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Forord

Boken Ondskapens filosofi ble ferdigskrevet sommeren 
2001. Den 11. september det året satt jeg i et møte med Uni-
versitetsforlaget på en hyggelig restaurant i Oslo hvor vi dis-
kuterte lanseringen av boken. Redaksjonssjefen måtte forlate 
møtet for å hente barn i barnehagen mens redaktøren min og 
jeg snakket videre om løst og fast. To minutter senere kom re-
daksjonssjefen tilbake, og fortalte at flere passasjerfly hadde 
krasjet inn i World Trade Center, at Pentagon sto i brann og at 
det antagelig dreide seg om flere tusen dødsofre. Først trodde 
jeg at han tullet, men så forsto jeg at han ikke gjorde det. Jeg 
vurderte å utsette utgivelsen av boken for å innarbeide det som 
hadde skjedd, men vurderte det slik at hendelsene var for tett 
på og at boken heller fikk slippes som den var. Dessuten mente 
jeg at hendelsene denne dagen bekreftet at jeg hadde fått noe 
riktig i min fremstilling, ikke minst i fremhevelsen av den idea-
listiske ondskapen, og antok at leserne selv ville være i stand til 
å se hvilken relevans boken kunne ha for vurdering av hendel-
sene 11. september og det som fulgte i kjølvannet av angrepet. 
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I 2013 utga jeg en sterkt revidert utgave av boken. Nok en av-
gjørende hendelse som lå mellom de to utgavene, var drapene 
på 77 mennesker i Oslo sentrum og på Utøya 22. juli 2011. 
Daværende statsminister Jens Stoltenberg uttalte: «Dette er ren 
ondskap.» Det er lett å si seg enig i en slik påstand, men sam-
tidig er det avgjørende å reflektere over hva vi faktisk mener – 
og burde mene – når vi beskriver en handling på en slik måte. 

Denne pamfletten er i det vesentlige en svært forkortet ver-
sjon av utgaven fra 2013, kuttet ned til under en tiendedel av 
bokens omfang. Lesere som ønsker en utdypning av de sen-
trale poengene, vil finne det i boken. Til slutt i pamfletten har 
jeg også en liste med forslag til verker som gir andre veier inn 
tematikken. 
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Hva vil det   
si å være «ond»? 

En gang jeg holdt et foredrag om ondskap, var det første 
spørsmålet fra salen: «Hvorfor innfører du begrepet om ond-
skap?» Da måtte jeg først av alt påpeke at det ikke var jeg som 
innførte begrepet, siden det hadde en historie som strakk seg 
årtusener bakover i tid. Spørsmålet var heller hvorfor jeg fort-
satte å bruke det. Er det noe mer enn en levning fra en fortid 
som var mer definert av myter enn vitenskap? Etter min mening 
er svaret på det spørsmålet: «Ja». 

Vi har en generell, om vag, forståelse av begrepet «ond», og vi 
kan bruke det til å referere til hendelser, handlinger og perso-
ner. Disse hendelsene, handlingene og personene kan også be-
skrives med andre termer, og spørsmålet er om termen «ond-
skap» er i stand til å tilføre vår forståelse noe. Etter min mening 
er det i stand til det. Begrepet utgjør en ressurs i våre forsøk 
på å orientere oss i et uoversiktlig landskap vi kaller «verden». 



10

L
A

R
S

 F
R

. H
. S

V
E

N
D

S
E

N

Vi har en verdiakse med en positiv og en negativ pol, og for 
den ytterste delen av den negative polen behøver vi et sterkere 
uttrykk enn «umoral». «Ondskap» er et begrep for å beskrive 
det verste vi mennesker gjør mot hverandre. Det som skjedde i 
Srebrenica 11. juli 1995, i New York 11. september 2001 og på 
Utøya 22. juli 2011, kan ikke dekkende beskrives som «umo-
ralsk» – det var ondt! Vi trenger et begrep som rommer noe mer 
enn at det som skjedde var galt. Begrepet må også kunne favne 
at det som skjedde var forferdelig. 

Vi kan erkjenne det onde uten å være i besittelse av en teori om 
det gode. Det onde er gitt som et uomgjengelig aspekt ved ver-
den. Det er gitt forut for den filosofiske refleksjonen, i en erfaring 
som danner grunnlag for refleksjon. Filosofi er slik sett å forstå 
som en refleksjon over en mening eller erfaring som allerede 
foreligger. Filosofien henter sitt innhold og sin legitimitet fra det 
som allerede er forstått. Dette poenget er metodologisk avgjø-
rende fordi det betyr at den filosofiske refleksjonen må beholde 
kontakten med det førfilosofisk gitte hvis den skal beholde sin le-
gitimitet. Det onde er på den ene side noe abstrakt og uhåndterlig 
og på den annen side konkret og følbart. Barn som misbrukes, en 
bombe som dreper uskyldige, et folk som slaktes ned – alt dette 
er høyst konkrete hendelser. Men når vi forsøker å forstå den 
ondskapen disse hendelsene utgjør, fortaper vi oss ofte i stadig 
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høyere abstraksjoner som blir stadig mindre håndgripelige. Faren 
er at vi forblir i disse abstraksjonene og mister av syne det kon-
krete onde som var utgangspunktet for refleksjonen.

En annen fare er at man sitter fast i en forståelse av ondskap 
som innebærer en demonisering av andre. Et slående trekk 
ved bruken av ondskapsbegrepet etter 11. september 2001, 
var at det jeg kaller den «demoniske ondskapen» dominerte. 
George W. Bush sa om bin Laden at «han har ingen sjel og 
ingen samvittighet», og Colin Powell hevdet at «ikke en dråpe 
av menneskelig godhet flyter gjennom bin Ladens årer». Dette 
var en primitiv ondskapsforståelse som ikke ga noe treffende 
bilde av ondskapen al-Qaida faktisk representerte. Hendelse-
ne den 11. september og «krigen mot terror» som fulgte viste 
oss hvor potent ondskapsbegrepet fortsatt var, ikke minst hvil-
ke farer som er forbundet med bruken av det. Store overgrep 
er blitt rettferdiggjort med at man bekjemper det onde. Her er 
det verdt å merke seg et elementært poeng: Selv om man med 
en viss rett skulle ha identifisert ens motstander som ond, kan 
ikke dette i seg selv fungere som et bevis på egen godhet. Det 
er fullt mulig at begge parter er onde.

Det er vanskelig å unngå en sterk ambivalens til å bruke be-
grepet «ondskap» fordi det på den ene siden er et viktig begrep 
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for å beskrive våre moralske erfaringer der andre begreper ikke 
strekker til, men på den annen side er et begrep som så lett kan 
misbrukes til å demonisere andre og derigjennom legge til rette 
for at vi selv blir representanter for det onde. Derfor er det av-
gjørende at vi når en klarhet over hva vi faktisk mener og burde 
mene med dette uttrykket. 

