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Skal sladrehank selv ha bank?  
v/Lena R. L. Bendiksen, Det juridiske fakultet 
 
Uttrykket sladrehank skal selv ha bank, brukes både som en beskrivelse på at vi ikke skal 
blande oss bort i andres saker og ting, og dessuten som en påminnelse om at det å sladre om 
andres feil og mangler i seg selv er negativt og derfor fortjener bank av noe slag. Gjelder 
dette også ved mistanke om at et barn ikke har det bra? Har vi da rett og/eller plikt til å si fra, 
eller bør vi tie og dermed unngå å blande oss borti forhold vi ikke har noe med? Målet med 
foredraget er å belyse disse forholdene både for alminnelige folk samt for enkelte særlige 
grupper som arbeider med barn. I hvor stor grad er og bør folks rett og plikt til å varsle, være 
styrt av den enkeltes moralske vurdering og valg? 
 
Kontaktperson: Lena Bendiksen, tlf.77 64 45 52, e-post: lena.bendiksen@jus.uit.no
 
 
 

 
Lørdagsuniversitetets tema for høsten 2008 og våren 2009 er etikk. Den teknologiske utvikling i det 
senmoderne samfunn har ført til at det er oppstått en rekke moralske dilemma som ikke fantes i den 
klassiske moralfilosofien. Klimaendringene har utfordret vår måte å leve på, vårt forbruk av energi og 
ressurser. De biologiske og medisinske vitenskapers mange nye mulighet har tvunget menneskene til 
dyptgripende moralske valg. En rekke av disse nye problemstillingene vil bli belyst, men like viktig vil de 
fundamentale etiske holdninger være, de som er knyttet til menneskets kår i verden, og som diktere og 
filosofer til alle tider har vært opptatt av.   
 
Se programmet for høsten 2008 på http://www2.uit.no/www/uitpluss/publikum/lordag 
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