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Etterretning, soldatdop og 
sjelesorg 

Av litt forskjellige grunner er det i skrivende stund litt mer enn et år siden 
forrige utgave av PACEM kom ut. Vi er de første til å beklage at det ble sånn, 
men har måttet konstatere at 2017-årgangen bare består av et nummer. Når det 
er sagt, ambisjonen vår er at tidsskriftet vårt skal tilbake i godt gammelt gjenge. 

Denne utgaven av PACEM har to hovedfokus. Vi ønsket å sette fokus på 
militær etterretning og etikk. Oppgaven viste seg å være vanskeligere enn vi 
forestilte oss. Til dels handler det om at dette er et komplisert landskap å bevege 
seg i. De hemmelige tjenestenes fokus på hemmelighold og gradert informasjon 
bidrar til at åpen refleksjon rundt disse temaene blir ekstra utfordrende. 
Bidragsyterne sto ikke akkurat i kø. Vi gir likevel til beste to artikler som 
fokuserer på dette problemfeltet. Dr David L. Perry har vært associate professor 
of ethics at the U.S. Army War College, og professor of applied ethics og 
director for Vann Center for Ethics ved Davidson College i North Carolina. I 
sitt bidrag til dette nummeret av PACEM fokuserer Perry på etiske aspekt 
knyttet til avhør av terrormistenkte til dels basert på deler av sin bok fra 2016, 
Partly Cloudy: Ethics in War, Espionage, Covert Action, and Interrogation. 

Tor Arne Berntsen tar i sin artikkel Etterretning og sannhet utgangspunkt i 
bibelsk materiale og reflekterer rundt en klassisk problemstilling innenfor 
etterretningsfeltet, nemlig fristelsen til å gi sin oppdragsgiver de svarene og den 
sannheten man tror de vil ha. 

Charles Anthony Pfaff er research professor for the Military Profession and 
Ethic at the Strategic Studies Institute (SSI), U.S. Army War College.  I 
artikkelen Moral Autonomy and the Ethics of Soldier Enhancement tar han oss 
inn i en diskusjon om bruk av midler som kan forbedre en soldats yteevne. Den 
tyske invasjonen av Frankrike under andre verdenskrigen ville vært umulig uten 
bruk av ”Pervitin”, som gjorde soldatene i stand til å holde på kontinuerlig i 
flere døgn. I hvilken grad skal samfunnet, og soldatene selv, akseptere at de skal 
utsettes for midler (dop) som kan gi dem helseskader i ettertid. Utviklingen av 
ny teknologi påvirker militæretikken. Kan vi tillate oss å bruke alle mulighetene 
vi har? Det er tilsvarende med muligheten til å ”forbedre” soldaten. Dersom det 
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kan gi oss suksess, hvem kan bestemme om det skal brukes. Skal for eksempel 
soldatene selv få avgjøre om de vil være med på dette?  

Dette nummerets andre hovedtema handler om Feltprestkorpsets satsning på 
pastoral-klinisk videreutdanning. Gjennom denne utdanningen er flere av 
feltprestene i løpet av de siste årene dyktiggjort innenfor sjelesorgsfeltet. 
Satsningen kan også sees som en kvalifisert del av Feltprestkorpsets innsats i 
forhold til veteranomsorgen. 

Kyrre Klevberg, som i flere år har vært fagansvarlig for den pastoralkliniske 
utdanningen, har levert en artikkel som gir en kort innføring i hva utdanningen 
består i og sikter mot. To av feltprestene som har gjennomgått utdanningen, Paul 
Andreas Haug og Trygve Tyreid, har levert artikler til dette nummeret. Haug 
reflekterer over hermeneutiske problemstillinger, vår mulighet til å forstå 
hverandre, mens Tyreid fokuserer på sjelesørgerens etiske bevissthet. 
	

Vi byr også på en anmeldelse av David L. Perrys bok Partly Cloudy. 
	

God lesning. 

Leif Tore Michelsen 
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Ethics in the Interrogation of 
Terrorist Suspects 

BY DAVID L. PERRY 

Norway and the United States have been NATO allies for nearly 70 years. Our 
troops trained together to defend against invasion by Soviet and Warsaw Pact 
forces, and have fought and died together opposing Al Qaeda and the Taliban in 
Afghanistan. We continue to face common threats from people covertly directed 
or inspired by ISIS, as well as “lone wolves” who murder ostensibly in the 
service of Christianity or racial supremacy. No doubt our respective intelligence 
agencies share considerable intelligence about such threats, but some 
challenging ethical issues regarding the use of human agents (HUMINT) can 
accompany that cooperation. 

In the wake of the devastating 9-11 attacks in the U.S., many government 
officials decided that at least some prior restraints on the conduct of intelligence 
and military personnel should be modified or even abandoned, in order to obtain 
information that might be vital to preventing another terrorist strike. CIA 
clandestine service officers, military intelligence and special forces, and civilian 
contractors were given permission to use more forceful and aggressive tactics 
than had previously been allowed, including interrogation methods intended to 
produce acute pain and fear, and renditions of detainees to countries notorious 
for using torture, all of which are problematic under international treaties to say 
the least.  

In this article I will examine the following factors bearing on intelligence 
interrogation techniques: 1) Non-moral questions about the effectiveness of 
torture in interrogations, e.g., does it ever “work” in the sense of producing 
accurate intelligence? 2) What does the law require? What have we pledged to 
do in relevant international treaties? 3) If the law were silent on torture, or if we 
were to reconsider our treaty obligations, how should we sort out the moral 
rights involved? Is a right not to be tortured absolute, or something less strict 
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than that? 4) What would be the probable consequences of legalizing torture in 
intelligence interrogations? Would the likely harms from that outweigh its 
potential benefits? 

I’ve published several articles on this subject before, most recently a chapter 
in my book Partly Cloudy: Ethics in War, Espionage, Covert Action, and 
Interrogation, 2nd ed. (2016). Readers may want to consult that chapter for 
references and commentary that I’m unable to include in the present article due 
to space constraints. 

Absolute vs. Prima Facie Moral Obligations 
In our contemporary efforts to combat terrorists, we face some difficult ethical 
questions: Do ruthless enemies merit or deserve ruthless countermeasures? 
Should we uphold high ethical standards even against unlawful combatants who 
don’t respect them? Or, in order to preserve what we value most, are we morally 
justified in using tactics (such as torture in interrogations) that strain or even 
contradict those values? 

A potential way to resolve such questions would be to show that at least one 
of the relevant ethical principles is absolute, i.e., admitting of no exceptions and 
trumping all other moral considerations. Are there any such absolutes? 

Some readers might reply, “Yes, there are absolute moral principles, namely 
those commanded by God.” In theory every person might be able to hear the 
voice of God directly, in which case presumably everyone would hear the same 
general moral commands, or at least ones that were logically consistent. But 
religious believers often disagree among themselves, not only between religions 
but also within the same religious tradition, on how one comes to know those 
commands and what they specifically require. And of course individuals can be 
mistaken about what God might saying to them directly: today we know that 
some of those errors can be due to wishful thinking, perceptual biases, etc. 

Most of the faithful in Christian, Jewish and Muslim communities in fact 
tend to place greater trust in their sacred scriptures than in individual revelation. 
But those scriptures are often inconsistent guides to action, even on a question 
as fundamental as whether it’s ever right to kill people. To illustrate, if a 
Christian were trying to assess the ethics of killing, should he or she follow the 
teachings and example of Jesus who seemed to advocate strict nonviolence, or 
some Old Testament verses that urged strict retributive justice (including capital 
punishment), or Joshua who supposedly slaughtered every last inhabitant of 
Jericho in obedience to God’s order? Hence, religious believers cannot escape 
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the necessity of wrestling with ethical challenges without strict or exclusive 
reliance on scriptural commands or stories. (For comparative analysis of 
relevant precepts in Hindu, Buddhist, Jewish, Christian and Muslim traditions, 
see chapter two of my book Partly Cloudy.) 

Some secular philosophers have attempted to unify all moral obligations 
under one overarching principle or procedure. For example, utilitarian ethical 
theorists rely exclusively on a teleological/consequentialist principle, seeking 
the greatest balance of beneficial over harmful consequences among alternative 
actions or policies; while Immanuel Kant’s theory is strictly deontological/ 
nonconsequentialist, testing every potential moral rule as to whether it can be 
universalized without logical contradiction. Both utilitarians and Kantians also 
claim absolute status for their fundamental principles. 

The strengths of utilitarian theory lie in its consideration of the well-being of 
all sentient beings potentially affected by proposed actions, and its goals of 
ameliorating suffering and enhancing happiness. The chief virtue of Kantian 
ethics is its respect for individual human autonomy, dignity and worth. Both of 
those theories have been highly influential, for good reasons. But many other 
ethicists have identified serious problems in them: utilitarianism is especially 
vulnerable to concerns about justice and basic rights, while Kantian ethics tends 
to undervalue the importance of compassion. 

A more promising approach was developed by W. David Ross, an important 
20th-century British philosopher. He proposed a mixed/pluralistic theory that 
sees consequentialist, nonconsequentialist and aretaic concerns as important to 
consider in making moral decisions. Ross argued in The Right and the Good 
(1930) that there are no absolute moral principles; rather, there is a cluster of 
prima facie duties, each of which has moral weight and may take precedence 
over others in different situations. Often our prima facie duties will reinforce 
one another, e.g., in ruling out cruel or purely egoistic actions. But when our 
obligations do conflict, there's no way to establish for all time which will take 
precedence: Ross believed that we must simply wrestle with every duty relevant 
to a particular situation and determine which is most weighty, i.e., which prima 
facie duty is our actual duty then and there. In some cases one’s paramount 
moral duty will be to promote happiness; in others, to prevent or alleviate harm; 
in others, to protect rights, etc. The need for moral deliberation and wisdom is 
simply part of the human condition, in Ross’s view. 

The fact that one principle can give way to another does not mean that the 
less weighty one loses significance entirely. For example, deciding that I must 
break a promise to meet a friend, in order to save the life of an accident victim 
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whom I encounter on the way, does not mean that my promise to my friend 
loses all moral value; I still regret breaking the promise even when it's the right 
thing to do. But Ross’s principles apply universally, across cultures and apart 
from individual differences in preferences and tastes; Ross was not a subjective 
or cultural relativist. 

I think that Ross was right in believing that our general moral obligations are 
a mixture of consequentialist, non-consequentialist and aretaic ones, and that 
there’s no clear hierarchy among prima facie duties that would apply to every 
possible ethical dilemma. But there may nonetheless be some absolute moral 
rules. Consider “Don’t rape,” and “Don’t torture children or animals”: there 
don’t seem to be any credible exceptions to those rules, where they could 
justifiably be overridden by more important duties. (Of course, we’d need to 
define rape and torture in morally neutral ways if the rules I’ve suggested are to 
avoid begging the question.) The jus-in-bello rule of noncombatant immunity 
also seems to be a very good candidate for absolute status. 

However, it’s often very difficult to state other rules that aren’t vulnerable to 
counterexamples: Consider “Don’t kill.” – Never in self-defense? Never in 
defense of other innocent people? Or consider “Don’t lie” – Even to save lives 
or to prevent other serious harm? Such counterexamples suggest that general 
rules against killing and lying are not absolute, a point, which has obvious 
relevance to military and intelligence operations. (Later I’ll explore the question, 
is “Don’t torture” an absolute duty?) 

Principles can sometimes be strengthened, though, by incorporating 
exceptional cases into them. E.g., we might modify “Don’t lie” in this way: “It’s 
wrong to deceive people, unless a) they have forfeited their right to know the 
truth, or b) they lack the ability to make rational decisions, and telling them the 
whole truth would clearly hurt them more than it would help them.” Of course, 
these specific exceptions are controversial, and it would take more complicated 
arguments to support them. 

Does Torture Work? 
The empirical, non-moral question of whether torture works as a method of 
intelligence interrogation is obviously important to the moral controversy, since 
if torture never worked then it would be silly to use it in HUMINT. 
Unfortunately, experts are not entirely united on the empirical question of 
whether torture can be effective. 
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On the one hand, historical studies (e.g. by John Langbein) of the practice of 
torture show that it’s a highly unreliable way of producing accurate information. 
A CIA (“KUBARK”) interrogation manual written in 1963 asserted, “Intense 
pain is quite likely to produce false confessions, concocted as a means of 
escaping from distress,” and former CIA case officer Glenn Carle wrote (in The 
Interrogator, 2011), “Physical coercion—torture—has nothing to do with a 
useful interrogation. Torture (…) does not work. It is patently stupid, an offense 
to any understanding of how the mind works.” The U.S. military and FBI have 
taught their interrogators for decades that torture is not effective in eliciting 
truthful statements. And recent experiments with volunteers on the effects of 
isolation and sensory deprivation—conditions forcibly inflicted on some of our 
country’s detainees since 9-11—indicate that significant memory loss and 
suggestibility can occur after only 48 hours, meaning that statements made by 
detainees subjected to such treatment are likely to be unreliable and misleading, 
even if they intend by that point to cooperate with their captors. 

A detailed memoir called The Interrogators (2004), written by an Army 
non-commissioned officer who served in military intelligence in Afghanistan, 
suggests that the most reliable interrogation methods are those echoing classic 
police and detective work: building rapport with the subject to foster trust; 
offering incentives for cooperation; gathering independent evidence without the 
suspect’s knowledge; identifying discrepancies between the suspect’s story and 
the stories of his accomplices and other witnesses; deceiving the suspect into 
thinking you know more than you do; and catching the suspect in lies that he 
can’t sustain. Such methods can be effective even against committed terrorists, 
and have the added virtue of not crossing the line into torture.  

Former FBI agent Ali Soufan described in his book Black Banners (2011) 
several highly productive interrogations that he conducted of Al Qaeda and 
other terrorist leaders that employed similar techniques utterly free of violence, 
threats, or other cruel and inhumane treatment. Soufan further claimed that when 
other interrogators began using harsh tactics against many of those same 
detainees, they stopped cooperating and frequently invented false stories. 

On the other hand, the 1963 CIA interrogation manual suggested that 
physical coercion as well as sensory deprivation and verbal threats can 
sometimes be effective against a recalcitrant subject. It quoted a separate study 
indicating that “most people who are exposed to coercive procedures will talk 
and usually reveal some information that they might not have revealed other-
wise.” There is also anecdotal evidence that torture has occasionally been 
effective in eliciting useful intelligence: a Sri Lankan army officer claimed that 
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torture induced some Tamil Tiger detainees to reveal details about planned 
terrorist acts, and torture seems to have enabled Lebanese and CIA officers to 
identify who blew up the U.S. Embassy in Beirut in 1983. 

But even if those claims are true, that obviously doesn’t prove that torture is 
reliable always or even most of the time, or that humane interrogation tactics 
aren’t more reliable in eliciting vital information. Like doctors who continue to 
use treatments they’re comfortable with well after they’ve been proven 
scientifically to be less effective than other treatments, some intelligence 
officers might persist in practicing torture due to laziness, lack of creativity, or 
willful ignorance of the relative advantages of more humane methods. In a 
devastating report published in 2014, the U.S. Senate Select Committee on 
Intelligence concluded convincingly that none of the harsh interrogation 
techniques adopted by the CIA after 9-11 produced any useful intelligence about 
terrorist plots that hadn’t already been revealed by more humane methods.  