I en undersøkelse av det onde, er det etter min mening en me-
todisk feiltagelse å redusere mangfoldet av fenomener til én 
grunnform. Det er mer informativt å forsøke å stille opp en ty-
pologi der ulike former for ondskap presenteres, samt å rede-
gjøre for hvordan disse formene forholder seg til hverandre. 
De ulike formene for ondskap kan kategoriseres ut fra diverse 
typologier. Med utgangspunkt i Gottfried Wilhelm von Leibniz 
kan vi skille mellom det fysiske, det metafysiske og det mo-
ralske onde: Det metafysiske onde er verdens ufullkommen-
het, det fysiske eller naturlige onde er lidelse, og det moralske 
onde er synden. Leibniz omtaler også det moralske onde som 
malum culpae fordi det er knyttet til skyld. Det moralske onde 
kan bare tilskrives subjekter med evne til selvbestemmelse. Det 
moralske onde er mer opprørende enn det naturlige. Det er 
selvfølgelig en tragedie hvis det går et steinras som knuser en 
hel landsby, men det er langt mer opprørende hvis landsbyen 
brutalt slaktes ned av væpnede styrker. 
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Det er imidlertid ikke helt enkelt å lage et klart skille mellom det 
naturlige og det moralske onde. Vi kan prøve å skille mellom 
dem ved å hevde at det moralske onde er forårsaket av men-
nesker og det naturlige onde av ikke-menneskelige årsaker. 
Dette skillet er for upresist fordi mye som gjøres av mennesker, 
og som er onder, ikke er moralske onder, fordi personen enten 
ikke er i stand til å forstå konsekvensene av handlingen eller på 
en eller annen måte var disponert slik i gjerningsøyeblikket at vi 
vil frita vedkommende for moralsk skyld. 22. juli-rettssaken kan 
mest grunnleggende sies å ha handlet om hvorvidt gjernings-
mannen skulle plasseres i den ene eller den andre kategorien. 
Det moralske onde er det som aktører kan holdes ansvarlig for, 
og slikt ansvar forutsetter frihet. En verden uten frihet kunne ha 
inneholdt ufattelige lidelser, men ikke det moralsk onde. Skillet 
mellom det naturlige og det moralske onde kan derfor opprett-
holdes bare hvis det finnes aktører som kan handle fritt. 

En svært generell, tentativ definisjon av ondskap kan være: En 
moralsk ond aktør er en fri aktør som påfører andre lidelse mot 
deres vilje og uten å ta hensyn til deres menneskeverd. Denne 
definisjonen er ufullstendig fordi den for eksempel ikke rom-
mer onde handlinger rettet mot dyr. Den lidelsen som påføres 
andre behøver ikke være intendert, men kan skyldes tankeløs-
het – det må imidlertid være en tankeløshet aktøren kan lastes 
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for fordi han burde ha tenkt seg om. Det moralske onde er en 
mulig bestemmelse av menneskets frihet. En verden uten frie 
aktører ville fremdeles kunne inneholde det onde, men det ville 
utelukkende være snakk om det naturlige onde, ikke det moral-
ske. En verden uten frihet ville kunne romme en uendelighet av 
lidelser, men bare et vesen som kunne ha handlet annerledes 
kan klandres for ikke å ha handlet annerledes og følgelig være 
skyldig i et moralsk onde. 

Vi har en tendens til å redefinere det onde ved å lete årsaker 
til ondskap, og disse årsakene søkes gjerne i noe utenom-
moralsk. Årsakene kan være naturlige eller sosiale, og være 
alt fra naturanlegg og sykdom til sosial nød og traumatiske 
barndomsopplevelser. Hvis man konsekvent tilbakefører all 
menneskelig ondskap til slike ytre årsaker – årsaker som lig-
ger utenfor den enkelte betraktet som moralsk subjekt – for 
slik å kunne gi en «vitenskapelig» forklaring, vil man ha redu-
sert det moralske onde til det naturlige onde, og slik ha mis-
tet alle moralske standarder. En slik reduksjon er imidlertid i 
strid med vår erfaring av oss selv og andre som handlende, 
der vi ikke kommer utenom begreper som skyld og ansvar. 
Det onde forsvinner i vitenskapelige diskurser. Menneskets 
ugjerninger blir ikke betraktet som synder, men virkninger av 
årsaker. I forskningen på Hitler ser vi en rekke årsaker bli 
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trukket frem, som forholdet til faren i barndommen, det sene-
re kjærlighetsforholdet til niesen Geli Raubal eller mindrever-
dighetskomplekser på grunn av fysiske defekter (ikke minst 
den mye omdiskuterte tesen om at han manglet én testikkel). 
Hvilke årsaker det henvises til, avhenger av hvilke vitenskaper 
som undersøker saken – det kan handle om alt fra gener og 
kjemi til sosiale forhold og politiske ideologier. Hitler var imid-
lertid ikke bare summen av et sett av årsaker, men også en 
person som handlet fritt. Det blir alltid igjen noe irredusibelt, 
noe som ikke går restløst opp i kausale sammenhenger, noe 
vi kan kalle den frie vilje, en evne til selvbestemmelse. Uten 
en slik evne finnes ikke det moralske onde. Jeg mener likevel 
ikke at alle de vitenskapelige forklaringene er illegitime, bare 
at de har begrenset gyldighet. Våre forsøk på å bortforklare 
det onde, på å rasjonalisere det, lykkes ikke fullt ut. At men-
nesket er fritt, betyr at det i enhver situasjon kunne ha handlet 
annerledes, og når vi gjør det onde, kan vi klandres for ikke å 
ha handlet annerledes. 

I grunnen har jeg ikke så lyst til å definere «ondskap» fordi jeg 
mener at alle definisjoner som forsøker å angi nødvendige og 
tilstrekkelige betingelser for at noe med rette skal kunne kalles 
ondt, feiler. Og det er et stadig diskutert tema i den filosofiske 
litteraturen om ondskap, hvorvidt det overhodet er mulig å lage 
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en tilfredsstillende definisjon og hvordan en slik diskusjon i så 
fall skulle være. 

Ofte tar slike definisjonsforsøk utgangspunkt i at ondskap ka-
rakteriseres av en bestemt mental tilstand hos aktøren, for ek-
sempel om å skade kun for å skade eller for å oppleve lyst ved 
å påføre andre smerte. Problemet er at vi ikke har noen grunn 
til å forutsette en slik mental tilstand hos særlig mange av de 
aktørene vi er tilbøyelige til å betrakte som utøvere av onde 
handlinger. Andre vil definere «ondskap» med utgangspunkt i 
den mengden skade gjerningsmannen forårsaker. Fordelen 
med en slik innfallsvinkel er at vi ikke alltid (eller kanskje noen-
sinne) kan vite med noen sikkerhet hvilken følelse eller en in-
tensjon en ugjerningsmann hadde, og hvis vi bare kan kalle en 
handling eller person ond såfremt personen hadde én spesifikk 
mental tilstand som vi dessuten er i stand til å identifisere, ville 
vi ikke kunne omtale selv de mest forferdelige handlinger som 
onde såfremt aktørens mentale tilstand var ukjent for oss. Men 
vi kaller jo handlinger onde uten å vite dette i ethvert tilfelle. For 
eksempel kan vi omtale nedslaktingen av 7500–8000 bosniske 
muslimer den 11. juli 1995 som ond uten å kjenne den mentale 
tilstanden til alle gjerningsmennene. Hva skade angår, tviler jeg 
på om det kreves en reell skade for å kalle en handling ond. Vi 
kan tenke oss en aktør som plasserer en bombe i en barnehage 
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fordi han elsker synet av små barnekropper som rives i filler av 
eksplosjoner, men det viser seg at han er så inkompetent som 
bombemaker at bomben ikke går av, slik at ingen blir faktisk 
skadd. Likevel vil de fleste være tilbøyelig til å hevde at det var 
ondt å plassere bomben i barnehagen.  

