gang brengen op steeds groter schaal 
risico s van eigen menselijke makelij met zich meebrengen (broeikaseffect, ABC-
wapens, overbevolking, enz.)? Een andere reden voor de toegenomen noodzaak 
van ethische bezinning is de levensbeschouwelijke pluralisering van de moderne 
samenleving waardoor er vanuit verschillende voorstellingswerelden heel ver 
schillend gedacht wordt over wat moreel juist of onjuist is 

De ethische reflectie die door genoemde factoren in werking wordt gezet kan 
maar ten dele aanknopen bij de gangbare ethiekconcepties Er zijn door het 
moderniseringsproces sterke verschuivingen in de handelingssituatie opgetre-
den, waardoor de morele dimensie van het menselijk handelen binnen aan-
zienlijk veranderde randvoorwaarden is komen te staan Mede met het oog 
daarop moet veel sterker dan voorheen teruggevraagd worden naar de ach-
terliggende werkelijkheids-, mens- en maatschappijbeschouwing bij ethische 
overwegingen 

Omdat waarden en normen nooit los verkrijgbaar zijn maar steeds in de context 
staan van ruimere filosofische kaders, wordt er in dit boek voor gepleit dat de 
ethiek weer duidelijk aansluiting zoekt bij algemeen filosofische gedachtegan-
gen, kortom zich weer voluit als filosofische discipline opstelt In dit teken staan 
beschouwingen over de mensenrechten, de globalisering, de duurzaamheids 
en de ouderenproblematiek Afgesloten wordt met een poging tot een situa-
tiebepaling van de huidige ethiek 
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