Breaking someone’s will to resist via waterboarding, e.g., doesn’t 
necessarily mean that everything they say after that point will be trustworthy. 
Indeed, the more acutely painful the torture is, the more likely the victim would 
be to say anything (including lies) to end their ordeal. 

But then, no method of interrogation is guaranteed to work with every 
subject. And if intelligence personnel have already tried less questionable 
methods on a suspected terrorist, without success, they might see torture as a last 
resort, a technique that might just work when other means have failed. To me 
it’s highly doubtful that torture would ever be necessary, let alone more 
effective than humane interrogation methods, in producing timely and reliable 
intelligence. But if we temporarily ignore moral and legal concerns, it’s 
understandable if some interrogators might want authorization to use it as a 
potentially useful HUMINT tool, especially when the stakes are very high and 
time is of the essence, as in a “ticking bomb” situation or its analogues. 

So, if we assume for now that torture might at least occasionally work (even 
if overwhelming empirical evidence indicates otherwise), what do the relevant 
laws require? 

Legal Restrictions on Coercive Interrogation 
Since the law can sometimes permit or require unethical actions, such as racial 
discrimination under “Jim Crow” or South African apartheid, it can sometimes 
be ethical to break the law. But a prima facie obligation clearly exists to respect 
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and obey laws that have been established by legitimate political bodies, 
including treaties ratified by representative governments like ours. 

This much is clear: contemporary international treaties prohibit torture as 
well as inhumane and degrading treatment of detainees or prisoners. The prohi-
bition stated in the U.N. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CAT) is clear, comprehensive, and 
absolute. Torture is defined in the Convention as “any act by which severe pain 
or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person 
for such purposes as obtaining from him or a third person information or a 
confession (…)”. Moreover, the treaty permits no exceptions to its prohibition of 
torture, even for situations where government officials suspect that a detainee 
has information that could prevent the loss of many innocent lives.  

After 9-11, some of the President Bush’s legal advisors claimed that 
Common Article 3 of the Geneva Conventions (which also forbids torture and 
inhumane treatment) did not apply to Al Qaeda suspects. And some of those 
same legal advisors subsequently defined “torture” under the CAT in a 
ridiculously narrow way, and the President’s authority as Commander in Chief 
in a ludicrously expansive way, suggesting that in that role he has the 
constitutional authority to override federal statutes. As a result, some 
interrogation techniques that were previously considered illegal were approved 
by senior U.S. officials, including stress positions, sleep deprivation, face-
slapping, removal of clothing, exposure to cold, and waterboarding. 

A few years later, in order to remove any ambiguities about U.S. obligations 
under the Geneva and Torture conventions, Congress enacted the Detainee 
Treatment Act of 2005. The point of that legislation was further reinforced in a 
June 2006 ruling by the Supreme Court in Hamdan v. Rumsfeld. The White 
House was thus forced to accept that the Torture Convention and Common 
Article 3 of the Geneva Conventions do apply to the conflict with Al Qaeda and 
other illegal combatants, and that anyone detained by the U.S. anywhere in the 
world should not be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment. 

As a result, the U.S. Army’s revised Field Manual (FM) 2-22.3: Human 
Intelligence Collector Operations (2006) affirms the importance of respecting 
the Geneva Conventions and the Detainee Treatment Act, not only when 
questioning enemy prisoners of war but even when interrogating suspected 
insurgents and terrorists, often categorized as “unlawful enemy combatants.” 
The manual also reminds Army personnel that they can be prosecuted under the 
Uniform Code of Military Justice (UCMJ) for cruelty, assault etc. 
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Although FM 2-22.3 does not explicitly refer to the Torture Convention, its 
regulations appear to be consistent with it for the most part. (A separate manual 
on counterinsurgency issued in December 2006 by the Army and Marines does 
cite that treaty specifically, as does a more comprehensive 2015 Law of War 
Manual encompassing all U.S. military services.) In light of the notorious uses 
of beatings, sexual humiliations and intimidating guard dogs that occurred at 
Abu Ghraib and elsewhere, FM 2-22.3 specifically prohibits the following: 

Forcing the detainee to be naked, perform sexual acts, or pose in a sexual 
manner. Placing hoods or sacks over the head of a detainee; using duct tape 
over the eyes. Applying beatings, electric shock, burns, or other forms of 
physical pain. “Waterboarding.” Using military working dogs. Inducing 
hypothermia or heat injury. Conducting mock executions. Depriving the 
detainee of necessary food, water, or medical care.  

However, some of the interrogation techniques that are authorized elsewhere in 
FM 2-22.3 seem to be in tension with at least the spirit of the Geneva and 
Torture conventions. For example, sleep deprivation—which can disorient a 
resistant subject and impair his ability to stick to a consistent story—is appar-
ently permitted by the manual, within limits: detainees must be allowed at least 
“four hours of continuous sleep every 24 hours.” But there’s no stipulation as to 
how many days such a regimen could legitimately be sustained; some reports 
indicate detainees to have undergone 20-hour interrogations every day for many 
weeks in a row. Prolonged sleep-deprivation can be highly detrimental to health. 

An additional Army-approved approach referred to as “Fear Up” involves 
identifying a preexisting fear or creating one in the source’s mind, in order to 
link the reduction of that fear to his cooperation. The manual cautions, “The 
HUMINT collector must be extremely careful that he does not threaten or coerce 
a source” lest he violate the UCMJ. But the line separating “Fear Up” from 
illegal threats is perilously thin, especially in regard to a “Fear Up Harsh” 
variant. 

Another method termed “Pride and Ego Down” is “based on attacking the 
source’s sense of personal worth (…). In his attempt to redeem his pride, the 
source will usually involuntarily provide pertinent information in attempting to 
vindicate himself.” Although this technique is hard to distinguish clearly from 
treatment that would classify as degrading, FM 2-22.3 states candidly: “The 
HUMINT collector must remember that his goal is collecting information, not 
concern with the psychological well being of the source. He will be concerned 
with the latter only insofar as it helps him obtain the former.”  

While neither “Fear Up” nor “Pride and Ego Down” would qualify as torture 
under the law, since they don’t rise to the level of inflicting severe pain or 
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suffering, they risk qualifying as cruel, inhuman or degrading treatment under 
both the Geneva and Torture conventions. 

On the other hand, whatever military law and regulations currently permit or 
require, that does not exhaust the moral issues at stake. We might also imagine 
hypothetically, What if the laws were silent on torture? How should we construe 
the relevant moral concerns, and sort out any conflicts among them? 

Is a Moral Right Not to Be Tortured Absolute? 
Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment share the following 
essential characteristics: 1) an intentional infliction of suffering in another 
person, 2) without that person’s informed consent, and 3) not intended to 
promote that person’s welfare. The second condition is essential to distinguish 
cruelty from, say, painful medical experiments that people might freely 
volunteer to undergo solely to help others. Condition three is needed to exclude 
painful medical treatments given to children or the mentally retarded for their 
own good but without their informed consent, since they lack that capacity. But 
any actions characterized by all three conditions are at least prima facie 
immoral, because they are clearly in tension with moral principles basic to 
virtually every serious normative theory today: compassion or concern for the 
well-being of others (entailing nonmaleficence or “non-harm”), and respect for 
personal autonomy, dignity and equality. By implication, a right not to be 
tortured would seem to be among the most fundamental of human rights. 

If a moral right not to be tortured were absolute, then there could be no 
legitimate exceptions to a rule against torture. This ethical stance is implied in 
the Geneva and Torture conventions, and explicitly affirmed by organizations 
like Amnesty International, Human Rights Watch, and many legal scholars and 
moral philosophers. The U.S. military’s 2006 Counterinsurgency manual echoes 
that view: “Torture and cruel, inhuman and degrading treatment is never a 
morally permissible option, even if lives depend on gaining information.” 

An absolute right not to be tortured is especially compelling in light of the 
horrifying testimony of torture victims during the past century at the hands of 
ruthless dictatorships. We need to retain the sense of revulsion and terror that 
torture evokes, even while examining it philosophically. 

Consider also the scope and significance of the jus-in-bello rule of 
noncombatant immunity: the underlying principle here is that people who pose 
no physical threat to others should not be targeted in war; this evinces the Latin 
root of the word “innocent,” i.e., nonthreatening. The principle of noncombatant 
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immunity not only prohibits direct and intentional attacks on civilians, it also 
forbids harming soldiers who have either surrendered or been incapacitated by 
their wounds. Respect for this fragile principle might be seen as the most 
important way to prevent international conflicts from becoming total wars of 
annihilation, nothing more than a grim series of atrocities. So any step taken to 
qualify the complete prohibition on torturing unarmed detainees is very 
alarming in the context of military ethics and law.  

However, although it disturbs me to say this, I’m not convinced that torture 
in interrogation is necessarily or always immoral. This is because an absolute 
right not to be tortured would entail that nothing that anyone might intentionally 
do to others could justify torturing them, even actively plotting mass murder, 
which strikes me as an absurd ethical stance. 

Imagine that a senior member of Al Qaeda or ISIS were arrested, and 
refused to cooperate with his captors in response to humane interrogation 
tactics. In spite of his having instigated the murder of scores of innocent people, 
and more importantly his probable involvement in planning many more killings, 
let’s also imagine that he then were to claim an absolute right not to be tortured, 
and demand to be treated accordingly. (Christian extremists have historically 
committed many more murders in the U.S. and Norway than Muslim extremists, 
but I’ll stick with the Al Qaeda/ISIS scenario here.) 

Ignoring for a moment the legal rights accorded to detainees under the 
Geneva and Torture conventions, I have great difficulty accepting the 
plausibility of absolute moral claims or demands made by people who have 
shown complete contempt for the basic rights and well being of others, 
especially if they have knowledge of ongoing plans to murder the innocent. I’m 
thus led to hypothesize that a moral right not to be tortured may be something 
less than absolute, that it might be more sensible to consider it a prima facie 
right instead, i.e., a right that is clearly established and usually ought to be 
upheld, but which can be trumped by other moral considerations under certain 
circumstances. Let me explain. A prima facie right not to be tortured might be 
qualified in a couple of ways: 

a) Perhaps the right could be overridden by the rights of innocent persons not 
to be murdered, if torture were thought to be the only way to obtain 
information needed to prevent their murders. That sounds intuitively plausible, 
but it might also rationalize the torture of innocent people in order to save 
other innocents, which I think would be fundamentally unjust. Indeed, we 
would become little better than terrorists if we intentionally tortured the 
innocent, so I would strongly urge drawing a bright ethical line there. 

b) Alternatively, perhaps a moral right not to be tortured could be forfeited, as 
in the hypothetical example of the captured Al Qaeda or ISIS leader. This 
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would be similar to a deontological rationale for capital punishment: we 
rightly assume that every person has a prima facie right not to be killed, but we 
might nonetheless also claim that even that basic right can be forfeited by 
individuals who commit murder or conspire to do so. 

Although torture in both a) and b) would be morally troubling to say the least, 
only in b) would it not clearly be unjust. In other words, while torture would 
certainly harm an Al Qaeda or ISIS leader, it wouldn’t necessarily wrong him. 
(The same could be said of executing a murderer.) By contrast, torturing the 
innocent would both harm and wrong them. 

In sum, only those who could plausibly be said to have forfeited their right 
not to be tortured could legitimately be subject to that appalling treatment; and, 
I’d further stipulate, only if necessary to prevent serious harms to innocent 
persons, when more humane interrogation methods are highly unlikely to 
produce that result or have already failed. 

But concluding that someone has forfeited their right not to be tortured 
might seem to imply that there would be no moral limits on what their 
interrogators might be allowed to do. This is so disturbing, even regarding 
would-be mass-murderers, that we must look more closely at the right in ques-
tion and other ethical concerns beyond that. 

Perhaps some rights can be forfeited in part but not wholly, to some extent 
but not completely. For example, when we send convicted criminals to prison, 
we intentionally deprive them of some of their rights, but not all of them. (E.g., 
even criminals sentenced to death in the U.S. are protected from “cruel and 
unusual punishments” under our Constitution, without any obvious logical, 
moral or legal contradiction.) Similarly, even if terrorists could not credibly 
claim moral immunity from torture entirely, they would presumably retain the 
right not to be subjected to all possible forms of torture, or to be tortured merely 
out of vengeance or spite, or to amuse their captors, or tortured long after they 
could plausibly know any “actionable” intelligence. (There is a parallel here to 
the jus-in-bello principle of proportionality.) History shows that once torture is 
authorized ostensibly to prevent terrorism, it’s all too easy for the practice to 
become standard in eliciting “confessions” of past crimes and punishing people 
who were never properly convicted of any crime. Hence, even if torture were 
morally justified in certain cases, it could not justifiably be conducted in utterly 
ruthless fashion. 
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Intelligence Officer Virtues and Vices 
One of the professional skills uniquely required of intelligence officers (both 
civilian and military) who employ HUMINT is an ability to manipulate persons. 
The degree of manipulation can vary from the subtle blackmail threat latent in a 
financial relationship with an espionage agent to more obviously coercive 
measures. The element of control in intelligence operations is directly related to 
suspicion of the loyalty of the agent. And suspicion is a professional virtue for 
intelligence officers, especially for those who work in security and 
counterintelligence, since in theory anyone thought to be trustworthy may in fact 
be secretly serving the enemy. 

The practice of interrogation is a significant component of intelligence work, 
but also illustrates manipulation in its rawest form. William Johnson, a former 
CIA counterintelligence officer, offered a glimpse of the ethical risks involved: 
“Interrogation is such a dirty business that it should be done only by people of 
the cleanest character. Anyone with sadistic tendencies should not be in the 
business.” We are reminded, though, of the ease with which people can come to 
rationalize callousness and cruelty in dealing with perceived enemies. Given the 
natural human capacity for aggression, combined with the wrong set of biases, 
incentives and peer pressures, many ordinarily decent people can succumb to 
sadism or callous cruelty. But torture is not necessarily something conducted 
solely by sadists. For example, in interrogating terrorist suspects, an intelligence 
officer might well be driven by the motive of preventing harms to innocent 
people. That officer might take no great pleasure in inflicting pain or fear, but 
nonetheless consider it a regrettable but necessary means of seeking enough 
details about a terrorist plot to nip it in the bud. 

Empathy, in everyday moral parlance, is related to compassion. But in 
intelligence work, the other is considered to be a potential threat to persons and 
interests that the intelligence officer is sworn to protect. “Knowing one's enemy” 
in this role, means understanding the other, but not in the interest of enhancing 
his or her freedom or well-being: on the contrary, empathy becomes a 
manipulative tool. 

Would authorizing the torture of suspected terrorists, even within strict 
limits, inevitably corrupt the consciences and character of the personnel we 
asked to conduct it? There is something so obviously and intrinsically appalling 
about torture that anyone who hoped to remain a person of integrity, an 
admirable person, would not use more than the minimum degree of force 
necessary to obtain vital information. In other words, even if we could show that 
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the person being interrogated had forfeited his right not to be tortured, an ethical 
interrogator would not consider that a “blank check.”  

Then again, having the compassion that we’d expect of a person of 
conscience might make a professional interrogator less effective than someone 
who was less benevolent or who could train himself to suppress his compassion 
when questioning a detainee.  

