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Hvorfor går vestlige samfund ofte til yderligheder i kampen imod terrorisme? 
Hvis vi bekæmper terrorister for at forsvare frihed, demokrati og menneske-
rettigheder, hvorfor tilsidesætter vi så ofte disse værdier i bestræbelsen 
på at bekæmpe terroren?
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errorisme har stået højt på den politiske 
dagsorden i starten af det 21. århundrede. 
Efter 9/11 har vi set angreb i Madrid (11. 
marts 2004), i London (7. juli 2007), i Oslo 

og på Utøya (22. juli 2011), i Boston (15. april 2013), i 
Paris (7. januar 2015) og København (14. februar 
2015), for blot at nævne nogle af de mest omtalte. Gi-
vet denne mængde angreb og de mange liv, som er 
gået tabt, er det klart, at vestlige samfund har brugt 
mange ressourcer på at bekæmpe terrorismen.

Ikke desto mindre er der mange, som har kriti-
seret de midler, som er blevet brugt i krigen mod ter-
ror. Dette skyldes ikke mindst det forhold, at krigen 
mod terror italesættes som en kamp for demokrati, 
retsorden og menneskerettigheder, samtidig med 
at de midler, der bliver brugt i denne krig, kan siges 
at være en trussel mod netop disse værdier. 

T
Røg stiger op fra ruinerne af 
World Trade Center, New York 
efter terrorangrebet 11. september 
2001. Jim Watson, NYT/US 
Navy/Scanpix

Vigtige rettigheder i et demokratisk retssamfund 
er blevet overtrådt på systematisk vis i 

krigen mod terror.



CARLSBERGFONDETÅRSSKRIFT 2015

Terrorbekæmpelse

En lang række skandaler er fulgt i terrorbekæmpel-
sens kølvand. Vi har set billederne af tortur og sek-
suel mishandling i Abu Ghraib-fængslet, som blev 
offentliggjort i slutningen af 2003. De fleste af os 
husker lejren på Guantanamo-basen på Cuba, og 
mange har hørt om CIA’s fangeprogram, hvor fan-
gerne som et led i kampen mod terror blev trans-
porteret til hemmelige fængsler, og om at de blev 
udsat for tortur. Retten til at komme for en dommer, 
retten til ikke at blive tortureret, og mange andre 
vigtige rettigheder i et demokratisk retssamfund er 
blevet overtrådt på systematisk vis i krigen mod ter-
ror. Dette er blevet sandsynliggjort af såvel Senator 
Dick Martys rapporter til Europarådet1 som af dom-
me fra den Europæiske Menneskerettighedsdom-
stol.2 Endelig er det blevet bekræftet af den ameri-
kanske senator Dianna Feinsteins offentliggørelse 
af en rapport om emnet i 2014.3 

Et andet eksempel på meget omdiskuterede 
midler, der er blevet taget i brug i krigen mod terror, 
er de mange drone-angreb, som USA foretager i Pa-
kistan og Yemen. I en fælles rapport om emnet fra 
Stanford Law School og NYU Law School anslår 

US Airforce ubemandet drone 2013, 
California Air National Guard. 
Reuters/Scanpix

Det hævdes, at det er fordi 
befolkninger er bange for terroren, at de er 

villige til at acceptere de begrænsninger i frihed 
og frihedsrettigheder, som terrorbekæmpelsen 

fører med sig.
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forfatterne, at blot 2 % af de dræbte har været vig-
tige mål i kampen mod terror. Mange af de dræbte 
har været civile, men præcist hvor mange er van-
skeligt at fastslå, hvilket skyldes, at alle voksne 
mænd, som bliver dræbt i disse angreb, bliver be-
skrevet som militante af USA’s regering.4 

Samtidig ser det ikke ud til, at de hårdhændede 
metoder har været effektive i bekæmpelsen af ter-
rorismen. Krigene i Irak og Afghanistan blev startet 
blandt andet med det formål at sætte en effektiv 
stopper for terrorismen, men dette formål synes 
ikke at være blevet indfriet. Tværtimod kan man 
argumentere for, at Islamisk Stat, som i dag kan be-
tegnes som en af de alvorligste terrortrusler, vi står 
overfor, ikke ville have været mulig uden først en 
Irak-krig og sidenhen det magt-tomrum, som krigen 
skabte i det nordlige Irak. 