Det synes umulig å definere ondskap på en holdbar måte kun 
ut fra aktørens sinnelag eller ut fra mengde skade som er forår-
saket. Vi kan bedømme en handling som ondere enn en annen 
selv om den gjør mindre skade hvis handlingen ble uført med et 
særlig slett motiv, og det kan få oss til å tro at det er aktørens 
motivasjon som skiller onde fra ikke-onde handlinger. Imidler-
tid kan vi også bedømme en handling som ond selv om aktø-
ren mener å handle moralsk godt, men hvor konsekvensene 
er forferdelige. For eksempel skilte Osama bin Laden mellom 
«god terrorisme» og «ond terrorisme», og hevdet at han selv re-
presenterte den «gode» fordi den hadde som mål å bekjempe 
USAs «onde» terrorisme. Likevel er det etter min mening klart 
at terrorangrepet den 11. september 2001 bør beskrives som 
en ond handling. Våre moralske dommer om det onde kan som 
regel ikke reduseres til å omhandle motivasjon eller skadeom-
fang alene, men vil typisk inneholde overveielser vedrørende 
begge deler.
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Snarere enn å finne en definisjon, tror jeg at det er mer hen-
siktsmessig å stille opp en typologi over ulike former for ond-
skap. Hvis vi begrenser oss til den moralske ondskapen, som 
vedrører menneskets handlingsliv, og følgelig utelukker det na-
turlige og det metafysiske onde, kan vi grovt sett skille mellom 
følgende fire former for ondskap:

1.  Den demoniske ondskapen finner vi ofte i populære 
fremstillinger, og handler om å gjøre noe ondt fordi det 
er ondt. Jeg finner denne forestillingen svært problema-
tisk, da bare en forestilling om noe som i én eller annen 
forstand utgjør et gode kan motivere oss til handling. 
Forestillingen om at enkelte mennesker gjør det onde 
fordi det er ondt, er ikke noe vi finner bare i kriminallit-
teratur, skrekkfilmer og spekulativ metafysikk, men også 
hos presumptivt sindige, analytiske filosofer. John Rawls 
skriver at det onde menneskets beveggrunn er kjærlig-
het til urettferdighet, og hevder at dette mennesket søker 
urettferdighet nettopp fordi det bryter med en rettferdig-
hetsnorm. Når noen gjør noe ondt, vel vitende om at det 
er ondt, er det etter min mening ikke selve egenskapen 
å være ond som primært tiltrekker noen, men snare-
re en annen egenskap ved handlingen. Snarere mener 
jeg at i den grad mine handlinger er foranlediget av en 
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refleksjon, slik at jeg kan angi grunner for handlingen, er 
disse grunnene på en eller annen måte relatert til reali-
seringen av et subjektivt og/eller objektivt gode. Ethvert 
ønske må ha noe «godt» ved seg, om enn bare for den 
handlende selv. Jeg heller mot å avvise denne demo-
niske ondskapen, hvor aktører handler ondt utelukkende 
fordi det er ondt, som en fiksjon. Vi bør heller rette vår 
oppmerksomhet mot tre andre former for ondskap. 

2.  Den instrumentelle ondskapen handler om at aktører 
gjør noe ondt, vel vitende om at det er ondt, for å oppnå 
noe. Den instrumentelle ondskapen handler slik sett 
utelukkende om midler, ikke om mål. Ondskapen er in-
strumentell hvis en aktør ville gi avkall på en handling 
såfremt det gitte målet, for eksempel rikdom, kunne 
nås på annet vis. Den onde handlingen mangler her 
egenverdi. En annen måte å forklare denne ondskaps-
typen på, er at aktøren er innforstått med at handlin-
gen objektivt sett er ond, men velger å sette hensynet 
til subjektive goder – som egen vinning – fremfor enn 
hensynet til objektive onder. 

3.  Den idealistiske ondskapen kjennetegnes av at aktøre-
ne gjør noe ondt i den tro at de gjør noe godt. Tenk bare 
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på de kristne korstogene, på hekse- og kjetterproses-
ser – det er ingen tvil om at flertallet av dem som utfør-
te disse handlingene, betraktet seg selv som represen-
tanter for det gode. Terrorister må stort sett beskrives 
som idealister. Osama Bin Ladens skille mellom god 
og ond terrorisme passer friksjonsfritt inn i dette møn-
steret. Anders Behring Breivik beskriver seg selv i sitt 
«manifest» som drevet av «idealistiske mål», og de gir 
ham mening i tilværelsen: «Jeg har aldri i mitt liv følt at 
jeg har gjort noe mer meningsfylt enn det jeg gjør nå.» 
Mange nazister var idealister drevet av en ambisjon om 
å realisere det de så som et bedre samfunn, og SS 
betraktet seg selv som en moralsk elite. Hitler var selv 
overbevist om at ideologien, og de handlingene som ble 
legitimert av den, var fullt ut rettmessig. I Hitlers øyne 
representerte den nasjonalsosialistiske bevegelsen det 
gode. Så kan og bør man selvsagt innvende at slike 
idealer er perverse, men det faktum at et ideal er per-
verst, gjør ikke den som har idealet til noe mindre av en 
idealist. For idealisten, i motsetning til den instrumen-
telt onde, vil det ofte ikke bare være moralsk tillatt, men 
faktisk moralsk påbudt å skade den andre i det godes 
tjeneste. Motstanderen legemliggjør det onde som må 
bekjempes. Idealisten vil kunne anerkjenne at enkelte 
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handlinger er beklagelige, men de vil alltid fremstå som 
rettferdiggjort av et høyere gode. 

4.  Den dumme ondskapen kjennetegnes derimot av at 
aktørene handler uten egentlig å tenke over hvorvidt 
det de gjør er godt eller ondt. Den skiller seg derfor 
fra den idealistiske ondskapen som karakteriseres av 
at aktørene tenker over godt og ondt, men tenker feil. 
Dumhet er å forstå som en form for tankeløshet, et fra-
vær av moralsk refleksjon. En slik dumhet er fullt for-
enlig med høy intelligens, såfremt denne intelligensen 
ikke brukes til moralsk refleksjon. For eksempel hadde 
halvparten av de 14 deltagerne på Wannseekonferan-
sen, der planene for masseutryddelse av jødene ble 
lagt, den juridiske doktorgraden, og seks av 15 Ein-
satsgruppenführer, det vil si lederne for dødsskvadro-
nene i øst, hadde doktorgraden. Noen av dem var nok 
idealister, og noen var karrierejegere, men mange var 
også mer eller mindre moralsk bevisstløse. Kant skriver 
et sted at «dumhet forårsakes av et ondt hjerte», men vi 
bør heller snu på det og si at dumheten skaper et ondt 
hjerte. Det er denne formen for ondskap Hannah Arendt 
beskriver med begrepet om det ondes banalitet.
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Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken av de fire kategori-
ene en bestemt aktør eller handling hører inn under, og en og 
samme aktør kan plasseres i flere av kategoriene, for eksempel 
ved at et idealistisk hovedmotiv suppleres av en viss sadistisk 
glede over å påføre andre mennesker lidelser, men vi kan bruke 
dette som en tentativ inndeling. 