In a memoir entitled Fear Up Harsh (2007), former Army interrogator Tony 
Lagouranis acknowledged developing over time a tendency in his interrogation 
of Iraqi detainees to use increasingly harsh methods out of frustration when 
unable to persuade them to reveal what he thought they knew. He and his peers 
became obsessed with dominating detainees, achieving power and control over 
their will. This suggests a psychological slippery slope potentially facing any 
interrogator, but especially one who resorts to harsh techniques. 

Consider what it would take to create a training program for personnel who 
would be authorized to conduct torture. Presumably we would be logically and 
practically compelled to authorize a broad range of “scientific” experiments on 
the relative effectiveness of various forms of torture in interrogation, as well as 
psychological assessments to determine who among the group of prospective 
interrogators would be most effective at certain techniques. These projects might 
require the participation of medical doctors at various stages, which would 
represent an extreme departure from their core professional ethic of 
nonmaleficence and respect for persons. The 2014 Senate Intelligence 
Committee report revealed that medical personnel in fact participated in harsh 
CIA interrogations over several years. 

Some CIA and military interrogators themselves objected to being ordered 
to employ torture, seeing it as a violation of their professional or personal ethic. 
If raised again this issue would no doubt generate heated debate among 
intelligence officers, and perhaps necessitate establishing a “conscience clause” 
to permit objectors to opt out. In February 2016, after presidential hopeful 
Donald Trump vowed to bring back waterboarding “and worse” interrogation 
techniques, several former CIA leaders stated that the Agency would refuse any 
such orders. Although the claim that “Americans don’t torture, period,” was 
never comprehensively true, it clearly represents an important ideal or core 
value that many conscientious professionals would be unable to abandon.  
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Other Potential Consequences of Legalizing Torture 
I must now acknowledge that my earlier hypothetical example of the captured 
terrorist leader, like the standard “ticking bomb” scenario, assumes greater 
knowledge of the identity and intent of the subjects of interrogation than their 
captors typically have. In other words, allowing any torture in interrogation runs 
the risk in practice of subjecting entirely innocent people to horrific and wholly 
unjust suffering. Individuals are sometimes erroneously detained by 
counterinsurgency forces, for instance, as a result of false accusations made 
against them by fearful or resentful neighbours, or based on flimsy 
circumstantial evidence, or when rounded up for questioning with other locals to 
satisfy some arbitrary quota or misguided metric of productivity. So anyone like 
me who questions whether a right not to be tortured is absolute must take into 
account the incredibly unjust harms to the innocent that could easily occur if the 
practice of torture were officially permitted at all.  

In the end, I don’t believe that it’s possible to eliminate the chance of 
accidentally torturing the innocent if interrogational torture were permitted 
legally, even if conducted by the most conscientious and skilled interrogators we 
have. Even one instance of that would be a horrific tragedy. But would it be 
possible to limit that risk significantly, short of a blanket prohibition? And if so, 
would that make it morally acceptable, perhaps along the lines of the jus-in-
bello rule of proportionality which permits harms to noncombatants as long as 
they are not directly and intentionally targeted? 

Alan Dershowitz has famously proposed (in Why Terrorism Works, 2002) 
requiring intelligence and law-enforcement personnel to obtain a “torture 
warrant” (like a search warrant) from a judge before being allowed to use torture 
on a terrorist suspect. He argues that this would make the practice of 
interrogational torture—which he believes is inevitable—both more accountable 
and less frequent. Andrew McCarthy has further suggested that judicial 
authorizations for torture would be more effectively regulated by means of a 
centralized “national security court,” a single tribunal made up of federal judges. 

If we openly permitted torture, even with the restrictive legal procedures 
advocated by Dershowitz and McCarthy, would the U.S. lose all of what 
remains of our credibility in the international community on human rights? I 
would assume so. Alberto Mora, a former general counsel to the U.S. Navy, 
noted (in Senate testimony) that our country’s adoption of harsh interrogation 
methods had highly detrimental effects on our relationships with allies: 

As [U.S. allies] came to recognize the dimensions of our policy of cruelty, 
political fissures between us and them began to emerge because none of them 
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would follow our lead into the swamp of legalized abuse, as we should not have 
wished them to. These fissures only deepened as awareness grew about the 
effect of our policies on fundamental human rights principles, on the Geneva 
Conventions, on the Nuremberg precedents, and on the incidence of prisoner 
abuse worldwide. Respect and political support for the United States and its 
policies decreased sharply abroad (…). International cooperation, including in 
the military, intelligence, and law enforcements arenas, diminished as foreign 
officials became concerned that assisting the U.S. in detainee matters could 
constitute aiding and abetting criminal conduct in their own countries. 

Mora added that “allied nations have refused on occasion to train with us in joint 
detainee capture and handling operations because of concerns about U.S. 
detainee policies,” and that “senior NATO officers in Afghanistan have been 
reported to have left the room when issues of detainee treatment have been 
raised by U.S. officials, out of fear that they may become complicit in detainee 
abuse.” 

Would we want other countries to follow our example if we legalized 
torture? Presumably they would be logically permitted to do so in relevantly 
similar circumstances, so we’d be hard-pressed to persuade them not to imitate 
us. But their systems of legal checks on abuses of power would not necessarily 
be as robust as ours (even recognizing that we haven’t prosecuted any senior 
U.S. officials for authorizing torture). So the number of innocent people tortured 
around the world would probably grow.  

In addition, legalizing torture by U.S. or other NATO intelligence officers 
would almost certainly undermine our efforts to “win hearts and minds” in 
countries where we’re battling terrorists or insurgents. Would our own personnel 
be placed at greater risk of torture if captured or kidnapped overseas? This 
seems quite likely. Detainee abuses at Abu Ghraib almost certainly motivated 
hundreds if not thousands of Iraqis to kill American troops. An Iraqi interviewed 
by Mark Danner in November 2003 (months before those abuses were 
publicized) vividly and passionately anticipated that result: 

For Fallujans it is a shame (…) for the foreigners to put a bag over their 
heads, to make a man lie down with your shoe on his neck. This is a great 
shame, you understand? This is a great shame for the whole tribe. It is the duty 
of that man, and of that tribe, to get revenge on this soldier—to kill that man. 
Their duty is to attack them, to wash the shame. The shame is a stain, a dirty 
thing; they have to wash it. No sleep—we cannot sleep until we have revenge. 
They have to kill soldiers. 

Conclusions 
The serious concerns discussed in the previous section weigh heavily against 
changing our laws to permit torture under any circumstances. Even if terrorists 
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have in effect forfeited their moral right not to be tortured, and even if torture 
might prevent some terrorist attacks, there seem to be overriding moral reasons 
not to legalize torture in counter-terror interrogations. By analogy, even if we 
regard some crimes to be so heinous as to deprive their perpetrators of the right 
not to be executed, we might nonetheless refrain from instituting capital 
punishment, or establish a moratorium on further executions, out of concern, 
say, for the risk of inadvertently executing innocent people falsely convicted 
from sloppy police work, incompetent defense counsel, overzealous prosecutors, 
or the false or mistaken testimony of witnesses. 

Fortunately there are many humane interrogation techniques that skilled 
military and civilian intelligence personnel know how to use effectively, 
methods that they can rely on in the overwhelming majority of cases to elicit the 
intelligence that may be desperately needed to save scores of innocent lives. 
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University, as associate professor of ethics at the U.S. Army War College, and 
as professor of applied ethics and director of the Vann Center for Ethics at 
Davidson College in North Carolina.  
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Å møte makten med sannhet 

AV TOR ARNE S. BERNTSEN 

«The truth that makes men free is for the most 
part the truth which men prefer to hear”1  

De tolv spionene 
Moses stod på en høyde og så utover Kanaan, landet som Herren hadde lovet 
Israelsfolket. De hadde flyktet fra fangenskap i Egypt og nå var de der endelig. 
På terskelen til det lovede land. Men Moses var også bekymret. Hva ville møte 
dem? Ingen hadde vært der før, og han trengte å vite hva han skulle forberede 
seg på. Ville folket i Kanaan ty til våpen og forsvare landet sitt? Moses sendte 
tolv spioner av gårde for å undersøke.  

Etter førti dager ute i felt kom spionene tilbake med ferske 
etterretningsrapporter. Folket hadde etter hvert mistet troen på Guds løfte om 
land. Ti av spionene ga derfor det svaret som de trodde Moses og folket ville 
høre: at byene var tungt befestet og at landet var umulig å innta. De to siste 
spionene, Josva og Kaleb, rapporterte det de hadde sett: at folket i Kanaan var 
fredelig innstilt, og at det ikke ville by på store utfordringer å slå seg ned der.  

På grunn av de ti spionene som ikke hadde vært sannferdige da de 
rapporterte tilbake til Moses, ble Israelsfolket straffet av Gud og måtte vandre 
hvileløst omkring i ørkenen i førti år. For Josva, derimot, ventet heder og for-
fremmelse. Kun for å ha fortalt sannheten. Han tok senere over etter Moses, og 
var også den som til slutt førte folket inn i Kanaan. Det er altså gode karriere-
muligheter for sannferdige og dyktige etterretningsoffiserer, skal vi tro 
fortellingen. 

Det er mye å lære om etterretning for den som tar seg tid til å lese i Bibelen. 
Fortellingen om Moses og de tolv spionene er en av mange 
gammeltestamentlige tekster om emnet. Det interessante med akkurat 

																																																								
1 Herbert Agar (1942) A Time for Greatness.  
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fortellingen om de tolv spionene er at den illustrerer en ganske klassisk 
problemstilling innenfor etterretningsfeltet, nemlig fristelsen til å gi sin 
oppdragsgiver de svarene og den sannheten man tror de vil ha. Det er også 
problemstillingen som utgjør temaet for denne artikkelen.  

Sannhet og etterretning 
Hovedinngangen til CIAs hovedkvarter i Langley er dekorert med de kjente 
ordene fra Johannesevangeliet: «Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten 
skal sette dere fri». I kjernen av all etterretningsvirksomhet er søken etter 
sannhet. Fra et etterretningsperspektiv handler det om å gi sine oppdragsgivere 
en så rett og sannferdig beskrivelse av den gitte situasjonen som mulig. Dette 
igjen danner grunnlaget for iverksetting av ulike sikkerhetspolitiske tiltak 
(Godfrey, Jr. 1978, 625).  

Å søke sannheten er imidlertid enklere sagt enn gjort. Et annet sted i 
Johannesevangeliet stiller nemlig den romerske guvernøren Pontius Pilatus det 
spørsmålet som enhver etterretningsoffiser og analytiker på et eller annet 
tidspunkt må forholde seg til i sitt arbeid: Hva er sannhet? Selv om det å søke 
sannheten er det etterretningsvirksomheten handler om, så er det ikke så enkelt å 
vite akkurat hva sannheten er.  

En grunn til det er at det ikke alltid finnes noen klar sannhet å avdekke. 
Enten fordi man ikke har tilstrekkelig informasjon innenfor det bestemte 
saksområdet, eller fordi sannheten på en eller annen måte er fortrengt. Men det 
kan også være fordi man har så mye data («big data») tilgjengelig at det er uklart 
hvilken sannhet all informasjonen egentlig peker mot. Kanskje finnes det heller 
ikke én sannhet, men flere sannheter? Det er også et stort filosofisk spørsmål 
hvorvidt det i det hele tatt finnes noe som kan kalles sannhet.  

En særlig utfordring innen etterretningen er at sannheten i mange tilfeller er 
beskyttet. Fordi sannheten består av en rekke fakta, intensjoner og andre forhold 
som kan ha stor nasjonal eller sikkerhetspolitisk betydning, er det noe som må 
tildekkes og skjules fra omverdenen. Sannheten må underlegges hemmelighold. 
Å få tilgang til slik informasjon kan innebære at man må ta midler og metoder i 
bruk som vi ellers ville vurdert som moralsk tvilsomme. Mye av diskusjonen 
innen feltet etterretningsetikk handler nettopp om hvordan dette dilemmaet skal 
håndteres.  

Det er også andre forhold som kompliserer etterretningens søken etter 
sannhet. Ikke minst det at sannheten sjeldent lar seg fange i ett enkelt faktum. 
Stort sett består sannheten av en kombinasjon av ulike fakta og vurderinger 
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(Godfrey, Jr. 1978, 633). Man må vurdere om kildene er pålitelige. I hvilken 
grad støttes informasjonen av andre kilder og annen tilgjengelig kunnskap? Det 
kreves også vurdering for i det hele tatt å kunne si noe meningsfullt om hvor 
informasjonen skal plasseres i det større bildet. Særlig utfordrende blir slike 
vurderinger når man skal forsøke å si noe om mulige konsekvenser for 
fremtiden, noe ingen av oss har sikker kunnskap om.  

Nå kjennetegnes imidlertid etterretningsanalytikere sjeldent av enkle svar og 
utvetydige anbefalinger. Stort sett er det unntaket. De fleste etterretnings-
offiserer og analytikere er svært moderate når de skal gi sine vurderinger. Og de 
baserer seg på en språkbruk som er «vague-to-the-point-of-nebulous verbal 
characterizations of the likelihood of outcomes» (Tetlock & Mellers 2011, 548). 
Nettopp fordi verden er så kompleks, er det vanskelig å trekke noen klare 
årsakssammenhenger uten samtidig å komme med en rekke forbehold.  

Å avdekke hva som er sannheten krever imidlertid ikke bare omfattende 
analysearbeid, det krever også ansvarlighet. Som etterretningsoffiser og 
analytiker forventes det at man forholder seg til og formidler kunnskap på en 
saklig og etterrettelig måte. Å presentere subjektive vurderinger forkledd som 
objektive sannheter, bryter på en grunnleggende måte med etterretningstjenes-
tens profesjonsetikk. Det kan også sette menneskers liv i fare. Det holder altså 
ikke bare å søke sannheten, man må også opptre med sannferdighet. 2 Sannheten 
er ikke bare et objekt for vår søken, det er også en dyd i vår søken. 

I etterretningsarbeidet er uavhengighet, objektivitet og nøytralitet sentrale 
verdier. Så langt som mulig søker man derfor å unngå at andre forhold og 
faktorer påvirker analysene. Samtidig, uenighet om hvorvidt en 
etterretningsvurdering er god eller ikke, handler ikke alltid om at vi er uenige 
om fakta, men like mye skyldes det at vi styres av ulike verdioppfatninger.3  

Selv om nøytralitet og objektivitet er viktige idealer, vil alltid subjektive og 
forhåndsinntatte oppfatninger virke inn på analysene. Med andre ord, så lenge 
det er mennesker som analyserer, vil politiske og ideologiske sympatier spille en 
rolle. En sannferdig og faglig tilnærming til arbeidet innebærer også villighet til 
å sette ens egne forutsetninger og sympatier under et kritisk søkelys.  

																																																								
2 «Vi søker sannheten og utarbeider og formidler etterretninger på en objektiv måte» Etterretningstjenesten. 

