
Workshop 3
Take a stand.
Du skal argumentere for, at det ikke er i orden at udøve tortur. 
Du er derfor uenig i de følgende udsagn!

Forhør uden pres er en illusion!                          
Nej! 
Tortur fremmer ikke forhørsprocessen og tortur kan ikke gradbøjes. Påstanden om, at man 
gennem tortur kan fremskaffe oplysninger, som kan afmontere en »tikkende bombe«, er et 
argument, som man hører igen og igen, og bliver netop brugt som alibi for at have mis-
handlet fanger. Erfaringer fra tusindvis af fangelejre og fængsler viser, at tortur i langt de 
fleste tilfælde anvendes alene for at ydmyge, degradere, indoktrinere og intimidere fang-
erne og ikke for at skaffe oplysninger.

Gennem tortur kan  man få vigtige informationer, der kan redde menneskeliv! 
Nej! 
Det er en myte, at man kunne redde mange menneskeliv ved at bruge tortur. I 99,9 procent 
af tilfældene er det ren hævn. I praksis har tortur vist sig at være en dårlig måde at skaffe 
oplysninger på. Under tortur kan du få folk til at bekende hvad som helst. 

Der kan være særlige situationer, hvor tortur er nødvendig!        
Nej! 
I de internationale love er der taget højde for, at vold kan være nødvendigt for at løse 
konflikter. Krig er faktisk tilladt. Og i krig har soldater lov til at anvende ganske meget vold. 
De må til og med slå ihjel uden at bryde nogen lov. Men i det øjeblik, at du har fangerne 
bagbundet på gulvet, så stopper vi. Et eller andet sted er vi nødt til at slå den streg. Ellers 
bliver det en endeløs spiral af hævn og anarki og ny hævn.

Tortur er acceptabelt, når offeret er terrorist!
Nej! 
For hvem afgør, om en person er terrorist. Et eksempel er Nelson Mandela. Han er ikke 
i tvivl om, at han og hans kammerater på Robben Island kun overlevede takket være de 
civiliserede landes krav om, at de skulle behandles efter Genèvekonventionerne. Den 
daværende sydafrikanske regering betragtede Mandela og hans kammerater som en flok 
terrorister og sabotører, som ikke faldt ind under konventionerne. Her stod omverdenen 
fast på principperne.
Hvis vi på forhånd ved, hvem terroristerne er, vil der ikke være brug for tortur. Det ligger 
derfor indbygget i torturen, at den vil blive brugt mod uskyldige! 

Vi må lade vores principper afhænge af, om vores modstander lever op til dem!
Nej! 
For lader vi dette ske, fejer vi principper og normer til side, sådan at terroristernes løgn om, 
at de bekæmper et ondt samfund, pludselig kommer til at rumme et gran af sandhed! Det 
er faktisk den eneste måde, terroristerne kan ‘vinde’ på.
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Workshop 3
Take a stand. 
Du skal argumentere for, at det er i orden at udøve tortur. 
Du er derfor enig i de følgende udsagn!

Forhør uden pres er en illusion!
Ja! 
Såfremt forhørslederen ikke må anvende nogen former for tortur eller pres, så giver det 
ikke megen mening at gennemføre afhøringer af terrormistænkte. Hvis en person er 
mistænkt for at planlægge og/eller udføre angreb på andre mennesker (både soldater og 
civile), så kommer man ikke langt med at invitere dem indenfor til en snak over en kop 
kaffe. 

Gennem tortur kan  man få vigtige informationer der kan redde menneskeliv!
Ja! 
Hvis man fangede en person, som kendte til et planlagt bombeangreb mod storcentre i 
København om få dage - skulle vi så alligevel ikke sætte lidt strøm til ham?!

Der kan være særlige situationer, hvor tortur er nødvendig!
Ja! 
Det må være i orden at udøve tortur i visse tilfælde! Hvis man kunne redde hundredvis af 
uskyldige ved at sætte en lille smule strøm til en tilfangetagen og måske derved hjælpe 
ham til at indse fornuften i at afsløre planer for et forestående bombeangreb!

Tortur er acceptabelt, når offeret er terrorist!             
Ja! 
Terroristen er jo fuldstændig ligeglad med, hvor mange menneskeliv han sætter på spil! 
Han er tilmed villig til at ofre sig selv i fx selvmordsbombeaktioner. 

Vi må lade vores principper afhænge af, om vores modstander lever op til dem!
Ja! 
Vi skal ikke holde fast på torturkonventionens principper, når vores modstander ikke retter 
sig efter den! Vi skal ikke sætte menneskeliv på spil for en modstanders ve og vel, når han 
er parat til at slå vores folk ihjel. 

I krig er det naivt at holde fast på de fine principper! Vi er villige til at bruge napalm, klynge-
bomber, tæppebombning, så hvorfor ikke lade en tilfangetagen sidde på gulvet under 
afhøring og nægte dem vand!
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