Når Hannah Arendt hevder at Adolf Eichmann, som var en av de 
hovedansvarlige for logistikken i masseutryddelsen av jødene, 
ikke «hadde noen motiver overhodet», overser hun det opp-
lagte, nemlig at Eichmann, i tillegg til å ha karriereambisjoner, 
var hitlerist til det siste. De siste ordene hans før han ble hen-
rettet var en hyllest til Tyskland, Argentina og Østerrike. Arendt 
avviser dette som nok et eksempel på hans tåpelige slagord 
og klisjeer, men jeg tror at de viser oss noe vesentlig om Eich-
mann. Da Eichmann beskrev seg selv som idealist, hadde han 
langt på vei rett. Han var idealist og tankeløs. Eichmann var ikke 
bare en alminnelig byråkrat, men også en alminnelig fanatiker. 
Da er heller ikke ondskapen hans lenger fullt så dum og banal 
som Arendt vil ha det til, fordi vi i tillegg til den dumme ondska-
pen får den idealistiske ondskapen. Dessuten var han unektelig 
også drevet av selviske motiver om å klatre oppover i hierarkiet 
i Det tredje riket.
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En idealist blir lett en fanatiker, det vil si at han ikke påtar seg 
ansvaret med å tenke over den enkelte situasjonen og slavisk 
følger allerede gitte retningslinjer, og den idealistiske ond-
skapen kan slå over i den dumme. Et problem med kategorien 
«instrumentell ondskap» er at den truer med å bli en sekkebe-
tegnelse som kan ta de fleste andre formene opp i seg, fordi 
motiverte handlinger alltid finner sted for å oppnå noe. Et fel-
lestrekk ved alle fire typer ondskap er manglende hensyntagen 
til andre menneskers menneskeverd.

Mange ondskapsteorier er at de ser selve det å skade som 
handlingens mål, dvs. at ondskapen blir selvtilstrekkelig, snare-
re enn instrumentell. Dette er den demoniske ondskapen, som 
jeg tror er en fiksjon og som – hvis den skulle finnes – i høyden 
er et helt marginalt fenomen. Teorier som reduserer all ondskap 
til den demoniske typen, fører til at vi mister de øvrige formene 
av syne. Dessuten fører en ensidig fokusering på den demonis-
ke ondskapen til at vi slipper unna, for vi ser jo ikke på oss selv 
som djevler, og da blir ondskapsproblematikken irrelevant for 
en forståelse av vårt eget handlingsliv. Ondskapen er ikke for-
beholdt djevler og monstre, og de fleste deltagerne i folkemord 
og lignende må beskrives som helt alminnelige mennesker. Det 
er derfor vanlig å hevde at vi alle har det onde i oss, at vi alle er 
i stand til å gjøre det onde, og selv om jeg ikke er uenig i en slik 
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påstand, er den temmelig uinformativ såfremt vi ikke forsøker 
å identifisere hvilke årsaker og grunner som kan få helt vanlige 
mennesker til å utføre onde handlinger. Spørsmålet vi bør stille 
oss er: Hva skal til for at jeg kan gjøre noe slikt? 
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De onde er de andre

Det er avgjørende ikke å miste av syne at det til syvende 
og sist er individer som utfører onde handlinger. Jeg tror ikke 
at Auschwitz eller Bosnia avslører noen dyp metafysisk sann-
het om den moderne, vestlige kulturen eller lignende. Det som 
skjedde var at en mengde individer under bestemte politiske, 
sosiale og materielle forhold forfulgte, torturerte og myrdet 
andre individer. Det er ingen opplagt grunn til at en forståelse 
av slike hendelser skulle kreve en henvisning til historisk-me-
tafysiske prinsipper, de «dypeste» sjiktene i menneskets sjels-
liv eller lignende. Det handler om konkrete aktører i et konkret 
sosiomaterielt rom. Det er viktig å fastholde et aktørperspektiv. 
Et sosiomaterielt rom utfører aldri noe alene – det er individer 
som handler utfra de mulighetene og begrensningene som set-
tes av dette rommet. Folkemord er mulig bare hvis en relativt 
stor mengde individer er villige til å myrde mange andre indi-
vider over et lengre tidsrom. Vi kan ha en rekke forklaringer på 
ulike nivåer, og disse kan alle belyse fenomenet, men i siste in-
stans kommer vi ikke unna det faktum at individer i en gruppe 
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må være villige til å myrde individer i en annen gruppe fordi de 
tilhører denne andre gruppen. 

Folkemord er mulige bare fordi store deler av befolkningen gir 
dem sin tilslutning og deltar – ingen tyrann eller diktator kan 
alene gjennomføre forfølgelser av store menneskegrupper. In-
dividene som deltar i forfølgelsene, vet stort sett hva som er 
galt og riktig, de vet at man ikke skal torturere og myrde sine 
medmennesker, men de lar ikke denne innsikten komme til an-
vendelse. Hvordan er det mulig? Hvis vi skal forstå flertallet av 
deltagerne i folkemord og annet, må vi rette blikket mot andre 
sider ved ondskapen enn den som vanligvis blir fremhevet, der 
den onde aktøren gjør det onde fordi det er ondt. Vi må sna-
rere rette oppmerksomheten mot henholdsvis den idealistiske 
og den dumme ondskapen, der aktørene oppfatter handlingene 
sine som gode, fordi de forfulgte betraktes som «onde», eller 
unnlater å reflektere over hvorvidt det de gjør er godt eller ondt. 

Hva har alle aktørene til felles? Lite annet enn at de er styr-
ker sammensatt av helt vanlige mennesker. Ser vi på aktørene 
som deltok i ugjerningene under Hitlers, Stalins, Maos og Pol 
Pots ledelse, finner vi for eksempel ikke så mange personer 
som med rette kan beskrives som sadister. Riktignok finnes det 
en rekke eksempler på sadistiske voktere i konsentrasjonsleirer 
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– og disse syntes ofte å konkurrere om hvem som kunne finne 
på de mest ekstreme og innovative grusomhetene – men de 
utgjorde et klart mindretall, og Himmler ga faktisk ordre om 
at slike individer skulle lukes ut av tjenesten. Store deler av 
vaktene i konsentrasjons- og utryddelsesleirene ble plassert i 
slik tjeneste ene og alene fordi de var tjenesteudyktige i vanlig 
militærtjeneste. 

Det avgjørende i den politiske massevolden er at aggresjonen 
er rettet mot grupper som var definert som representanter for 
det onde, og som derfor burde elimineres. Det er slik vi kan for-
klare de største politiske katastrofene i moderne tid. Holocaust 
utgjør et avgjørende orienteringspunkt i forhold til all senere 
tenkning om ondskap, men hevdes samtidig ofte å være usam-
menlignbart med alt annet. Et paradoksalt trekk ved diskusjo-
ner om Holocaust er altså at det på den ene side hevdes å være 
usammenlignbart med alt annet, mens det på den annen side 
stadig brukes som målestokk for alle andre onder. 