«Etiske retningslinjer» 2016, s. 6. 
3 Tidligere direktør for CIA, Robert M. Gates, sa i en tale til sine medarbeidere i 1992: «And because 

seeking the truth is what we are all about as an institution, as professionals, and as individuals, the possibility – 
even the perception – that that quest may be tainted deeply troubles us, as it long has and as it should” (Gates 
1992). 
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Maktens påvirkning 
Hvor etterrettelig og faktaorientert en etterretningsoffiser enn er i sitt arbeid, vil 
det alltid være kamp om sannheten, om forståelsen av virkeligheten. Det er alltid 
de som har interesser av at bestemte perspektiver og sannheter skal løftes fram, 
ikke minst fra politisk hold. Det er også her at etterretningen er i tettest berøring 
med makten og det politiske felt, og kravet om en sterkt innarbeidet 
profesjonsetikk blir særlig viktig.  

For selv om søken etter sannhet er en sentral verdi i etterretningstjenesten, 
kan den ofte stå i et spenningsfylt forhold til kravet om politisk relevans. Dette 
er en spenning som kan oppleves på ulike nivåer i en etterretningsorganisasjon. 
På den ene siden må etterretningen være politisk uavhengig i sin søken etter 
sannhet. Det innebærer at det er de profesjonelle krav som styrer analysene og 
de konklusjonene som trekkes, og ikke eventuelle politiske forventninger.  

På den andre siden er etterretningen underlagt statlig kontroll og myndighet, 
og det må forventes at etterretningen som leveres er relevant for de nasjonale 
myndigheter. Etterretningen må gi informasjon som er pålitelig, objektiv og 
politisk nøytral, og som bidrar til at myndighetene står godt rustet til å ivareta 
nasjonal sikkerhet og suverenitet. I praksis kan det imidlertid ofte være en 
glidende overgang mellom en legitim forespørsel om å «ta en ny titt» på dataene 
og et illegitimt krav om å få levert etterretningsprodukter som bedre støtter opp 
under gjeldende politikk (Tetlock & Mellers 2001, 543).  

I de fleste tilfeller vil den etterretningsinformasjonen som fremlegges 
samsvare med de politiske myndighetenes øvrige sikkerhetspolitiske 
prioriteringer. I andre tilfeller, derimot, kan de sannheter som avdekkes gjennom 
etterretningsarbeidet, så tvil om de sannhetene vi tar for gitt og som er ønsket fra 
politisk hold. Samtidig synes det oftere å være tilfellet at etterretningen implisitt 
bidrar til å kaste tvil over gjeldende politikk enn at den helt ukritisk underbygger 
den (Godfrey, Jr. 1978, 633). Det handler om at virkeligheten fra et 
etterretningsfaglig perspektiv fremstår som mer kompleks og usammenhengende 
enn den gjør sett fra et politisk og ideologisk perspektiv.  

En ting handler om hvordan etterretningsinformasjonen blir brukt politisk. 
Ethvert etterretningsprodukt, i den grad den blir gjort offentlig tilgjengelig, vil 
alltid kunne tas til inntekt for en eller annen politisk posisjon. Kunnskap er 
makt. Og hvordan makten bruker kunnskapen er det vanskelig å styre. Noe 
ganske annet er det når etterretningen og dens profesjonsutøvere selv 
undergraver sannheten for å gi politikerne de svarene som etterspørres. Som E. 
Drexel Godfrey, Jr. skriver: «[for] those whose business is truth, the first duty is 
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to guard against those personal and institutional frailties that make a mockery of 
the search for truth» (Godfrey, Jr. 1978, 636).   

Å møte makten med sannhet uttrykker en helt grunnleggende forpliktelse i 
etterretningsprofesjonen. Det kan imidlertid være krevende. I møte med ens 
oppdragsgivere kan det være fristende å tilpasse sine analyser slik at man unngår 
motstand, og særlig hvis man vet at konklusjonene man kommer med ikke blir 
godt mottatt. Det kan også være fristende å tildekke faglige forbehold slik at 
etterretningsanalysen fremstår som mer konkluderende enn det man har belegg 
for. Samtidig er man ikke betalt for å gi de politiske beslutningstakerne den 
sannheten de ønsker å høre. Etterretningens hovedoppgave er tross alt å utstyre 
makten med kunnskap slik at de kan handle rett – uavhengig av hvor 
ukomfortabelt det gjør dem (Born 2004, 3).  

Etterretningen må fastholde sannhet som en grunnleggende kjerneverdi som 
ikke lar seg styre av politiske bestillinger eller forventninger. Og de må være på 
konstant vakt mot forhold som tilslører oppdraget deres. Det er særlig viktig 
fordi konsekvensene av å miste sannheten av syne kan bli så alvorlige. «Any 
distortion in analysis», skriver David Shedd, «has the potential to lead to flawed 
policy decisions and, in the long term, to failed policies» (Shedd 2015). Hvor 
galt det kan gå når etterretningen mister sine sannhetsidealer og gir etter for 
maktens press, er Irak-krigen i 2003 et godt eksempel på.  

Sannheten utviskes  
11. februar 2003 steg den amerikanske utenriksministeren Colin L. Powell opp 
på talerstolen i FNs hovedkvarter i New York for å tale til sikkerhetsrådets 
medlemmer. Foran forsamlingen og millioner av mennesker som fulgte talen på 
TV la han fram bevis for at Saddam Hussain var i besittelse av 
masseødeleggelsesvåpen. Senere i talen sa han: «My colleagues, every statement 
I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. 
What we’re giving you are facts and conclusions based on solid intelligence».4 
Bare fem uker senere var de første flyene på vingene over Bagdad.  

Hovedpremisset bak USAs militære intervensjon i Irak i 2003 var at Saddam 
Hussain hadde masseødeleggelsesvåpen, og at det var en overhengende fare for 
at disse våpnene ville havne i hendene på terrorister. Det viste seg imidlertid at 
Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen. Det var heller ingen klare forbindelser 
mellom Saddam Hussain og al Qaida. Etterretningsinformasjonen var svak og 

																																																								
4 The Guardian, «Full text of Colin Powell’s speech», 5. February, 2003. 
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utilstrekkelig. Flere, deriblant Richard K. Betts, har beskrevet USAs militære 
intervensjon i Irak i 2003 som den største skandalen i moderne amerikansk 
etterretningshistorie (Betts 2007, 114).  

En grunn til at etterretningsinformasjonen var for dårlig var at man ikke 
hadde tilstrekkelig gode kilder. Den informasjonen man hadde var upålitelig og 
til dels utdatert. En av etterretningskildene var blant annet en irakisk 
opposisjonspolitiker. Men vel så viktig var at man fra politisk hold var på jakt 
etter etterretningsinformasjon som kunne understøtte en militær intervensjon.  

Pentagon hadde nedsatt en egen etterretningsenhet kalt Counter Terrorism 
Evaluation Group. Analytikerne hadde blitt håndplukket til å sitte i 
etterretningsenheten. Dette var en enhet som produserte en rekke spekulative 
etterretningsrapporter og som langt på vei «were cherry-picking the intelligence 
in order to draw links between al Qaeda and Iraq and thereby justify 
intervention» (Gompert, Binnendijk, Lin 2014, 169). Til og med de britiske 
etterretningstjenestene mente at man var på jakt etter etterretningsfunn som 
kunne underbygge konklusjoner som allerede var trukket fra politisk hold. 

CIA ble gitt oppgaven å utvikle en National Intelligence Estimate (NIE) på 
vegne av det amerikanske senatet. CIA hadde akkurat blitt ydmyket av de 
overraskende terrorangrepene den 11. september, og hadde ikke råd til å feile 
igjen. De måtte også forholde seg til rapportene som kom fra Pentagons 
etterretningsenhet. Dette var rapporter som visepresidenten i stor grad baserte 
sine vurderinger på (Gompert, Binnendijk, Lin 2014, 169). Så da CIA kom med 
sin National Intelligence Estimate i oktober 2002, ble det konkludert med at Irak 
hadde kjemiske og biologiske våpen, og var i gang med å starte opp igjen deres 
atomvåpenprogram. Det er denne rapporten som regnes som bakgrunnen for at 
USA igangsatte en militær intervensjon i Irak.  

Rapporten var imidlertid ikke like entydig som konklusjonen tydet på. Det 
var lagt inn flere forbehold, som blant annet skyldtes at man ikke hadde 
tilstrekkelig etterretning til å gi noen klare anbefalinger. Men disse forbeholdene 
ble fjernet fra sammendraget. Etter hvert som etterretningsrapporten beveget seg 
oppover kommandokjeden, ble konklusjonene stadig mer utvetydige. Kun 
oppsummeringen ble avgradert. Fjernet var dermed de fleste motforestillinger 
og bevis som pekte i motsatt retning som rapporten også inneholdt. Og som 
Gompert, Binnendijk og Lin skriver: “The fact that the NIE concluded that there 
was no operational tie between Saddam and al Qaeda did not offset this 
alarming assessment” (Gompert, Binnendijk, Lin 2014, 169).  

I Senatets høring om de amerikanske etterretningstjenestenes rolle i etterkant 
av Irak-krigen, ble en lang rekke av analytikere intervjuet om hvordan dette 
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kunne skje. Konklusjonen fra Senatets høring var at det ikke var noe som tydet 
på at analytikere hadde blitt utsatt for politisk press for å endre eller tilpasse sine 
etterretningsanalyser. Den samme konklusjonen kom også Silberman-Robb 
kommisjonen til. Men de innrømmet at analytikerne tross alt hadde arbeidet i et 
miljø som var sterkt preget av politiske interesser.  

Paul R. Pillar er kritisk til disse konklusjonene. Pillar er tidligere CIA 
analytiker, og han var etterretningsansvarlig for Midtøsten under opptakten til 
Irak-krigen i 2003. Han mener det er svært usannsynlig at etterretnings-
analytikere vil innrømme at de var styrt av politiske hensyn. At analytikerne 
skulle stå åpent fram og innrømme at de hadde sviktet sine profesjonelle idealer 
om nøytralitet og objektivitet, er nærmest utenkelig, hevder Pillar.  

At etterretningen ble politisert handlet ikke om at analytikerne ble tvunget 
fra politisk hold til å komme med bestemte svar. Snarere var det slik at 
analytikerne gradvis ble mer og mer fanget av den sikkerhetspolitiske 
konteksten. Og at dette etter hvert fikk en for stor innvirkning på etterretnings-
analysene. Pillar skriver videre: «It was clear that the Bush administration would 
frown on or ignore analysis that called into question a decision to go to war and 
welcome analysis that supported such a decision. Intelligence analysts felt a 
strong wind consistently blowing in one direction» (Pillar 2006).  

Sannhet og legitimitet 
Eksempelet med Irak-krigen i 2003 understreker nettopp hvor viktig sannheten 
er i etterretningen. Og hvor dramatiske konsekvensene kan bli når man mister 
sannhet, faglighet og etterrettelighet som bærende prinsipper i tjenesten. Nå er 
det imidlertid sjeldent at konsekvensene blir så dramatiske som i dette 
eksempelet. I de langt fleste tilfellene så handler det ikke om kriger blir 
igangsatt uten et saklig grunnlag.  

Men konsekvensene av å miste av syne sannheten som en grunnleggende 
verdi kan fortsatt være alvorlige. Ikke minst fordi slike hendelser kan bidra til å 
undergrave den grunnleggende tillit og legitimitet som etterretningstjenestene i 
et demokratisk samfunn som vårt er helt avhengig av. Og fordi vi er avhengig av 
etterretningstjenestene for å sikre nasjonal sikkerhet og suverenitet, må vi kunne 
stole på at «those in the business of truth» tør å møte makten med sannhet, 
uansett hvor ubehagelig det kan være (Godfrey, Jr. 1978, 636). Nå kan 
imidlertid de mest kyniske av oss si at krigens første offer er sannheten. Og når 
sannheten først har blitt underlagt makten og ideologiene, slik vi så under opp-
takten til Irak-krigen i 2003, er det ingen vei tilbake. Da er det makten som rår.  
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Men samtidig, så lenge vi fastholder at sannhet er en grunnleggende verdi, 
så vil vi, på tross av misbruk, også søke å gjenopprette den. Da det i 2007 skulle 
utnevnes ny direktør for de nasjonale etterretningstjenestene i USA, var 
viseadmiral Michael McConnell en av kandidatene til stillingen. Og han måtte 
stille til jobbintervju for det amerikanske Intelligence Select Committe.  

Komitelederen forklarer at etterretningsjobben handler om å hindre at 
grusomme ting blir begått mot amerikanske borgere. Men at man i stillingen 
også har et ansvar for å hindre at USA begår «terrible, reckless mistakes». Med 
Irak-krigen friskt i minne og en etterretningstjeneste i dyp tillitskrise, avslutter 
han med å spørre admiralen: «How can we count on you to speak truth to power 
so these terrible and reckless mistakes won’t happen again?» 5  
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Moral Autonomy and the 
Ethics of Soldier Enhancement 

BY CHARLES ANTHONY PFAFF 

In the spring of 1940, German General Heinz Guderian had a problem. He had 
convinced the German General Staff to allow him to lead the invasion of France 
with pure armored units, taking the tanks out of the Infantry units they 
supported. By doing so, he believed he could overcome the German Army’s 
inferior numbers and equipment by out maneuvering the French and British 
forces and encircle them before they had a chance to react. To achieve this 
objective, the tanks would have to break through the Ardennes Forest and get to 
the French city of Sedan before enemy reinforcements arrived.  

At normal rates of march, even for the more mobile tank formations, moving 
that fast would be impossible unless they could drive and fight for at least three 
continuous days and nights with no stopping and thus, no rest. To overcome this 
obstacle, Dr. Otto F. Ranke, Director of the Research Institute of Defense 
Physiology, prescribed the drug Pervitin, a variant of crystal methylampheta-
mine, to the attacking force. This drug had been used previously in smaller 
numbers in Poland, reportedly with good effect. As a result of this success, the 
German Army had ordered the production of 35 million more tablets, enough of 
which were available for the invasion of France that in enabled the German pan-
zers to break through the Ardennes in time to beat the reinforcing British and 
French forces, and thus force France’s surrender a few weeks later.1  

The increased alertness and endurance provided by the Pervitin came with a 
down-side of course. Excessive Pervitin use caused circulatory and cognitive 
disorders, often impacting operations.2 In some cases, it caused soldiers to be-

																																																								
1 Norman Ohler, Blitzed: Drugs in Nazi Germany, Shaun Whiteside, trans. (New York: Allen Lane, 2015), 

67-88.   
2 Ohler, p. 36. See also Andreas Ulrich, “The Nazi Death Machine: Hitler’s Drugged Soldiers,” Der 

Spiegel, May 6, 2005.  http://www.spiegel.de/international/the-nazi-death-machine-hitler-s-drugged-soldiers-a-
354606.html. Accessed 12 May 2017. 
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come so jittery they imagined enemies who were not there. One SS unit in the 
East was easily overrun by Russians because after days of continuous Pervitin 
use, they fired at the slightest noise and had expended all their ammunition by 
the time the Russians actually attacked.3 Even before the invasion of France, 
Ranke himself, who took Pervitin on a regular basis, had expressed concern 
about its side effects and insisted that its use be moderated and monitored.4 The 
fact that his concerns were rarely adhered to emphasize the moral force “military 
necessity” can have on overriding more humanitarian concerns, even those 
directed at one’s own people.  

History credits France’s rapid fall to Guderian’s Blitzkrieg; however, had the 
soldiers in those units not been hopped up on crystal meth, that innovation may 
have failed and World War II would have preceded very differently. 

