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Forestil dig, at du får elektrisk stød, hænges op i fingrene, voldtages eller trues med mord på dine børn. Du 

er uskyldig. Alligevel knækker du under waterboarding og indrømmer det seneste terrorangreb, væbnet bank

røveri og mordet på præsident Kennedy. Blandt meget andet.

Tortur er forkasteligt – og giver falske oplysninger. Men hvad nu hvis tortur af en enkelt formodet terrorist 

(dig?) kan redde tusindvis af uskyldige menneskers liv? Kan vi så forsvare en lille smule mishandling af et 

par enkelte mistænkte terrorister? Det spørgsmål forfølger Morten Dige, filosof ved Aarhus Universitet, i 

september måneds Tænkepauser. 

 

Morten Dige er lektor i anvendt etik ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie på Aarhus 

Universitet. Han har skrevet bøger og artikler om etiske spørgsmål i forbindelse med 

emner som genteknologi, eutanasi, krigsførelse, hospicepleje, ergoterapi og socialråd

givning. 

Forfatteren kan kontaktes på 

filmd@cas.au.dk eller 

87 16 22 63

Tortur er nr. 41 i serien Tænke

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som e og lydbøger. Den 

5. 12. september kan ebogen 

Tortur hentes gratis på forlagets 

hjemmeside.

”Tortur er forkert”. Det lyder umiddelbart som et godt bud på en 

absolut etisk sandhed. Men den er alligevel blevet udfordret og ikke 

bare af tvivlsomme amerikanske tvserier som 24 Timer. De fleste 

af os har for eksempel nok hørt argumentet med ’den tikkende 

bombe’: Hvad nu hvis vi kun kan afværge terroristens bombean

greb ved at bruge tortur? Eller den personlige variant: Hvad nu 

hvis det var en kidnapper, der nægtede at fortælle, hvor dit eget 

barn var spærret inde?”

”Det kan sommetider lyde som en bizar form for ønsketænkning: 

Men der må da findes visse situationer, hvor tortur kan forsvares! 

Blandt mine fagfilosofiske kolleger er der dog et mindretal, der tror 

på absolutte etiske sandheder. Og jeg selv bliver også mere og mere 

overbevist om, at dette mindretal har fat i den lange ende, når det 

gælder tortur.”

”Den amerikanske senator og tidligere præsidentkandidat John 

McCain har oplevet tortur på egen krop og givet udtryk for, at 

tortur ikke handler om dem, dvs. de terrorister, vi planlægger at 

torturere. Det handler om os. Det handler om hvad vi står for, vores 

politiske dyder.”