Holocaust representerer en ekstraordinær ondskap, men det 
var helt ordinære mennesker som gjennomførte denne mas-
seutryddelsen, som gasset og kremerte, som slaktet ned hele 
landsbyer, som utførte medisinske eksperimenter med men-
nesker, som myrdet jøder for å skaffe til veie skjeletter og 
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hodeskaller til et anatomisk institutt ved et tysk universitet og 
så videre. Gjerningsmennenes moral kan ikke brukes til å skil-
le Holocaust fra alle andre folkemord. Holocaust utmerker seg 
som et av de verste folkemord noensinne, kanskje det verste, 
men det lar seg sammenligne med andre folkemord – alt kan 
sammenlignes. Holocaust skiller seg ikke ut som noen helt unik 
hendelse av empiriske grunner, som antall drepte, drapstekno-
logien, effektivitet og så videre. Det fantes riktignok nye trekk 
ved Holocaust sammenlignet med tidligere folkemord, men 
ingen av disse tilsier at det dreier seg om noe helt unikt. Det 
er for eksempel en sammenheng mellom Holocaust og folke-
mordet på armenerne i Tyrkia i 1915, der anslagsvis én million 
armenere ble myrdet. Nazistene var «inspirert» av dette folke-
mordet, og det var nære forbindelser mellom den tyske og den 
tyrkiske regjeringen. 

I de kommunistiske regimene kunne aggresjonen ramme hvem 
som helst, da stadig nye grupper ble føyd til i fiendebildet. Det 
var gjennomgående ens gruppetilhørighet som avgjorde hvorvidt 
man var en fiende eller ikke. Utrenskningene under Stalin var 
mer etnisk eller rasistisk motivert enn hva som er allment kjent. 
Det gikk særlig utover grupper fra Kaukasus og Krim, men også 
asiater, jøder etc. Men etnisitet var bare ett kriterium blant andre, 
og det kom til stadig nye grupper. I de største GULag-leirene, 
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for eksempel Kolyma, ble det begått like mange drap som i de 
største konsentrasjonsleirene. I nazistenes leirer ble man gasset, 
mens man stort sett sultet i hjel i kommunistenes. Likheten mel-
lom nazistene og kommunistene understrekes ikke minst av at 
en rekke konsentrasjonsleirer, som Buchenwald og Sachsenhau-
sen, ble gjenåpnet av Sovjetunionen etter Tysklands kapitulasjon 
og fylt opp med nazister og andre politiske motstandere – enkel-
te eks-fanger ble til og med sendt til samme leir som de nettopp 
var befridd fra. Selv om det var snakk om et vesentlig mindre 
antall fanger enn da nazistene drev leirene, handler det om rundt 
120.000 fanger, hvorav 45.000 døde av sult, sykdom eller ut-
mattelse, eller ble henrettet. 

Nazistene klarte på få år å drepe rundt 25 millioner mennesker. 
Kommunismen klarte over et lengre tidsrom å drepe minst 100 
millioner. Begge systemer hadde en bemerkelsesverdig villig-
het til å ofre menneskers liv til fordel for et «høyere» formål. 
Mao hevdet at én av tyve personer var en folkefiende, og det 
innebar at 30 av de 600 millioner menneskene som på dette 
tidspunktet bodde i Kina, burde fjernes. Han var også innstilt 
på eventuelt å la halve befolkningen omkomme i en atomkrig, 
siden de allikevel var så mange. Hensynet til individer frem-
sto som irrelevant. Det er vanskelig å anslå hvor mange som 
ble drept under Mao, men det handler om et nesten ufattelig 
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antall. Sultkatastrofen under Det store spranget krevde alene 
45 millioner menneskeliv, og var en politisk skapt katastrofe. 
Disse dødsfallene ble oppfattet som irrelevante, eller i det min-
ste som rettferdiggjort, på grunn av et høyere mål. I Kambodsja 
ble rundt to millioner mennesker, av en befolkning på under åtte 
millioner, myrdet av Røde Khmer. Å myrde en fjerdedel av sin 
egen befolkning på grunn av et politisk program, er den totali-
tære tenkemåten brakt til sin ytterste konsekvens. Det var fore-
stillinger om godt og ondt som i stor utstrekning lå til grunn for 
disse masseutryddelsene.

Bestrebelser på å overvinne illusoriske og reelle onder har for-
årsaket langt mer ondskap enn for eksempel høyst ordinær 
egoisme. Menneskelig aggresjon drives mer av forestillinger 
enn hormoner. Mennesket er et vesen som drives av et behov 
for mening, og som meningssøkende og -produserende skaper 
det forestillinger som det igjen handler på grunnlag av. To sen-
trale forestillinger er «godt» og «ondt», og disse blir ofte korre-
lert med skillet mellom «oss» og «dem». Djevlene, de onde, er 
alltid de andre – aldri en selv.

Voldsmannen ser seg som oftest som representant for det 
gode, som den som kjemper for en rettferdig sak – dette var 
utvilsomt tilfelle med mange av de kristne korsfarerne, som det 
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er blant dagens terrorister. Fra ofrenes perspektiv fortoner det 
seg unektelig annerledes. Nietzsche skriver at det som skjer av 
kjærlighet, skjer hinsides godt og ondt. Det kan jeg vanskelig si 
meg enig i. En overveldende stor del av det onde som begås, 
skjer av kjærlighet – til en selv, til ens familie og venner, til ens 
land, et abstrakt ideal eller en leder. Ikke noe av det vi gjør, uan-
sett motivasjon, er hinsides godt og ondt, og noen konsepsjoner 
av det gode er onde.

Vi strukturerer verden og definerer oss selv gjennom ulike be-
grepspar som kristen/hedning, mann/kvinne, nordmann/ut-
lending, arier/jøde, hellener/barbar, hutu/tutsi etc. Disse be-
grepsparene skiller først og fremst mellom «oss» og «dem». 
Hvilke begrepspar som brukes, varierer med historisk, geo-
grafisk og sosial kontekst. Én egenskap ved en rekke individer 
opphøyes til grunnlag for en gruppetilhørighet, og dette moti-
verer så en differensiering mellom «oss» og de andre. Denne 
egenskapen, som kan synes vilkårlig valgt blant alle de øvrige, 
får status som den avgjørende forskjellen, og den setter til side 
det overveldende flertall av øvrige egenskaper «vi» og «de» el-
lers har felles. En slik avgrensning mellom «oss» og «dem» er 
vesentlig for identitetsdannelse. Det er i utgangspunktet ikke 
noe i veien med en slik begrepsdannelse, selv om enkelte av-
grensninger unektelig er mer vilkårlige enn andre. Det store 



32

L
A

R
S

 F
R

. H
. S

V
E

N
D

S
E

N

problemet er at disse begrepsparene gjerne oppfattes som 
asymmetriske, slik at de danner grunnlag for forskjellsbehand-
ling.