Introduction.  
Soldiers—as well as the governments that employ them—have long sought to 
enhance their ability to destroy the enemy and survive. For the most part, 
“enhancements” have come in the form of modernization efforts to improve the 
equipment soldiers use to amplify their destructive capabilities as well as defend 
themselves against the enemy. Today, however, medical technology is evolving 
to the point militaries no longer have to settle on simply improving soldiers’ 
equipment, they now stand ready to improve the soldiers themselves.5 It is this 
ability to improve the soldier that opens up ethical questions not normally asso-
ciated with other acquisition efforts. 

The potential life-saving benefits coupled with the potential life-altering 
side-effects place commanders who would offer such enhancements as well as 
the soldiers who would receive them in a moral bind. Forcing soldiers to accept 
enhancements that could have debilitating side-effects is the definition of 
exploitation. Allowing them to volunteer, however, is not much better. Making 
soldiers choose between death and suffering is a form of coercion; depending on 
the chances for each, the only rational choice would be “suffering.” Thus, 

																																																								
3 Kamienski, Lukasz, Shooting Up: A Short History of Drugs and War, (Oxford: Oxford University Press, 

2016), Kindle Edition, retrieved from Amazon.com, Location number 2902 
4 Ohler, p. 71. 
5 David B. Larter, “Performance Enhancing Drugs Considered for Special Operations Soldiers,” Defense 

News, May 16, 2017, http://www.defensenews.com/articles/special-operations-command-wants-to-develop-
super-soldiers, accessed May 17, 2017. This article just specifies one particular initiative regarding soldier 
performance enhancement. As this article will describe, there are several underway seeking to alter body and 
mind in ways to make soldiers more lethal and resilient. 
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simply offering an enhancement in a military context can make the would-be 
recipient’s consent irrelevant. For such compromise to be permissible it must be, 
in some sense, “fair,” that is it must either be permissible to override consent or 
change the conditions of the offer such that consent is again relevant.   

Defining Enhancement.  
For the purposes of this discussion, enhancement refers to any medical or 
biological intervention to the body intended to improve a capability or provide 
one that did not otherwise exist.6 What this definition excludes are measures that 
restore diminished capabilities to normal functioning. So, for example, a 
prosthetic that allows an amputee to walk normally would not count as an 
enhancement; however, one that allows for greater than human speed or 
endurance even though there would not be normal functioning without it, would.  

In the military context, it is also worth distinguishing between “offensive” 
and “defensive” measures. Since the best defense is a good offense, in some 
sense all measures may be considered defensive; however, there is a difference 
between measures intended to protect soldiers from the effects of enemy 
weapons and those that increase soldier lethality. The former reduces risk to 
soldiers, but because they are “defensive” in nature, they do not expose the 
soldier to additional risk. The latter, on the other hand, makes it more likely the 
soldier will be exposed to the enemy because they would be, by virtue of the 
enhancement, better able to manage those risks than a non-enhanced soldier.  

For example, the pyridostigmine bromide (PB) provided to U.S. soldiers 
during the first Gulf War to protect against the effects of nerve gas, would count 
as defensive since its intent was simply to prevent the specific effect of a 
particular weapon.7 On the other hand, drugs like Pervitin, which were intended 
to improve cognitive endurance, would count as offensive since the intended 
effect was to enhance soldiers’ lethality. In this context, it is tempting not to 
consider defensive measures as enhancements since in many ways their effect is 
to preserve normal functioning in an otherwise hostile environment. However, 

																																																								
6 Patrick Lin, Maxwell Mehlman, Keith Abney, Enhanced Warfighters: Risk, Ethics, Policy, Case Western 

University, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 2013-2, January 2013, p. 17.  
7 Ross M. Boyce, “Waiver of Consent: The Use of Pyridostigmine Bromide in the Persian Gulf War,” 

Journal of Military Ethics, Vol 8: Issue 1, 1-18. See also Lin, Mehlman, Abney, 14-15. Lin, et al argue that 
vaccines are better thought of as “therapy” and thus not enhancements since they seek to prevent diseased 
conditions; however, they acknowledge this distinction may not apply in all contexts. Since PB use was not 
simply to prevent a diseased condition but also to enable soldiers to operate in an otherwise hostile environment, 
I will consider it as an enhancement for this discussion. See also Lin, Mehlman, and Abney, p. 48 for their 
discussion on PB use in the Persian Gulf War.  
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since they provide a capability soldiers do not naturally have—in this case the 
ability to better withstand a nerve gas attack—such measures would count as 
enhancements under the definition employed here.8 Perhaps more importantly, 
taking them still places soldiers and their commanders in the bind described 
above and thus are worth moral consideration. 

Human Enhancement Ethics: Civil Society vs Military.  
In a broader discussion on the ethics of human enhancement in civil society, 
Patrick Lin and Fritz Allhoff argue that the prima facie freedom to choose how 
one lives one’s life suggests there should be few restrictions on the kinds of 
enhancements persons should be allowed to accept.9 Such freedom does not 
come without constraint as it not only matters how the exercise of one’s 
autonomy can affect others’ exercise of their own, the physical effect of 
enhancements can negatively affect the individual who receives them and thus 
place a burden on society when those effects are more than the individual can 
bear. Thus, the deontic permission to seek enhancement is balanced by the more 
utilitarian concern regarding how pursuing such enhancements would affect the 
health and safety not only of oneself, but others as well.  

In the military context, respecting freedom and autonomy is less concerned 
with whether one should be allowed to receive an enhancement as much as 
whether one may be forced to receive one. To the extent the enhancement 
represents the best response to an enemy advantage, military necessity will place 
a great deal of pressure on commanders to offer them and soldiers to accept. In 
providing the enhancement, however, one should not only consider the health 
and safety of the individual who receives it, but also the health and safety of 
those who do not, as the latter are less capable than their enhanced comrades of 
handling the rigors of combat and thus surviving.   

Furthermore, how society treats its enhanced soldiers is a special concern for 
human dignity, but not just because of the potentially debilitating and isolating 
effects enhancements can cause. While these concerns are important, 
enhancements may also affect how society regards and rewards military service. 

																																																								
8 Lin, Mehlman, and Abney, 15. They argue that for the most part vaccinations should not be considered 

enhancements and rather are better thought of as pre-emptive therapy. As they ask, “should it matter if a 
therapeutic intervention—that is, designed to restore health back to normal—is administered before or after an 
illness?” While this point suggests that some vaccinations would not count as enhancements, others, such as the 
PB administered to U.S. troops in the Gulf War would since its purpose is to enable functioning in an 
environment (one where nerve gas is present) that a human being would not normally be able to function.    

9 Patrick Lin and Fritz Allhoff, “The Ethics of Human Enhancement,” Nanoethics, 2 (2008): 256. 
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Society rewards its soldiers precisely because they expose themselves to risks 
and hardships so that the rest of society does not have to. However, to the extent 
soldiers employ cogniceutical enhancements that control fear, for example, or 
physical enhancements to eliminate the source of fear, such as neural implants 
that allow soldiers to control weapons remotely, such regard and rewards will 
seem misplaced. If one does not experience fear, it makes no sense to reward 
one for displays of courage.10 While enhancing soldier survivability and lethality 
always makes moral sense, enhancing it to the point of near-invulnerability (or 
even the perception of invulnerability) will profoundly alter the warrior identity. 
Soldiers who experience neither risk nor sacrifice are not really soldiers as we 
conceive of them now and are likely better thought of as technicians than 
warriors.11 The concern here, however, is that before we can address these 
concerns, we first have to address role moral autonomy plays in determining the 
permissibility of enhancements as defined here.  

Moral Autonomy and Enhancement for Military Purposes.  
The story of stimulant use in the German Army underscores the central moral 
concern when it comes to enhancing soldier performance, especially for those in 
combat. Offering such an enhancement can force the soldier to choose between 
an increased likelihood of survival but with possible long-term and severe side 
effects and an increased likelihood of death or serious injury later on. Depending 
on how much soldiers perceive how receiving an enhancement affects the 
likelihood of these possible outcomes, they have few good reasons not to accept 
it: as long as the side effects are not lethal or significantly debilitating, suffering 
																																																								

10 Aristotle, Nicomachean Ethics, Terence Irwin, trans, (Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, 
1985), 71-76. 

11 Nick Bostrom, “Dignity and Enhancement,” Human Dignity and Bioethics: Essays Commissioned by the 
President’s Council on Bioethics,” March 2008, https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/human_ 
dignity/chapter8.html.  In this article, Bostrom argues that one can acquire virtues by means of an enhancements 
as long as accepting the enhancement is a function of one’s authentic self. For example, consider two people, 
one who was born with a calm temperament and one who was not, but has acquired it through disciplined control 
of her emotions. In this case, we should think the person who has acquired the disposition through choice rather 
than birth more authentically possesses the virtue. By extension, then, traits one acquires by virtue of 
enhancement, as long as the enhancement is one’s choice and one chooses it in order to acquire the trait, then 
that trait is more authentically one’s own than traits one has acquired by birth.   Thus enhancements may not 
always have the corrosive effect on human dignity as some suggest. However, to the extent that possessing a trait 
depends on an ability to control one’s response to an emotion, like fear, then one can only display the trait when 
the relevant emotion is present. So enhancements that eliminate or mask relevant emotions would preclude 
acquisition of the trait. Bostrom does note that the effects of enhancements on human dignity in general is 
complex and inconsistent. For example, enhancing one’s empathy can undermine one’s composure if one 
becomes overwhelmed by the suffering one perceives. So while it may be conceivable that enhancements can 
aide one in the acquisition of a virtue like courage, it is not clear that doing so would always entail a positive 
contribution to one’s dignity.  
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them will always “make sense.” Placing someone in such a situation, where they 
have to choose between the possibilities of death or merely suffering, in effect 
robs them, to some degree at least, of their autonomy. By constraining their 
choices to outcomes they would not otherwise choose is very much like Marlon 
Brando’s Godfather making people an “offer they can’t refuse.”   

This loss of autonomy is central to the moral dilemma enhancements create. 
The German philosopher Immanuel Kant argued that the only thing that is good 
without qualification is the “good will” and that it is thus wrong to interfere with 
its proper exercise.12 As he famously states, “Act so that you treat humanity, 
whether in your own person or in the person of another, always as an end and 
never a means only.”13 Treating persons as ends, and not merely as means, 
entails respecting their moral autonomy, that is their ability to make choices and 
consent to the kind of treatment they receive. As Lin explains, “Morality 
ordinarily requires the possibility of consent: to be autonomous is, at a 
minimum, to have the capacity to either give or withhold consent to some 
action.”14  

Unfortunately, as noted above, the act of providing enhancements in a 
militarized context seems to preclude genuine consent, thus violating Kant’s 
imperative. Assuming the soldier is fully rational—a condition for the exercise 
of moral autonomy—what choice does he or she really have but to accept the 
enhancement? Of course much depends on what the effects actually are. Cost 
and benefits are, of course, measured against each other and not simply for 
quantity, but quality as well. Take, for example, efforts by the Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA) efforts to allow humans to 
control robotic systems through a neural interface that connects directly to the 
brain, even to the point of allowing the human to “feel” what the robot touches.15  
Though currently this research has mostly been applied to aiding amputees 
control robotic prostheses, this technology could conceivably enable soldiers to 
control robotic weapon systems remotely, thus limiting their exposure to risk.  

The goodness of such an enhancement would seem compelling as it allows 
the soldier to operate some distance from the combat zone, thus significantly 
reducing risk. To the extent there are no side effects, there may be no concerns 
																																																								

12 Immanuel Kant, Foundations of the Metaphysics of Morals, Lewis White Beck, trans (Indianapolis, IN: 
Bobbs-Merril Educational Publishing Company, 1983) 9-13. See also Bostrom, 85.  

13 Kant, 47.  
14 Lin, 61.  
15 Defense Advanced Research Projects Agency, “DARPA Helps Paralyzed Man Feel Again Using a 

Brain-Controlled Robotic Arm”, October 13, 2016, Defense Advanced Research Projects Agency Website, 
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regarding autonomy: what rational person would not choose to reduce the 
chance of dying or being seriously injured for free? In such cases, offering such 
an enhancement is not morally problematic. As noted before, however, most 
medical and biological interventions come at a cost. Moreover, these costs may 
not be entirely known at the time of the intervention. So even when a procedure 
seems fairly safe, the complexity of the interaction between body and 
enhancement entails soldiers are almost always taking some risk.  

Having said that, it is also not difficult to imagine that the side effects are 
known and potentially severe. Even then, it would still be rational for the soldier 
to accept the enhancement. German soldiers knew of the future negative effects 
of Pervitin but took the pills anyway, since doing so increased their chances of 
surviving in the present. As one German bomber pilot who participated in the 
Battle of Britain stated, “One wouldn’t abstain from Pervitin because of a little 
health scare. Who cares when you are doomed to come down at any moment 
anyway?”16 The point here, however, is not that “informed consent,” which 
features significantly in most accounts of medical ethics, is impossible; rather, it 
is just that it is irrelevant to the ethics of offering enhancements that increase 
chances for soldiers’ survival even at the expense of significant, long term side 
effects.  

The question, then, is when, if ever, would it be permissible to override a 
soldier’s autonomy and offer, much less mandate, an enhancement? In too many 
cases, “military necessity” has sufficed to convince military officials to suspend 
rights to informed consent to either research or implement enhancements. In 
fact, the U.S. government has exposed soldiers and civilians to measures such as 
mustard gas, radiation, as well as psychotropic drugs—too often without 
informed consent—in its efforts to better protect them from such threats in time 
of war.17 More recently, in addition to ordering more than 600,000 soldiers to 
PB for off-label use to mitigate the effects of nerve gas exposure, the military 
also ordered soldiers to take off-label drugs intended to protect against anthrax 
and mitigate the effect of traumatic brain injury.18  

In this context it is worth asking the question, informed consent to what? 
Perhaps a soldier would prefer not to receive a particular enhancement; 
however, soldiers are subjected to a number of conditions and treatments they 
would prefer not–in the moment at least—to be subject. Put another way, by 

																																																								
16 Ohler, 114.  
17 Efthimios Parasidis, “Human Enhancement and Experimental Research in the Military,” Connecticut 

Law Review, 44, No. 4, (April 2012), 1123; See also Boyce, 4 
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joining the military, soldiers consent to risk life and limb on behalf of their 
country and in doing so have not compromised their moral autonomy, despite 
the fact they would prefer to not lose either life or limb.19  Moreover, they agree 
to take part in training that is, itself, also risky. In fact, soldiers may be 
compelled to receive medical treatment if failure to do so would keep them from 
their training or other duties, even if there were some risk of side-effects from 
that treatment.20 It is worth asking then, how is accepting risks associated with 
restorative medical treatment different from accepting the risk associated with 
performance enhancement measures. If soldiers consent to risk their lives in the 
face of an enemy, why then is it not reasonable to subject them to measures that 
might make them better able to face that enemy?  