Frygt

Det interessante ved situationen er, at vestlige sam-
fund bliver ved med at reagere på samme måde, når 
det kommer til terror og terrorbekæmpelse. Vi for-
søger stadig at bekæmpe terroren med øgede befø-
jelser og midler til politi, militær og efterretnings-
tjenester, til trods for at det kan true selve det, som 
krigen mod terror siges at have til formål at beskyt-
te: Frihed, demokrati og menneskerettigheder. Det 
seneste eksempel er angrebet i København i febru-
ar 2015, hvor der i kølvandet i politiske kredse hur-
tigt opstod enighed om at give yderligere beføjelser 
til Forsvarets Efterretningstjeneste til at aflytte bor-
gere i udlandet uden forudgående retskendelse. 

Min opgave som filosof er nu ikke at lave en mo-
ralsk kritik af, at dette finder sted, men derimod at 
formulere mulige teoretiske tilgange, som kan be-
lyse baggrunden for, at vi handler, som vi gør. Et 
svar, man meget ofte støder på i både forskning og 
offentlige diskussioner, er, at det skyldes frygt. Det 
hævdes, at det er fordi befolkninger er bange for 
terroren, at de er villige til at acceptere de begræns-
ninger i frihed og frihedsrettigheder, som terrorbe-
kæmpelsen fører med sig. 

Tesen om, at vores handlinger skyldes frygt, kan sy-
nes oplagt. Terror handler netop om at skabe frygt. 
Der er blot et afgørende problem, som denne forkla-
ringsmodel har svært ved at bortforklare: Vi frygter 
ikke terrorisme. Talrige undersøgelser har vist, at 
selv om man forventer, at der kan ske et terroran-
greb inden for en overskuelig tidshorisont, så er det 
sjældent, at man ændrer adfærd på grund af terro-
risme eller føler sig truet af den.5 

Sikkerhed og sikkerhedsliggørelse

En lang filosofisk tradition vil vide, at sikkerhed er 
det mest afgørende politiske problem. Statens før-
ste opgave er at garantere borgernes sikkerhed. 
Thomas Hobbes fremsatte denne tankegang i Le-
viathan i 1651, men siden da er den blevet forsvaret 
af mange andre.6

I forlængelse af Hobbes kunne man hævde, at 
fordi terror er en trussel mod borgernes og statens 
sikkerhed, er det altid legitimt at gøre, hvad man 
kan, for at stoppe den. Samtidig kan man med no-
gen ret spørge, i hvor høj grad terror er en trussel 
mod borgernes og statens sikkerhed. Risikoen for 
at dø i et terrorangreb er stadig meget mindre end 
risikoen for at dø i et trafikuheld. (Ifølge Vejdirek-
toratet døde der i Danmark i årene fra 2000 til 2010 
4.200 mennesker i trafikken i Danmark. I samme 
periode var antallet af dræbte i terrorangreb 0). 
Pointen med at sammenligne disse tal er at indike-
re, at det ikke giver sig selv, at terror er et alvorligt 
sikkerhedsspørgsmål. 

For at terror kan blive til et spørgsmål om sik-
kerhed, der nødvendiggør ekstraordinære tiltag til 
at bekæmpe den, kræves noget mere end de blotte 
kendsgerninger. Det kræver, at der hersker en ud-
bredt forestilling om, at terror (i modsætning til tra-
fik eller almindelige mord) udgør en alvorlig sikker-
hedstrussel. En af de mest diskuterede teorier, som 
siger noget om, hvordan sådanne forestillinger pro-
duceres, er Ole Wævers (og andres)7 teori om sik-
kerhedsliggørelse. Kernen i teorien er tanken om, 
at sikkerhedsliggørelse er en bestemt form for tale-

Det er først og fremmest den måde, vi taler om terrorismen på, 
som er afgørende for, i hvor høj grad ekstraordinære tiltag 

anses for at være legitime i bekæmpelsen af den.
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handling. Det vil sige, at det først og fremmest er 
den måde, vi taler om terrorismen på, som er afgø-
rende for, i hvor høj grad ekstraordinære tiltag an-
ses for at være legitime i bekæmpelsen af den.