Uhyre små forskjeller, forskjeller som er så små at de virker full-
stendig irrelevante for utenforstående, kan skape det størst ten-
kelige hat, men det ligger ingen nødvendighet i dette. Et skil-
le mellom «oss» og «dem» som baseres på de mest irrelevante 
egenskaper kan føre til systematisk diskriminering. Selv om 
egenskapen som ligger til grunn for kategoriseringen, ikke er en 
etisk relevant egenskap, får den etiske konsekvenser. I de mest 
ekstreme tilfellene – som jødeforfølgelsene – blir moralske ka-
tegorier generelt betraktet som anvendelige bare på den egne 
gruppen, mens den andre gruppen ekskluderes fra moralens 
område. Det klassiske, aristoteliske prinsippet om at like tilfeller 
skal behandles likt og relevant ulike tilfeller behandles relevant 
ulikt, blir systematisk undergravd av gruppetilhørigheten. 

Djevelen henter sitt navn fra det greske verbet diaballein som 
betyr å skille fra hverandre, eller dele. Det onde utspiller seg 
der menneskelige bånd blir oppløst, der de konkrete relasjone-
ne forvitrer til fordel for abstrakte identifikasjoner. Når vi deler 
verden inn i får og geiter, de gode og de onde, har fårene – de 
selvoppnevnt gode – en tendens til å utsette geitene for de 
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mest forferdelige ting. Ved å gjøre dette, blir fårenes gruppe-
identitet også styrket, noe som legger grunnen for nye identi-
fikasjoner av geiter. Volden virker samlende på gruppen. Grup-
petilhørigheten skaper og er basert på fordommer om den egne 
og den andre gruppen. For de hvite kolonialistene fremsto ofte 
de innfødte som «onde» mennesker som blant annet var kan-
nibaler – en oppfatning som sjelden var korrekt. Afrikanerne 
mistenkte ofte de hvite for det samme. De trodde at de hvite 
menneskene saltet og røkte menneskekjøtt, laget ost av hjer-
nene og rødvin av blodet, og under slavetransportene døde en 
del fanger fordi de nektet å spise mat som de trodde besto av 
menneskekjøtt. Det blir en gjensidighet i synet på de andres 
fordervethet. 

William Blake skriver: «Ingen kan se mennesket i fienden… 
Jeg kan ikke elske min fiende, for min fiende er ikke mennes-
ke, men udyr og djevel.» Det er vanskelig å se mennesket i 
fienden, for fiendebildet kommer i veien for menneskebildet. I 
Anders Behring Breiviks manifest finner vi et ekstremt polari-
sert verdensbilde hvor de som ikke deler hans oppfatninger er 
å betrakte som «kulturmarxister» eller «islamister». Kulturmar-
xismen har angivelig svekket Europas identitet, og derigjennom 
lagt til rette for en muslimsk maktovertakelse gjennom mass-
einnvandring. Reform er umulig, og bare en voldelig revolusjon 
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kan gjenreise Europa. Man skal ikke kaste bort energien sin på 
å bekjempe muslimer direkte, og heller konsentrere seg om 
særlig «kategori A- og B-forrædere» som skal henrettes og få 
sin eiendom ekspropriert. Først etter at disse er eliminert skal 
man ta for seg muslimene. Den relevante egenskapen ved «for-
ræderne» er nettopp det at de er «forrædere», ikke at de også er 
noens sønn, datter, far, mor, mann, kone eller venn. De blir ikke 
annet enn blotte representanter for forræderiet mot Europa. 
Han anslår at 60–70 prosent av alle kulturmarxister er kvinner, 
og derfor må man omfavne og innforlive seg med tanken på å 
drepe dem – «selv veldig attraktive kvinner», understreker han. 

Man skal ikke drepe et menneske, men det oppfattes ofte som 
berettiget å drepe en djevelsk fiende. Det er derfor avgjørende 
å se det menneskelige i mennesket, eller snarere: ikke å miste 
dette menneskelige av syne til fordel for ideologier eller grup-
petilhørighet.  
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Hinsides ondskapen

Andres lidelser kan utspille seg rett foran øynene på oss 
uten at de beveger oss det minste. Det kan virke vanskelig å 
forstå hvordan dette er mulig, siden vi også har en evne til med-
følelse, empati, og den kjennetegnes av en form for umiddel-
barhet. Men medfølelsen har også et diskursivt aspekt – den 
styres også av vårt syn på hvem det er passende å være med-
følende overfor. I medfølelsen river vi bort den avstanden som 
vanligvis finnes mellom mennesker, og man blir i en viss for-
stand ett med et annet menneske ved å føle med i den smerten 
den andre føler. Å føle med, å være empatisk, er å gå inn i en 
intim relasjon. Og så er spørsmålet om den som lider er en jeg 
ønsker å være intim med. På dette punktet er det stor variasjon 
blant mennesker. For enkelte mennesker strekker medfølelsen 
seg helt til planter, noe jeg er ute av stand til å forstå, for andre 
strekker den seg til dyr, for andre igjen er medfølelsen forbe-
holdt mennesker eller bare en bestemt gruppe mennesker. 
Disse kategoriene for hvem det er passende å vise medfølelse 
overfor, er ikke ordnet hierarkisk, slik at den som er medfølende 
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overfor dyr nødvendigvis er det overfor alle mennesker. Nazis-
tene, som opprettet de første naturreservatene for å beskytte 
truede dyrearter, viste som kjent ingen medfølelse overfor store 
menneskegrupper. 

Det er viktig at objektet for medfølelsen oppfattes som verdig 
en empatisk respons fra vår side. For Aristoteles og den typis-
ke greske borger i antikken ville det vært upassende å være 
medfølende overfor en slave, siden denne slaven ikke hadde 
en verdighet som tilsa en slik respons. Det samme gjelder en 
hvit manns eller kvinnes forhold til en farget i de amerikan-
ske sørstatene under slaveriet. For en SS-soldat ville det vært 
upassende å vise medfølelse overfor en jøde eller sigøyner, og 
for en av Arkans «Tigre» ville det vært upassende å vise med-
følelse overfor en bosniamuslim etc. Jeg skal ikke utelukke at 
mennesket har en «naturlig» evne til medfølelse, slik mange fi-
losofer og andre har hevdet fra antikken og frem til i dag, men 
denne evnen kan i så fall blokkeres effektivt av våre kategorise-
ringer. Skillet mellom «oss» og «dem» kan skape hindre ingen 
medfølelse bryter ned.

David Hume hevder at nærhet i tid og rom spiller inn, og det 
stemmer langt på vei – vi viste for eksempel atskillig mer med-
følelse med ofrene i Bosnia enn i Angola på 1990-tallet, til 
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tross for at forholdene var verre i Angola – men ikke alltid. Vel 
så viktig er identifikasjon med den andre. En bearbeidelse av 
innbilningskraften er en betingelse for medfølelse fordi det må 
foretas en slutning om likhet med den lidende for at jeg skal 
kunne lide med. Vi sympatiserer derfor mer med mennesker 
som ligner oss selv, skriver Hume. Dette stemmer ikke helt. 
Tar vi for eksempel for oss forholdet mellom protestanter og 
katolikker i Nord-Irland på det mest fiendtlige, hadde de mer til 
felles med hverandre enn de hadde med noen andre grupper 
på kloden, men denne likheten ble underminert av gruppetil-
hørigheten slik at det var liten medfølelse å spore på tvers av 
gruppene. Hva er egentlig humanisme annet enn et forsøk på 
å bryte ned slike hindre for medmenneskelighet? Medfølelsen 
krever at man foretar den avgjørende slutningen fra andres li-
delser til ens egne, men dette forutsetter at man allerede fore-
tar en identifikasjon med den lidende. 