This rationale is likely compelling for many. It accommodates the utilitarian 
intuition that not only do such measures benefit soldiers more than it may harm, 
it also benefits the society they defend by making the military, as a whole, more 
effective. Moreover, it also seems to accommodate the deontic concern that—at 
some level at least—respect for persons has been accounted for as soldiers knew 
—or should have known—that such risks may be called for to defeat an enemy. 
This latter point could be stronger if it were actually the case that soldiers 
explicitly consented to the possibility of such treatment; however, even then we 
would not fully address our concerns regarding moral autonomy.  

Those concerns begin with the observation that just because soldiers accept 
some risk, it does not follow they accept any risk. Moreover, in this context, it 
matters what the source of risk actually is. Assuming just cause, soldiers may be 
called on to risk their lives and well-being to defeat an enemy that has 
committed an act of aggression.21 Here, however, the enemy is the source of risk 
and not the soldiers’ chain of command. Thus the moral burden for that risk falls 
on the aggressing enemy. By ordering soldiers to undergo enhancements, 
however, the chain of command becomes the source of that particular risk.  

Of course, the chain of command is the source of risk regarding possible 
harms associated with training. However, in this case it is worth noting that in 

																																																								
19 Ross M. Boyce, “Waiver of Consent: The Use of Pyridostigmine Bromide during the Persian Gulf War,” 

Journal of Military Ethics, 8, No. 1 (2009), 2. 
20 Michael Gross, “Military Medical Ethics: A Review of the Literature and a Call to Arms,” Cambridge 

Quarterly of Healthcare Ethics, 22(2013), 92-93.  
21 From the point of view of consistency, since aggressors bear the moral burden of a war, their actions, 

even when they conform to the law of armed conflict, are unjust. This point simply entails that aggressing 
soldiers do not have the same dilemma regarding enhancements as those defending against aggression. Any 
measures aggressors take to better defeat their enemy is unjust. From a psychological perspective, of course, 
most soldiers typically accept the justice of their cause so regardless of side would likely experience the 
enhancement dilemma the same way.    
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practice there are typically limits on the kinds of training risks commanders 
should place on soldiers. For example, in the U.S. Army, soldiers must volunteer 
for training that is especially risky, such as parachute training, before being 
allowed to take it. If they do not volunteer, they are not subject to any additional 
risk in training or in combat. If one chooses not to undergo parachute training, 
one does not have to assume the same risks paratroopers do.  

It is also worth pointing out that risk in training is also qualitatively different 
from that associated with the more problematic enhancements. Harms associated 
with training are rarely certain. While there are always training accidents, each 
accident is, in principle, preventable. However, with medical treatment in 
general, and enhancements in particular, there is typically a known percentage 
of any population who will be negatively affected. An individual may not know 
if he or she will be one of those who suffer any side-effects, but commanders 
would (or at least should) know that some will.22 So, for imposing that risk to be 
moral, there must be some permission in place that allows for overriding (or at 
least ignoring) the individual soldier’s autonomy or one has to establish 
conditions where soldier consent is relevant again.  

In general, the moral rationale for overriding soldier autonomy, especially in 
the cases of off-label drug use described above, rests on a combination of 
military necessity, the fact that these measures benefitted the soldier, the 
inability to obtain informed consent, and lack of any effective alternatives that 
could either account for informed consent or a measure that would not require 
it.23 Simply put: given the lack of morally preferable alternatives, the benefit of 
saving soldiers’ lives exceeded the costs of potential non-lethal side effects. 
Moreover, “allowing soldiers to refuse these drugs, which the DoD considered 
safe and effective, might cause a greater level of battlefield casualties and 
further burden protected soldiers.”24 The difficulty here, of course, is what 
counts as safe and effective now may not be so later on. For example, after the 
war, studies found that PB use resulted in cognitive difficulties, widespread 
pain, skin rashes, respiratory and gastrointestinal problems, and other chronic 

																																																								
22 This point was apparently true for the administration of PB in the Gulf War. See One Hundred and Sixth 

Congress, Joint Hearing before the Subcommittee on Health and Subcommittee on Oversight and Investigations 
of the Committee on Veterans Affairs House of Representatives, “Possible Health Effects of Pyridostigmine 
Bromide on Persian Gulf War Veterans,” (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, November 16, 
1999), 5. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-106hhrg62452/pdf/CHRG-106hhrg62452.pdf. Accessed July 
19, 2017.  

23 Lin, Mehlman, Abney, 47. See also Parisidis, 1125. 
24 Boyce, 7.  
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abnormalities.25 What effect these long-term conditions have on quality and 
length of the lives of those effected could not have been fully taken into account 
since at the time they were not known. 

It is likely impossible to fully resolve concerns regarding moral autonomy 
and enhancements that offer a greater chance of survival but at the expense of 
severe side effects. Having said that, it may be possible to describe instances 
where violations of other person’s rights may be permissible while still treating 
them as an ends and not, as noted above, merely as a means. Arthur Isaak 
Applbaum argues that in situations when one’s action may harm another, it is 
“fair” to act if out of the population affected, no one is worse off and at least one 
person is better off.26 To illustrate, he relates Bernard Williams’ famous story of 
Jim, whom an evil captain in the local military has given the choice to kill one 
of twenty locals the he has detained. If Jim refuses, the captain will kill them 
all.27   

The tension here, much like in the case of enhancements, is that the 
utilitarian “common sense” conclusion is to kill one. Moreover, from a purely 
rational point of view, it seems that the locals should want Jim to agree. If the 
goal of the individual locals is to survive, their chances go from zero to one in 
twenty if Jim agrees. Thus, from the point of view of the local, much like the 
enhanced soldier, it always makes sense to choose a chance at life—even a 
morally or physically compromised one—than certain death.  Even after Jim 
chooses whom to shoot, the victim could still reasonably agree that, given the 
circumstances, that Jim’s act is fair, even if being placed in those circumstances 
is not.28  Because the circumstances are not fair, however, this rational stance 
does not count as consent. The locals (in this story) did not agree to detention or 
to be subject to the possibility of being killed. However, having been placed in 
that situation, the only seemingly rational thing to want is that Jim shoot one.  

Shooting one, however, does not mean Jim does the morally correct thing. 
Jim simply serves as the agent of the evil captain, and while we might 

																																																								
25 Parisidis, 1126. See also Food and Drug Administration, “Protection of Human Subjects; Informed 

Consent, Exception from General Requirements,” Federal Register, Vol. 64, No. 192, October 5, 1999. 
https://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/ucm119107.htm. Accessed July 19, 
2017.  It is worth noting that that FDA rescinded its permission to forego informed consent when administering 
PB in 1999, after numerous complaints regarding potential side-effects. 

26 Arthur Isaak Applbaum, Ethics for Adversaries: The Morality of Roles in Public and Professional Life, 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), 162-166. Applbaum refers to situations where someone is 
better off and no one is worse off as “avoiding Pareto-inferior outcomes.”  Avoiding such outcomes can count as 
“fair” and warrant overriding consent.  

27 Applbaum, 151.  
28 This point assumes that the selection process itself was “fair” at least from the standpoint of the locals.  
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understand Jim’s reasons, he still has violated the rights of whomever he shoots. 
The problem here, put simply, is that utility, as well as its corollary, military 
necessity, take only into account the circumstances one is in and make no room 
for other moral commitments. Because they make no room for other moral 
commitments, they rule out no particular kinds of acts.29 Moreover, such 
reasoning places one in the position of jettisoning the very moral commitments 
that typically justify fighting in the first place, namely the universal rights to life 
and liberty.30   

Applbaum’s point here, however, is that one can make a commitment to 
fairness that accounts for respect for persons while at the same time allowing 
circumstances where it may be permissible, even fair, to act in a way to which 
someone does not consent. As he notes, “If a general principle sometimes is to a 
person’s advantage and never is to that person’s disadvantage, then actors who 
are guided by that principle can be understood to act for the sake of that 
person.”31 In Jim’s case, for example, none of the locals are worse off if he kills 
one and the remaining nineteen are better off. To the extent Jim distributes the 
risk of being shot equally, each local would reasonably, if not rationally, choose 
that Jim shoot one.32 So rather than understanding his act simply as maximizing 
the utility of a given population, it is better to understand the choice to shoot the 
one as acting fairly, since given the circumstances he is placing most at an 
advantage and no one at a disadvantage.   

Regarding enhancements, this point suggests that defensive enhancements 
are more likely to pass this test than offensive ones. Given that defensive 
enhancements are a response to a capability the enemy has, then in general no 
one is worse off and some might be better off for receiving it. This point, of 
course, assumes that everyone has equal exposure to risk. In the case of PB, for 
example, given that nerve gas can be delivered by long range missiles and 
artillery, anyone within range of those systems could be vulnerable, thus 
everyone would benefit from the drug and no one would be worse off. However, 

																																																								
29 Michael Walzer, “Political Action: the Problem of Dirty Hands,” War and Moral Responsibility, 

Marshall Cohen, Thomas Nagel, and Thomas Scanlon, eds. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974), 
70. 

30 Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, (New York: 
Basic Books, 1977), 53-55. 

31 Applbaum, 151. 
32 Applbaum, 163-164. The account of rationality I employ here assumes survival as the highest goal. That 

may not always be the case. Applbaum acknowledges the point made by Christine Korsgaard who argued that 
the “right” choice can depend on other factors besides survival. The locals, for instance, could be committed 
pacifists and not want Jim to participate in the evil captain’s scheme. In that case, it may not be fair for Jim to 
decide to shoot the one.  
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that would only be the case if everyone actually experienced a nerve gas attack. 
In fact, as things turned out, the Iraqis never did use such weapons. So no one 
benefitted from its use and some people, given the reported side effects, were 
worse off.  

However, this objection does miss the point regarding the nature of combat. 
Combat occurs unevenly and, regardless of the intensity of the conflict, some 
will experience contact with the enemy and some will not. Moreover, even 
among those who do, the danger that enemy contact represents will always –and 
uncontrollably—be inconsistent.  Thus, soldiers, much like the local Jim 
chooses at random to shoot, cannot know before they have to choose whether 
they will be affected or not. This situation is not unlike John Rawls’ “veil of 
ignorance,” where persons choose what institutions to live under and what rules 
to live by without knowing their particular position in that society. Under the 
“veil” persons would rationally choose institutions and rules that benefitted the 
most people.33 This rationality is due, in part, because goods and harms are, 
conceptually at least, evenly distributed. If one does not know one’s lot in life, 
one does not know what sort of arrangements, like income tax rate, will be to 
one’s advantage or not. In the nerve agent case, then, the reasonable thing to do 
is treat the likelihood of experiencing an attack as equal and then ask the 
question who is better off and who is not with the enhancement. The answer will 
likely be, given that one has the same chance of experiencing a nerve gas attack 
as anyone else in one’s situation and given that in the event of an attack it is 
better to have taken the PB, then all things being equal, it is rational to require 
everyone to take the PB.34 Doing so, as Applbaum notes, is a way of respecting 
persons since, again all things being equal, in the event of an attack that is what 
a rational person would have chosen.  

This notion of fairness, however, does not seem to work as well with 
offensive enhancements. Given the logic of military necessity, it just makes 
sense to commit one’s most survivable and lethal systems to battle since they 
stand the best chance to defeat the enemy. Thus it seems reasonable to expect 
that those who have offensive enhancements will more likely be committed to 
direct combat than those who do not. While it is possible that these 
enhancements will offset some of that risk, statistically speaking, repeated 
exposure to danger ensures at some point one will be harmed. This point means 
																																																								

33 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: The Belknap Press, 1971), 136-142.   
34 “All things being equal,” in this context, means that the other conditions articulated earlier also hold: 

military necessity, safety of the enhancement, benefit to the soldier, the inability to obtain informed consent, and 
lack of any effective alternatives. It is worth noting, as cited earlier, that the side effects of PB use exceeded 
what was expected based on previous use of the drug.  
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that by accepting offensive enhancements, soldiers could be worse off than 
those who do not accept them. Not only are they likely to experience increased 
risk, they will also have to deal with whatever side effects the enhancements 
entail.  

The point here is not that offensive enhancements may not ever be 
permitted. Recall that the horns of this dilemma rest on the assumption that 
soldiers who refuse the enhancement will be committed to battle anyway and 
experience the same risks as soldiers who did accept it. The way out then is to 
alleviate the conditions that compromised the soldier’s autonomy in the first 
place. Doing so requires meeting three conditions: 1) soldiers must have the 
option to consent to the enhancement; 2) their consent must be informed; and 3) 
if they do not consent, they will not be required to accept as much risk as 
enhanced soldiers. When it comes to offensive enhancements, enhanced soldiers 
must be genuine volunteers.      

Conclusion 
Human enhancement, even apart from war, is morally problematic. In the civil 
context, where enhancements are typically intended to enhance quality of life, 
they still raise concerns about autonomy, equality, safety, social stability, and 
human dignity. The logic of enhancements in civil society, however, suggests 
little reason to bear much risk or cost in their acquisition. If the purpose of an 
enhancement is to improve quality of life, then it makes little sense to tolerate 
much suffering for oneself or society. The logic of military applications, on the 
other hand, amplify these concerns and turn some on their heads. Because the 
purpose of military enhancements is to increase lethality and survivability, it 
does make sense to accept a fair amount of inequality, suffering, social 
disruption, and isolation. As a result policies regarding the norms of 
enhancement acquisition are going to look very different in civil and military 
contexts.  

In the civil context, autonomy concerns address what permissions should 
govern who may get an enhancement. In the military context, however, 
autonomy concerns are reversed and address rules about who must accept an 
enhancement.  Determining who must entails establishing an account of fairness 
that permits overriding individual consent in favor of the greater good. In such 
an account, the character of the enhancement—defensive or offensive—will 
matter. Regarding defensive enhancements, overriding individual consent may 
be permissible, all other things being equal, if someone is better off and no one 
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is worse off. Offensive enhancements are a different matter. Because offensive 
enhancements can place recipients in a position of greater risk, whether from 
increased exposure to the enemy or as a result of possible side-effects, those 
recipients could be worse off than non-recipients. Moreover, as is the case with 
enhancements in general, even the offer can be coercive, to the extent it forces 
the soldier to tradeoff between death and suffering. The only way to maintain a 
standard of fairness in this context, then, is not only to require informed consent 
but also ensure no increased risk if the soldier refuses.  

Establishing fairness or restoring the relevancy of consent are, of course, 
only necessary conditions. As not discussed, enhancements also need to be nec-
essary and proportional. They should be necessary in that the enhancement not 
only conveys an advantage but also avoids a disadvantage as well. This standard 
of necessity is somewhat higher than that normally associated with military ne-
cessity, which only requires an advantage. However, given the potential harms 
associated with enhancements, if one can win the war without enhancements, 
one should. The effects of any enhancements should also be proportional, in that 
the aggregate harm to autonomy, health and safety, society, dignity are out-
weighed by the additional security and resilience the enhancement brings.  

