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≥ om innehållet

tidskriftens andra nummer för 2013 – tillika TPF:s andra 
nummer som ren nätpublikation – är ett mycket välfyllt sådant. I 
en uppmärksammad artikel på DN Debatt i somras argumenterade 
Karim Jebari för det fördelaktiga i att staten registrerar medbor-
garna utifrån deras rastillhörighet (Dagens Nyheter 22 juli 2013). 
Tillsammans med Måns Magnusson utvecklar Jebari sina idéer när-
mare i numrets första artikel, »En färgblind stat missar rasismens 
nyanser».

Premiäravsnittet av Sanningen – en podcast där programledarna 
Henrik Ahlenius och Lena Andersson diskuterar filosofi- och sam-
hällsfrågor med sina gäster, och som finns att ladda ner på vår hemsi-
da – ägnades åt ämnet brott och straff. Numrets andra artikel, »Öga 
för öga? Om retributivism och dödsstraff» av William Bülow, är på 
samma tema. Bülow kritiserar tanken att dödsstraff för mord kan 
rättfärdigas med hänvisning till att brottslingen ska få det straff han 
eller hon förtjänar.

Den tredje artikeln är Torbjörn Tännsjös »Bör vi moraliskt för-
bättra människan?»  Flera moralfilosofer har under de senaste åren 
argumenterat för att den frågan bör besvaras jakande – och att för-
bättringarna gärna får ske med hjälp av biologiska tekniker. Tännsjö 
är emellertid skeptisk till denna hållning, bland annat eftersom illdåd 
enligt honom normalt sett inte beror på aktörens moraliska karaktär 
utan på egenskaper hos den konkreta situationen.

Inom ramen för vår serie »Politisk filosofi idag» intervjuar vi 
Martin Peterson, professor i filosofi vid Eindhoven University of 
Technology. Dessutom följer vi upp en tidigare intervju med ett re-
plikskifte: Robert Callergård ifrågasätter den syn på publicering på 
engelska som Sven Ove Hansson framförde i nr 3 2012 och Hansson 
svarar på Callergårds inlägg. Numret innehåller också Victor Mober-
gers recension av Sam Harris Moralens landskap och Ulrika Björks re-
cension av nyutkomna böcker av och om Simone de Beauvoir.
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