Den uretten som først rammer allerede stigmatiserte grupper 
eller lavstatusgrupper som man ikke identifiserer seg så sterkt 
med, kan spre seg til alle grupper. Hvis man aksepterer tortur 
eller lignende av samfunnets laveste, vil det etter hvert ramme 
alle sosiale lag. Hvis man skulle angi en rent egoistisk grunn 
for protest, vil den være: Du skal ikke tåle så inderlig vel, den 
urett som snart vil ramme deg selv. I henhold til romersk lov var 
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tortur i utgangspunktet forbeholdt slaver som var tiltalt, men 
dette ble etter hvert utvidet til også å gjelde slaver som vitnet, 
for så også å ramme frie menn, og tortur ble etter hvert også 
vanlig i mindre alvorlige saker. Dette mønsteret gjentok seg i 
middelalderen, der romersk lov ble fulgt i de fleste europeiske 
land: Mens det rundt år 1250 vanligvis var sterke restriksjoner 
på hvem som kunne tortureres – blant andre kunne man ikke 
torturere vitner, barn, eldre, gravide, riddere, adelige, konger 
og stort sett geistlige – var disse restriksjonene stort sett for-
svunnet et par århundrer senere, slik at alle i prinsippet kunne 
tortureres. Det som tillates å ramme «utgrupper» kan ramme 
deg selv kort tid senere. Ondskapen begynner gjerne i det små. 
De fleste av de mest uhyrlige folkemordene vi kjenner, begynte 
ikke så ekstremt, men de ble tillatt å vokse til enorme propor-
sjoner fordi de møtte lite motstand. Dette er opplagt tilfelle med 
for eksempel nazistenes masseutryddelser. Disse masseutryd-
delsene ville etter alt å dømme ikke ha funnet sted hvis det 
tyske folket hadde protestert mot jødelovene og tvangsdepor-
tasjonene.

Noen få demonstrasjoner fant sted og disse demonstrasjonene 
førte frem. Det tyske folket godtok ikke alt fra sine ledere. Na-
zistenes opprinnelige eutanasiprogram, som var rettet mot 
mentalt og fysisk funksjonshemmede, vekket sterke reaksjoner 
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da det ble kjent hos den tyske befolkningen, og de store protes-
tene førte til at dette programmet ble avsluttet, riktignok etter å 
ha tatt over 70.000 liv. Ved en annen anledning demonstrerte 
tyske kvinner i Berlin i tre dager som en protest mot fengslin-
gen av deres jødiske ektemenn, og resultatet ble at 6000 jødis-
ke menn ble satt fri. Dette viser at det nyttet å protestere, men 
det var ingen store demonstrasjoner i Tyskland mot deportasjo-
nen av jøder generelt. I Bulgaria førte derimot store offentlige 
protester til at jødeforfølgelsene fikk et begrenset omfang. Det 
mest opplagte svaret på spørsmålet om hvorfor slike demon-
strasjoner ikke fant sted, er at den vanlige tysker ikke følte at 
deportasjonen av jøder angikk ham eller henne direkte og at de 
følgelig stilte seg nokså likegyldige. Dette viser at den vanlige 
tysker hadde akseptert et skille mellom «tysker» og «jøde», og 
hadde en moralsk forkastelig likegyldighet til deportasjonene. 

Tilskuere er forpliktet til å gripe inn. Hvis man har mulighet til å 
gripe inn, men unnlater å gjøre det, er man moralsk medskyl-
dig. Hensynet til egen bekvemmelighet – ikke sikkerhet, men 
bekvemmelighet – har imidlertid en tendens til å overskygge 
hensynet til andres velferd og eksistens. Unnlatelsessyndene 
er ikke nødvendigvis de verste, men utvilsomt de mest utbred-
te syndene. Tilskuere kan gjøre mye for å påvirke situasjoner, 
både i enkeltstående voldshandlinger og i møte med store 
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statlige forbrytelser. Et eksempel på det sistnevnte er Edmund 
Dene Morel, som i årevis kjempet for å gjøre ugjerningene i 
Belgisk Kongo kjent for verden og bidro til å bringe dem mot sin 
slutt. De av oss som lever i demokratier er forpliktet til å si ifra. 

I et demokrati er det slik at den som tier samtykker – den som 
har anledning til å protestere, men ikke gjør det, samtykker ved 
ikke å protestere. Tilskuere kan påvirke en situasjon vesentlig 
ved å bli deltagere. Slik deltagelse handler ikke bare om å gripe 
inn fysisk med vold eller sanksjoner, men like mye ved å bidra 
til å definere og redefinere hendelsers moralske status. Vi kan 
argumentere for at visse handlinger bør forstås på en bestemt 
måte, og at handlingene i lys av dette må opphøre. Tilskuere 
kan spille en avgjørende rolle ved å bidra til å definere hva slags 
situasjon noe er. Dette gjelder også for eksempel folkemord. En 
rekke andre land unngikk for eksempel i det lengste å kalle det 
som skjedde i Bosnia og Rwanda for «folkemord» fordi dette 
ville åpenbare de moralske, politiske og juridiske forpliktelse-
ne de hadde til å gripe inn. En intervensjon ble oppfattet som 
svært lite ønskelig, og landene måtte presses til å innrømme at 
det var folkemord som fant sted, med de forpliktelser det inne-
bærer i henhold til folkemordskonvensjonen av 1948. Vi har en 
forpliktelse til å øve et slikt påtrykk mot våre myndigheter, slik 
at de foretar seg noe. 



41
H

V
A

 E
R

 O
N

D
S

K
A

P
?

Tilskuere som blir deltagere, kan bryte den moralske konsensu-
sen og forstyrre oppfatningen om at det som gjøres er moralsk 
akseptabelt. Den deltagende tilskueren kan bidra til å vekke en 
slumrende moralbevissthet og trekke ofrene tilbake i et moralsk 
fellesskap. De fleste aktører føler et behov for å legitimere sine 
handlinger, helst før, men også etter at de settes ut i livet. Der-
for er bekjempelsen av fordommer så viktig fordi det bidrar til å 
delegitimere fordomsbaserte begrunnelsesstrategier. 

I motsetning til hva man skulle tro, viste en stor undersøkelse 
at folk gjennomgående har sterkere skyldfølelse for uoverlagte 
handlinger enn de overlagte. Dette forklares ved at de overlagte 
handlingene allerede fremstår som rettferdiggjort i det de blir 
utført, og at aktørene følgelig ikke føler skyld, mens de uover-
lagte handlingene ikke tilsvarende er rettferdiggjort. 