Taken together, the real risk of enhancements may be in how their 
application will affect the soldier and thus the military profession’s relationship 
with the larger society it serves. Changing the nature of the soldier changes the 
military and changes in the military can have profound impacts on society. The 
point here is not to avoid enhancements. The rapid pace of technological 
development, especially in the context of international competition, assures that 
enhancements will be a part of future military acquisitions. Thus the point is that 
policies regarding the ethics of enhancements will also constantly evolve and 
thus policy makers will require constant attention to the moral categories 
associated with their development and implement 
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Et glimt av          
Pastoralklinisk utdanning  

AV KYRRE KLEVBERG 

Et svært amerikansk militærfly, av typen C-17, står med buken åpen på 
Ramstein Airbase, nær Kaiserslautern i Tyskland. To busslaster med skadd 
militært personell, de fleste fra Afghanistan og Midt-Østen, står klare. I tur og 
orden kalles grupper av soldater fra bussene inn i flyet. Det er noe ikonisk over 
scenen der soldatene hjelper hverandre inn i flyet. Enkelte blir båret på båre. 
Andre må legge armen over nakken på tilsynelatende uskadde soldater, og klarer 
på den måten å komme seg inn på flyet. Dette er en av to ukentlige flight´er fra 
Ramstein med pasienter fra Landstuhl Regional Medical Center (LRMC), som 
nå er stabile nok til å overføres til sykehus i USA. På siden står en gruppe 
norske og svenske feltprester. De nikker til soldater de kjenner igjen fra 
sykehussengene. Etter at soldatene er på plass i flyet, vinkes feltprestene inn av 
fly-personell. Der går de fra soldat til soldat. Enkelte vil nok ikke forstyrres, og 
har allerede lukket øynene i støyen fra de fire flymotorene. De får selvsagt sitte i 
fred. Andre er synlig glad for anledningen til å si et farvel til feltpresten med den 
skandinaviske aksenten, eller for anledningen til å høre velsignelsen eller til å be 
en bønn før den lange flyturen hjem til eget land. 

Dette er et glimt fra Feltprestkorpsets (FPKs) Pastoralkliniske utdanning 
(PKU) som gjennomfører deler av utdanningen ved LRMC, amerikanernes 
største militærsykehus utenfor USA. LRMC er amerikanernes evakueringsakse 
for eget og alliert militært personell i Midt-Østen, inkludert Afghanistan og Irak, 
samt hele Afrika og Europa. Det militære sykehuset utgjør en verdifull 
læringsarena for norske feltprester. Kursdeltagerne virker som sykehusprester på 
de ulike avdelingene. Som gruppe kommer de norske (og svenske) feltprestene 
sammen for å presentere sitt sjelesørgeriske arbeid for hverandre, og reflektere 
over sin praksis. Dette er PKU-metodikken i et nøtteskall: Refleksjon over 
sjelesorgpraksis. Hvordan påvirkes en følelsesmessig av samtalene? Hvordan 
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finne myndighet som bidragsyter i et tverrfaglig miljø? Hva aktiveres av egen 
tros- og livshistorie i møte med de ulike pasientene? LRMC gir en spesiell 
ramme. Praksisarenaen er med på å understreke Feltprestkorpsets PKU-kurs 
som en militær utdanning. Samtalepraksisen henter vi jo hos soldater, skadde og 
syke soldater som har tjenestegjort ute i et av de landene der amerikanerne har 
militært nærvær. Det er unødvendig å si at det er verdifull læringsarena for 
norske (og svenske) feltprester. Dessuten har vi fått mye tilbakemelding som 
presiserer at amerikanerne høyt verdsetter bidraget som FPK bringer gjennom 
sin kursvirksomhet. Vi har fått flere sterke bekreftelser på at våre feltprester 
holder et godt nivå, og sykehusets ledelse inviterer oss tilbake på nytt og på nytt. 

Tidsskriftet PACEM, som du nå sitter med i hendene, er et tidsskrift for etisk 
refleksjon innen en militær kontekst. Etikkfaget har som kjent alltid vært en 
essensiell del av feltprestenes refleksjonsmateriale. Feltprestene har tradisjonelt 
undervist i etikk ute ved de ulike avdelinger og på alle nivåer av Forsvarets 
undervisningssystem, og feltprestene har innehatt rollen som sjefens rådgiver i 
etiske og religiøse spørsmål.  

Fra mine tidlige år som feltprest husker jeg et begrep som hjalp meg til en 
slags avklaring av egen rolle i møte med militære kolleger når vi sammen sto 
overfor etiske problemstillinger. Begrepet er kritisk solidaritet. Dette husker jeg 
som et slags slogan, og jeg tenker det fremdeles sier noe viktig om 
feltpresttjenesten: Et ønske å tilhøre Forsvaret, men samtidig bevare tilstrekkelig 
grad av distanse, slik at en kan ha frimodighet til å være tydelig overfor både 
medsoldater og Forsvarets ledere når viktige etiske hensyn kan synes å komme i 
bakgrunnen.  

Kanskje det gamle slagordet kritisk solidaritet kan gjøres gjeldende også 
innenfor en annen kjernevirksomhet for feltpresten, nemlig innen sjelesorgen. 
Her er det avgjørende for det første at sjelesørgeren kommer nær sin bruker, i 
den forstand at det er tilstrekkelig grad av gjensidig forståelse og tillit. Uten 
medfølelse er det vanskelig å bygge gode relasjoner. Men for det andre er det 
også viktig med en tilstrekkelig avstand, slik at feltpresten ikke blir fanget i ren 
bekreftelse av den enkelte. Her er det viktig at feltpresten arbeider med egen 
myndighet, og dermed også med tryggheten på at hun har noe å bidra med. 

I dette nummeret av PACEM lånes noe av spalteplassen bort til bidrag som 
springer ut av denne andre kjernevirksomheten for Feltprestene: Sjelesorgen. 
Begrepet sjelesorg kan skape en del forvirring. Etymologisk har det lite eller 
ingenting med sorg å gjøre. Opphavet for vårt begrep sjelesorg har vi i det tyske 
Seelensorg. En mer presis oversettelse av dette er muligvis sjeleomsorg. Vi drar 
omsorg for sjelen. Dette er heller ikke helt dekkende, all den tid sjelesørgeren 



Et glimt av Pastoralklinisk utdanning 
	

	 45	

ønsker å ha det hele mennesket for sitt øye, og drar omsorg for menneske i alle 
sine dimensjoner. Dette kunne det selvsagt sies mye om, men her begrenser vi 
oss til noen korte ord som understreker et helhetlig menneskesyn: Mennesket er 
ikke alene kropp, heller ikke alene psyke. Mennesket er et sosialt vesen, bestemt 
blant annet av sine relasjoner, men mennesket er heller ikke begrenset til dette. 
Mennesket har en åndelig side, en slags eksistensiell søken er felles 
menneskelig. Enhver person har hver av disse sidene, og sjelesørgeren er 
interessert i det hele mennesket. Kristne sjelesørgere vil lene seg på 
gudsnærværet som en dimensjon i samtalene. Ikke nødvendigvis som et spesifikt 
tema i samtalen, men likevel en bærende dimensjon. 

Mennesker er Forsvarets viktigste ressurs. Det ligger i sakens natur at en 
yrkeskarriere i Forsvaret kan innebære risiko for eget liv og egen helse. 
Forsvaret kan ikke la være å utsette soldater for risiko. Desto viktigere er det at 
Forsvaret tar godt vare på denne viktigste ressursen de har på en så god måte 
som mulig. Nettopp i dette perspektivet er det viktig å tenke helhetlig om 
menneske. Det holder rett og slett ikke å bare bry seg om sine soldaters fysiske 
helse. Å tenke helhetlig om sine soldater er en etisk forpliktelse som påhviler 
Forsvaret. Sjelesorgen er Feltprestkorpsets bidrag inn i denne etiske 
forpliktelsen, og et viktig sådant.  

Tre av bidragene i dette nummeret av PACEM lar oss bli kjent med 
feltpresten som sjelesørger samt eksempler på typen faglig refleksjon feltpresten 
bedriver. I rammen av pastoralklinisk utdanning skal hver deltaker undervise i et 
tema knyttet til de personlige målsetningene som hver deltager setter seg. Det er 
eksempler på slike undervisningsøkter som i dette nummeret er skriftliggjort og 
omdannet til artikler. Det er altså ikke selve sjelesorgsamtalene bidragsyterne 
bretter ut i sine artikler. Det kunne lett bli problematisk av hensyn til 
taushetsplikt. Snarere er bidragene refleksjoner over temaer som har en 
sjelesorgfaglig betydning, men som dessuten har aktualitet langt utover 
feltprestens virkefelt; vi tror og håper hele vår leserkrets vil ha glede av 
artiklene. 

PKU er en praktisk utdannelse; dens metodiske grep er refleksjon over 
praksis. Vi trenger en praksisnær refleksjon over etiske problemstillinger vi står 
overfor i virkeligheten vi møter. Trygve Tyreid deler av sine refleksjoner om 
nødvendigheten av etisk bevissthet hos sjelesørgeren (og enhver som samtaler 
med andre mennesker). Vi blir kjent med viktige begreper som makt i 
samtalerelasjonen, behovet for grenser og nærhet/avstand. Tyreid oppmuntrer 
sjelesørgeren til å undersøke hvordan han eller hun selv berøres av konfidenten, 
hvordan sjelesørgeren eget liv aktiveres i samtalen. Driveren for Tyreid er den 
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enkelte konfident, og at denne skal bli møtt med omsorg. Dette er et tema som 
på særlig vis er aktuelt i forsvarskonteksten, der den enkelte person ofte kan 
forsvinne i uniformitet, som jo må og skal kjennetegne Forsvaret. Desto 
viktigere er arenaene der den enkelte kan møtes nettopp som seg selv. 

Paul Andreas Haug tar leseren med inn i et spennende møte med 
hermeneutikkens verden. Haug skriver om mulighetene for å forstå hverandre, 
men også hva som kan være begrensningene. I sjelesorgsamtalen, så vel som i 
andre samtaler, møter de samtalende hverandre med ulike livsfortellinger. 
Hvordan kan det oppstå et virkelig møte når vi bringer så ulike erfaringer til 
møtet? Dette er det mangfoldige landskapet forfatteren inviterer oss inn i. Han 
bruker både filosofi, psykologi og teologi som følgesvenner gjennom artikkelen. 
Grunntonen er en bestemt tro på møtet, og overbevisningen om at vi trenger 
noen som ønsker å lytte, noen som ønsker å forstå. 

Tro på møtet har også jeg. I sjelesorgsamtalene skapes arenaer der 
opplevelser kan deles, lyttes til, og bli møtt med godhet og velvilje. Livet farer 
hardt med en del av oss, og enten vi opplever at livet farer hardt med oss eller 
ikke, kan vi alle ha nytte av en medvandrer. Uansett hvor vonde opplevelser den 
enkelte bærer på, er det ikke nødvendig å være alene med den. Det går an å 
bygge broer til andre. ”No man is an island”, skrev John Donne i 1624. Det er 
fremdeles sant i dag, og det er en sannhet som Feltprestkorpsets PKU-utdanning 
gjerne vil bidra til å fremme. 
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 Fortelling og forståelse∗ 
Noen refleksjoner over sjelesorg og hermeneutikk  

PAUL ANDREAS HAUG 

«Om morgenen vekkes han av solstrålene som står inn i rommet gjennom 
gardinene og lager orange flekker på veggen. Til å begynne med er det nesten 
ingenting, knasingen av bilhjul på grusen, lyden av en motor som fjerner seg, og 
du trenger enda litt tid før det går opp for deg at det er bare deg igjen i huset». 

Dette er de siste setningene i boken «Så du ikke går deg bort» av den franske 
forfatteren Patrick Modiano. Nobelprisvinner i litteratur 2014. Jeg kaller ham 
«de siste setningers mester», fordi det ikke er før helt på slutten av hans ofte 
korte romaner fra krigstiden i Frankrike og Paris, at «det går opp» for leseren at 
bokens handling på en merkelig måte inkluderer leseren selv. Da går det opp for 
leseren, da forstår jeg, da skjønner jeg, da fatter jeg, at jeg er inkludert i 
fortellingen. Var jeg det hele tiden? 

Det er mye hermeneutikk og sjelesorg i romaner. Som leser starter jeg en 
samtale med forfatterens fortelling. Jeg starter en samtale med meg selv. To 
samtaler foregår på samme tid, men på ulikt plan. Det er som om to mennesker 
møtes, og prøver å bli kjent med og å forstå hverandre. Selv om romanens 
forfatter ikke kan snakke på annen måte enn gjennom romanen, er relasjonen 
som oppstår i møtet ikke ulik den som kan oppstå i en hvilken som helst 
samtale. Også i en sjelesorgsamtale. I denne typen samtale møtes den enes 
(konfidentens) fortelling med den andres (sjelesørgerens) fortelling. Rollene er 
som regel gitt, som de kan være det i en roman eller et teaterstykke. Den ene får 
lov til å fortelle. Den andre får lov til å lytte. Det kan bli til en aksepterende og 
inkluderende samtale. Det kan bli til en undrende og medvandrende samtale. 
																																																								

∗ Utgangspunktet for denne artikkelen er et foredrag (dvs. egenundervisning) i forbindelse med et Pastoral-
klinisk kurs (PKU) på Institutt for sjelesorg (IFS)/ Lanstuhl Regional Medical Center (LRMC i Tyskland) i regi 
av Feltprestkorpset (FPK) og Menighetsfakultetet (MF) våren 2017. Vår utmerkede veileder var Kyrre Klevberg. 
For å passe til formatet er artikkelen omarbeidet og utvidet sammenlignet med det opprinnelige foredraget. 

	



Paul Andreas Haug 

	48	

Eller det kan bli til en undersøkende og ransakende samtale. Samtalen kan få ta 
den veien konfidenten ønsker. Det er en slik modell som jeg selv har erfart 
fungerer best. Men jeg vet av egen og andres erfaring at det noen ganger ikke 
fungerer slik. Verken for konfidenten eller sjelesørgeren. I stedet for en samtale 
ble det enetale. I stedet for inkludering og aksept, ble det angst og avstand. Det 
kan være mange grunner til at det ble slik. En dårlig dag. Problemer på 
hjemmebanen. Smertefull personlig historie som vekkes til live. I 
sjelesorgrelasjoner utspiller det seg også sterke overføringer og motoverføringer. 
Ofte kan de være viktige å lytte til. Kanskje også å trekke frem fra sin ofte 
underliggende tilværelse i sjelesorgens rom.  

Fortelling og forståelse 
I denne artikkelen vil jeg forsøke å gå videre inn i noen av de temaene som er 
antydet i «oppvarmingen» ovenfor. Siden jeg tror jeg er mer av en poet enn en 
systematiker, mer kunstner enn en vitenskapelig anlagt person, vil fremstillingen 
bære preg av en assosiativ og kåserende stil. Jeg håper ikke det vil skygge for 
det viktige innholdet. Utgangspunktet for artikkelen er et Pastoralklinisk kurs på 
Modum Bad som gikk våren 2017. I løpet av kurset fikk jeg fordype meg i 
temaet som vi nå skal gi oss i kast med: «Fortelling og forståelse».  

Progresjon 
Jeg vil i det videre først bruke noe av plassen til å reflektere omkring det jeg ser 
som et særpreg ved mennesket. Det at vi er et «fortellende vesen». Deretter vil 
jeg kaste et blikk på forståelsesfilosofien og hermeneutikken, slik H-G Gadamer 
formulerer den. Etter dette vil jeg bevege meg mot avslutningen hvor jeg dreier 
over til sjelesorgen.1 Her vil jeg også trekke inn Phil Kyle, en amerikansk 
forfatter og afghanistanveteran. Jeg opplever at hans refleksjoner gir noen 
viktige innspill til å forstå veteraner. I et tidsskrift med et militær-etisk fokus, 
synes det naturlig å bringe inn veterantemaet. Flere av leserne vil kanskje tilhøre 
denne gruppen.   