Æstetisering af det politiske

En anden pointe, som man kan hente i filosoffen 
Walter Benjamins skrifter fra begyndelsen af det 
tyvende århundrede, handler om æstetiseringen af 
det politiske. Fænomenet er kendt fra andre sam-
menhænge, hvor fokus i politiske diskussioner ofte 
ender med at handle mere om form, om dramatik, 
om fremtræden end om egentligt politisk indhold. 
Dette kan synes problematisk for en demokratisk 
samtale, men måske også forholdsvist harmløst. 
Min pointe er, at det i forhold til sikkerhedspolitiske 
emner kan være yderst farligt.

Terror er et emne, som er perfekt til at drama-
tisere. Der er rig mulighed for at fortælle historier 
om død, ødelæggelse og tab, men også om helteger-
ninger, om konfrontationer mellem det gode og det 
onde og om sejr og nederlag. Benjamin påpeger i 
Kunstværket i tidsalderen for dets tekniske repro-
ducerbarhed, at den ultimative form for æstetise-
ring af det politiske er krigen.8 Denne pointe kan 
man overføre på vore dages politiske diskussioner 
om terror og terrorbekæmpelse. Jo mere vores po-
litiske forestillingsverden domineres af fortællinger 
om drab, ondskab, blodtørst og om de heltegernin-
ger, som skal sætte os fri fra ondskaben, des mere 
vil vi føle et behov for at erfare disse fortællinger 
som reelle. Med andre ord, så kan æstetiserede 
forestillinger om politisk godhed og ondskab måske 
føre til virkelige dramatiske og ekstraordinære re-
aktioner på terrorangreb, for eksempel i form af 
droneangreb og tortur. 

Modaliteter

Det kan være nyttigt at betragte hele denne proble-
matik fra et lidt mere abstrakt og alment udgangs-
punkt. Filosofisk set handler terror og terrorbekæm-
pelse om modal-ontologiske kategorier som mulig-
hed, virkelighed og nødvendighed. I en traditionel 
sikkerhedspolitisk situation vil der være en klar vir-
kelighed at forholde sig til. Man forholder sig til 
fjendtlige troppebevægelser, forsyninger og den mi-
litære infrastruktur; modparten vil typisk forsøge 
at sløre disse forhold, men det vil altid være muligt 
at skaffe en form for viden om dem. Terror derimod 
handler i sidste ende om den rene mulighed; det 
handler om det, som USA’s tidligere forsvarsmini-

ster Donald Rumsfeld beskrev som ”unknown 
unknowns”, hvilket vil sige, at det altid i princippet 
er muligt, at der kunne komme et terrorangreb fra 
en trussel, som vi end ikke vidste, at vi ikke vidste 
noget om. Rumsfeld blev sidenhen kritiseret hårdt 
for sin håndtering af krigen mod terror, men der lig-
ger en vigtig pointe i hans betragtning. At forsøge 
at garantere at der ikke kommer terrorangreb i 
fremtiden, svarer til at skulle annullere en sådan 
ren mulighed. Det problematiske ved situationen 
opstår nu, når den rene mulighed, som karakterise-
rer terroren, kobles til den nødvendighed, som ken-
des fra sikkerhedsliggørelsen. Hvis man nærer den 
forestilling, at der på den ene side findes en mæng-
de terrortrusler, som man end ikke ved, at man ikke 
kender til, og at statens og borgernes sikkerhed på 
den anden side med nødvendighed afhænger af, at 
man bremser ethvert muligt angreb, så kan man 
ende i den situation, hvor man politisk legitimerer 
selv de mest ekstreme midler i terrorbekæmpelsens 
navn.9
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