Det var ikke overraskende at Anders Behring Breivik ikke viste 
noen som helst anger under rettssaken, men uttrykte at han 
bare ville beklage overfor andre militante nasjonalister at han 
ikke hadde maktet å drepe flere. Han hadde allerede rettfer-
diggjort handlingene for seg selv gjennom sitt 1500-siders 
«manifest», denne besynderlige teksten som begynner som en 
forvokst, fremmedfiendtlig pamflett og utvikler seg til mer og 
mer av en fantasyroman etter hvert som teksten skrider frem. 
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Massedrapene 22. juli fremstilte han som en «markedsføring» 
av manifestet. Terrorangrepet må få et ekstremt omfang for å 
gjøre det umulig å overse manifestet, skriver han, og det er 
«bedre å drepe for mange enn for få». Massemordet og mani-
festet er uløselig knyttet sammen som én terrorhandling.

Rettferdiggjørelsen av onde handlinger består vanligvis av én av 
to grunner, eventuelt begge: (1) Personen eller gruppen utgjør 
en så alvorlig trussel mot meg eller andre at vedkommende må 
skades eller utslettes, eller (2) personen eller gruppen har en 
eller annen egenskap, ofte en svakhet, som tilsier at vedkom-
mende ikke bør betraktes som innehaver av en viss ukrenke-
lighet. Med andre ord er frykt og forakt ondskapens to hoved-
kilder. Som tilskuere kan vi forsøke å endre dette bildet slik at 
frykten og/eller forakten ikke lenger fremstår som begrunnet.

Moralen er etter min mening sui generis, dvs. at vi ikke kan for-
klare «godt», «ondt» og andre moralske begreper fullt ut gjen-
nom fakta som ikke selv er moralske. Vi behøver heller ikke en 
slik forklaring, men kan betrakte moralen som noe gitt. Utfor-
dringen med det onde handler ikke om å skape en ny moral – 
for hvor skulle kildene for en slik moral finnes – men om å in-
sistere på relevansen og gyldigheten til den moralen vi allerede 
har. Denne moralen stiller klare krav til oss, og uansett hvilket 
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standpunkt vi skulle innta mer teoretisk, er det udiskutabelt at 
vi har en plikt til å respektere menneskers verd, forhindre li-
delser etc. Vi kan diskutere hvordan menneskerettighetene bør 
begrunnes, men hvor mye begrunnelse behøver vi egentlig for 
å innse at mennesker ikke bør drepes, lemlestes, tortureres 
etc.? Vi har egne erfaringer av smerte, og vi kan – i det minste 
et stykke på vei – forestille oss andres smerte.

Det vesentlige spørsmålet er ikke «Hva er det onde?», men 
«Hvorfor gjør vi det onde?». Svaret er at vi gjør det av en rekke 
ulike grunner. Et menneske kan ha en rekke ulike motiver for å 
gjøre det onde. Men det gjør ikke det onde fordi det er ondt, og 
denne formen for ondskap, den «demoniske» ondskapen, bør 
avvises som en myte. Imidlertid er det den demoniske ondska-
pen som ofte hevdes å representere ondskapens vesen. Pro-
blemet med å betrakte den demoniske ondskapen som det es-
sensielt onde, er at ondskapen da blir noe fremmed i forhold til 
oss – det er tross alt ikke slik vi oppfatter oss selv. Problemet 
med fokuseringen på den demoniske ondskapen er ikke teore-
tisk, men praktisk, fordi den stenger for innsikten i hvilket po-
tensial hver og en av oss har for å gjøre det onde. Noen ganger 
gjør vi det onde, vel vitende om at det er ondt, fordi vi derigjen-
nom vil oppnå et subjektivt gode. Den instrumentelt onde har 
forstått hva som er godt og ondt, men velger å sette det gode 
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til side av hensyn til seg selv. Denne instrumentelle ondskapen 
kan imidlertid bare redegjøre for noen av de onde handlingene 
vi utfører. I tillegg kommer idealistisk og dum ondskap, der en 
aktør enten er motivert av en oppfatning om at noe er objektivt 
godt eller ikke reflekterer over godt og ondt overhodet. Ingen av 
oss er avskåret fra å være onde. 

Menneskehetens største problem er ikke så mye et overskudd 
av aggresjon som et underskudd av refleksjon. Dette under-
skuddet fører til at mennesker aksepterer og til og med deltar 
i de mest vanvittige overgrep på sine medmennesker. Egois-
men ligger til grunn for langt færre drap og overgrep enn den 
ureflekterte, uegennyttige hengivelsen til «høyere» formål. Og 
likegyldigheten krever enda flere ofre – ikke minst overfor men-
nesker som ikke befinner seg i vår umiddelbare nærhet. Det 
onde utgjør ikke ett overordnet problem, men et utall konkrete 
problemer – situasjoner der vi settes på prøve som frie, reflek-
terende og handlende vesener. Det avgjørende er rett og slett 
hva vi velger å gjøre. 

Kan det tenkes en menneskelig verden uten ondskap? Jeg 
tror ikke det, nettopp fordi den er menneskelig. I denne verden 
utsettes vi og utsetter andre mennesker for onde handlinger. 
Vi gjør ikke minst dette fordi vi er moralske vesener, og som 
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sådanne deler vi verden inn i godt og ondt. Vi oppfatter det 
som ondt som truer oss eller sårer oss. Vi forsøker å gjøre ver-
den til et beboelig sted, og vi reflekterer over hvordan vi kan få 
kontroll over det onde. Vi leter etter det onde, selv når vi ikke 
er umiddelbart truet, for å komme det i forkjøpet. Vi forsøker å 
lokalisere det onde, for å bekjempe det, ut fra en tanke om at 
det vi selv gjør må være godt hvis det er et ledd i bekjempelsen 
av noe ondt. 

Når vi gjør det onde vi ikke vil, er det ofte fordi vi tror at vi vi gjør 
det gode, men har forvekslet de to med hverandre. Det hender 
også at vi gjør noe ondt, vel vitende at det er ondt, fordi vi for 
eksempel ønsker å berike oss selv, men den ondskapen som 
er basert på gode hensikter, er den som pleier å føre til de helt 
store katastrofene. Den som gjør det onde, vil bare unntaksvis 
erkjenne handlingen som ond. Gjerningsmannen vil vanligvis 
mene å ha gode motiver, fordi han har tolket offeret som «ondt».

Nettopp i det spesifikt menneskelige, finner vi ondskapens kil-
der. Dyr er ikke onde – det er bare mennesker som kan være 
det. Det korteste svaret på spørsmålet om hvorfor ondskapen 
finnes, til tross for all opplysning og humanisme, er ganske en-
kelt at mennesket er fritt. Å være en fri, moralsk aktør, inne-
bærer nødvendigvis å være god og ond. Det betyr imidlertid 
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ikke at vi alle er gode og onde i samme utstrekning. Og det 
betyr heller ikke at mengden ondskap i verden alltid vil være 
den samme.

Hva skal så løsningen være? Den farligste løsningen er en tro 
på at ondskapen virkelig kan utryddes én gang for alle, såfremt 
man kan lokalisere de «onde kreftene» i verden, og utrydde 
dem. Da overser man Alexandr Solsjenitsyns observasjon om at 
den linjen som skiller godt fra ondt, ikke går mellom ulike grup-
per – stater, klasser eller politiske partier – men «tvers gjen-
nom ethvert menneskelig hjerte». Jeg ser ingen annen løsning 
enn fortsettelse av det humanistiske prosjektet, av en opplys-
ningstenkning. Det vil ikke utrydde ondskapen, men det er vårt 
største håp for å begrense den. 
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