Det fortellende mennesket – «Homo narrans» 
Innenfor humanbiologien kalles mennesket for «Homo Sapiens». En vanlig 
oversettelse er «det tenkende vesenet», eller «det reflekterende vesenet». 

																																																								
1 Det er ikke plass til å gå inn i det viktige teamet som handler om profesjonsetikk. Det er likevel verdt å 

minne om K-E Løgsturps ord: «Når du møter et annet menneske, holder du alltid noe av dette menneskes liv i 
din hånd».  
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Kanskje kunne en oversettelse også være «det selvreflekterende vesenet». For 
mennesket er det eneste vesenet på denne kloden, i alle fall som vi vet om, som 
kan reflektere over eget liv og tilværelse. Ja, som faktisk bruker denne 
refleksjonen til å påvirke og endre sine naturgitte og kulturelle omgivelser. Det 
er naturligvis en påvirkning både til det gode og til det vonde. Kanskje finnes 
det lignende vesener som oss der ute i universet, men de har vi ikke truffet ennå. 
Heller ikke dyrene og plantene vi bebor denne planeten sammen med tenker som 
mennesket. Selv om de med Paulus ord i Romerbrevet 8:22; «stønner og lider 
som i fødselsveer», så snakker de ikke til oss med ord og setninger som vi kan 
forstå. Men med den type hermeneutikk som Paulus synes å legge til grunn i 
sitatet ovenfor, er det kanskje likevel mulig å gi ord til det som ikke har ord. 
Kanskje er det en viktig oppgave, ikke bare for grønne politikere, men også for 
sjelesørgeren?  

La oss nå se på en annen side ved mennesket. Jeg antyder denne siden av oss 
ved hjelp av overskriften «homo narrans».2 Her skal dette få bety «det 
fortellende vesenet», eller «vesenet som omgir seg med fortellinger». 
Fortellerglade personer har jeg selv møtt mange av. Jeg kan ikke unngå å tenke 
på min egen farfar. Han var det alltid spennende å lytte til. Hans 
overflødighetshorn av eventyr, fortellinger og fabler var betydningsfullt og 
fascinerende for meg. Fortellende mennesker finnes det antageligvis like mange 
av som det finnes mennesker i verden.  Noen ganske få av dem vil en sjelesørger 
få møte. Noen vil ha den samme kulturelle bakgrunn som sjelesørgeren. Andre 
vil komme med en helt ulik ballast. Det er derfor god grunn for at sjelesørgere 
gjør seg kjent med det som kalles den «interkulturelle sjelesorgen».3 

Den narrative vendingen 
Det er vel den ofte utskjelte postmodernismen, og den såkalte «narrative 
vendingen» som særlig har rettet blikket mot fortellingens og tekstens sentrale 
plass4 i den menneskelige kulturhistorie og utvikling. Uttrykket «Vi er tekster», 
er an arv vi har fått fra deler av denne postmoderne filosoferingen. Og 
eksempler på fortellingens nærvær er naturligvis mange, overveldende og 
betydningsfulle. Vi kan for eksempel trekke frem verdens første «nedskrevne» 
fortelling. En real «tarzan-legende» med navnet «Gilgamesh-eposet», datert til 
det 3. årtusen f. kr. Vi kan videre tenke på fortellingene som religionene er 

																																																								
2 Partisippform av det latinske verbet «narrare» som kan oversettes med «å fortelle». 
3 Cf. e.g. Federschmidt et al. «Handbuch Interkulturelle Seelsorge». 2002. 
4 I en av postmodernismens perioder var alt tekster, men ikke alle var skrevet ned. Dermed ble «en tekst» 

også så mye mer enn det som kunne skrives ned.  
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bærere av. Fortellingen er naturligvis også sentral i kristendommen. 
Kristendommens sentrale person brukte som kjent fortellingen ofte. 

Runder vi nærmere til vår egen tid, så lurer i alle fall undertegnede på, om 
ikke Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud og Albert Einstein for å nevne 
noen, også er inspirerte fortellere. Hvilke rom åpner seg dersom vi ser dem 
under fortellingens synsvinkel?  

Jeg slutter meg med andre ord til dem som hevder fortellingens svært 
sentrale plass i menneskets kulturelle, sosiale, økonomiske, politiske, 
vitenskapelige og individuelle liv. Uten at noen fortalte meg om «Espen 
Askeladd», «Skarvene fra Utrøst», eller «Den barmhjertige samaritanen», eller 
E=mc2; Hvem ville jeg vært da? 

Hvem er du? 
Vi er naturligvis mye og mangt. Biologi, kjemi, psykologi osv. Men du er også 
dine fortellinger. I det perspektivet jeg bruker i denne artikkelen, er du en 
vandrende fortelling. Med andre ord en livsfortelling.  En livsfortelling på to ben 
som stadig er i møte med andre tobente livsfortellinger. Og så vidt vi vet er det 
bare mennesket som kan fortelle en fortelling. Det er bare mennesket som kan si 
«jeg forstår», eller alternativt «dette forstår jeg ikke». Og dermed har vi tatt 
skrittet over til forståelsesfilosofien – hermeneutikken, slik jeg forstår den.  

Forståelse – en dans med stadig nye og overraskende trinn? 
Jeg liker å tenke på Hans-Georg Gadamer som en danser. Om han var det i 
virkeligheten vet jeg ikke, men hans store verk «Wahrheit und Methode»5 røper 
en glede over tankens bevegelser, som ikke ligger langt unna gleden over 
dansens bevegelser. Det Gadamer ser som en felles norm i forståelsens 
bevegelse er sirkelen ( se fig. 1 ).6 Den «hermeneutiske sirkelen», kaller han det. 
Men er ikke en sirkel et «lukket system»?  Kommer man ikke alltid tilbake til 
utgangspunktet?  Kanskje er dette et særskilt og viktig poeng for Gadamer. At 
begynnelse og slutt er forståelsens evige runddans! Men er det ikke også mulig å 
beskrive den hermeneutiske sirkelen mer progressiv og uforutsigbar? Med andre 
ord som en spiralbevegelse, slik figur 2 viser det. Jeg tenker at denne figuren er 
et like godt bilde på forståelsens vei som sirkelen.  

																																																								
5  H-G Gadamer. «Wahrheit und Methode. Grundzuge zu einer Philosophischen Hermenutik». 2010. 
6 Figur 1 og 2 er hentet hos Google. Søkeord: hermeneutikk.  
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Figur	1																																																																																																Figur	2	

	
«Wahrheit und Methode» er ingen bok om sjelesorg. Den er skrevet av en 

filosof som stilte spørsmål ved hva som særpreget de filosofiske fagene 
sammenlignet med naturfagene, også kalt realfagene. Navet i dette er 
«forståelsen» – «Verstehen» på tysk. Nå er det jo slettes ikke slik at naturfagene 
ikke forstår, men snarere at deres forståelse er bygget opp på en annen måte enn 
filosofiens. For egen del vil jeg her også få tilføye, at den også er bygget opp på 
en annen måte enn sjelesorgens og teologiens. Her sporer vi også noe av 
konflikten mellom natur og humanioravitenskapene. Dessverre er det ikke plass 
her til å gå nærmere inn på dette store temaet. Så, hva vil det si å forstå?7 La 
meg prøve å illustrere dette på en forhåpentligvis humørfylt måte (fig 3). 

Misforståelsens mulighet 

	
Figur	3	
																																																								

7 Takk til Turid Astrid Sandsleth Reksten som gjorde meg oppmerksom på denne figuren: Teksten kan 
oversettes slik: «Hva er hermeneutikk? Når det står i oppskriften: «Skjær tre appelsiner i terninger”, og du gjør 
slik». 
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Det kan synes paradoksalt å illustrere forståelse med en illustrasjon som 
peker i den motsatte retningen. Misforståelsens retning. Det er stor sjanse for at 
den noe forvirrede kokken i illustrasjonen risikerer å få sparken (i alle fall 
dersom kokken fortsetter å skjære appelsinene i terninger slik som vist ovenfor), 
eller at kokken blir fortalt at «terninger», «Wurfel» - i denne sammenhengen- 
betyr noe annet. Men hva er det som får kokken til å gjøre slik som illustrasjo-
nen viser? Det er jo åpenbart en misforståelse! Jeg håper du er enig? Ting kan 
tyde på at kokkens førforståelse – hos Gadamer: «Vorverdstandnis», gjør seg 
gjeldende. 

La oss ikke plage denne ulykkelige kokken noe mer. Det ble en god historie 
blant kollegene. La oss være enige om at neste gang appelsinen skulle kuttes i 
terninger så ble alt riktig.  

Gadamer skriver mye om førforståelsen (Vorverstandnis). På norsk 
oversettes dette gjerne med «fordommer». Det har ofte en negativ klang. Jeg er 
derfor i økende grad blitt usikker på om det gir oss den beste oversettelsen. 
Derfor går jeg i denne omgang for «før-forståelse». Selv om også den kan bli 
fordomsfull i negativ betydning. Førforståelsen er kort skissert:  

 
• En forståelse som ligger forut for forståelsen. 
• Betinget av at vi er historiske vesener. 
• Innvevet i en kultur (eller flere) som preger vår forståelsesramme 
• Vi er alltid i førforståelsen 
• Førforståelsen er helt avgjørende for vår forståelse. 
• Det finnes ingen objektiv eller forutsetningsløs forståelse. 
 
Skulle vi også prøve å illustrere dette på en humoristisk måte, kan 

illustrasjonen (se figur 5. Nesehornene får ha oss unnskyldt! ) nedenfor være til 
hjelp. Du ser verden slik du selv er! Dette vil også kunne prege konfidenten og 
sjelesørgeren i deres møte. 
	

	
Figur	5	
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Horisontene møtes 
I sjelesorgen handler det likevel om mer enn å «se verden slik du selv ser den». 
Sjelesørgeren vil også bestrebe seg på å se verden slik den andre ser den. Dette 
kaller Gadamer for «horisont» - på tysk «Horizont». I sjelesorgens rom møtes 
altså horisontene. Hva er så en «Horizont»?  

«Horizont» er «Vorverstandnis» i praksis. Det er det bevisste eller ubevisste 
rammeverket, myten, religionen, ideologien eller kulturen som man ser verden 
og menneskelivet ut fra. Det er perspektivet på livet. Ofte er perspektivene 
ubevisste og derfor ofte selvfølgelige. Horisonten forandres avhengig av 
perspektivet man ser ut fra. Horisonten er et kompass som man, nærmest 
automatisk, orienterer seg etter. 

Overføringer og motoverføringer 
Det er mye som skjer når «horisonter møtes». Som nevnt i innledningen er 
«overføringer og motoverføringer» to faktorer som kan gjøre seg gjeldende. 
Disse begrepene er hentet fra den klassiske psykoanalysen som utgikk fra 
Sigmund Freud. Slik jeg ser det, er begrepene et forsøk på å sette ord på det 
ordløse som finnes gjemt i begreper som «førforståelse» og «horisont», og som 
alltid er med når mennesker møtes. Særlig nyttig har begrepene vist seg å være i 
det terapeutiske fagfelt, samt i fagfelt som grenser opp mot dette fagfeltet. Men i 
alle møter vil overføringer og motoverføringer uansett gjøre seg gjeldende. Også 
i den ofte fortettede sjelesorgsamtalen, i særlig grad de som går over lengre tid, 
vil overføringene og motoverføringene være en viktig del av samtalens liv, 
enten det er bevisst eller ikke. Her er et forsøk på å skissere hva vi snakker om: 
 

• Konfidenten (eller pasienten) overfører ubevisst følelser som tidligere 
gjaldt for eksempel foreldre eller overordnende på sjelesørgeren (eller 
terapeuten). 

• Sjelesørgeren (eller terapeuten) blir gjenstand for de overførte følesene 
som enten er negative eller positive, og bærer disse med seg inn i møtet 
med konfidenten (pasienten).  

 
Sjelesørgeren (eller terapeuten) er altså også en del av overførings-

dynamikken. De kan for eksempel ytre seg som overdreven sympati eller 
antipati for konfidenten. Disse såkalte «motoverføringer» ble tidligere ansett for 
å være en trussel mot et vellykket terapeutisk resultat. I nyere tid er det 
imidlertid oftere foreslått at sjelesørgeren (eller terapeuten) bør lytte til sine 
«overføringer» og bruke dem som et middel til å forstå hva som skjer i samtalen. 
Kanskje kan det uttrykkes som følger: Mens Freud ønsket at terapeuten skulle 
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bevisstgjøre seg motoverføringene og holde dem borte fra behandlingen av 
pasienten, har nyere psykoterapi invitert terapeuten til å bevisstgjøre seg 
motoverføringene og benytte dem som redskap (eller rettere sagt; bruke seg selv 
som et redskap) i relasjonen med pasienten. Motoverføringene gir et intuitivt 
innblikk i konfidentens virkelighet. Med Gadamer kan vi si, at de gir et innblikk 
i konfidentens (ofte ubevisste) førforståelse og horisont.  

Jo, du kan forstå 
Alt som er sagt til nå, kan kanskje gjøre både sjelesørgere og vanlige folk, 
mismodige på egen forståelses vegne og mulighet. Men la det være sagt; Jovisst, 
du kan forstå! Selv om førforståelsen og horisontene kan være svært ulike. Selv 
om overføringer og motoverføringer kan være vanskelige å komme i kontakt 
med. Selv om samtalen bare er den ene gangen. Forståelsesfilosofien/ 
hermenutikken bør kunne berolige oss, enten vi er sjelesørgere av profesjon eller 
at tilfeldigheter gjør at vi blir en lytter til en annen persons fortelling. Vi skal 
straks gå inn for landing. Avslutningvis skal vi lytte til en amerikansk veterans 
refleksjoner omkring det å fortelle til andre om efaringer fra krigsteatret. 

«Operasjon Scooby» 
«Vi skjøt hunder. Ikke ved et uhell. Vi gjorde det med vilje, og kalte det 
‘Operasjon Scooby’. Jeg er glad i hunder, så jeg tenkte mye på det». Slik 
begynner Phil Klay, en amerikansk veteran fra Irak og Afganistan, boken 
Hjemkomst.8 I følge The New York Times Book review, er boken «Det beste 
som er skrevet om hva krigen gjorde med folk». Som den hundevennen jeg selv 
er, ble jeg rystet av disse setningene. De brakte meg tilbake til Kosovo. Vi også 
skjøt hunder. Ikke ved uhell. Vi gjorde det med vilje.9 Siden jeg, som allerede 
nevnt, er en hundevenn tenkte jeg mye over det. Enda mer tenkte jeg over det, 
da jeg selv måtte skyte en hund som vi kjørte ned en mørk kveld på vei fra 
Lebane til base camp i Kosovo Polje. Denne hundens øyne følger meg fortsatt. 
Jeg husker at jeg sprang ut av bilen, uten tanke på at jeg kunne sette meg selv og 
de andre i fare. Det eneste jeg hadde i hodet var å hindre at hunden ble 
ytterligere skadet, eller ble til det som vi kalte en «Kosovo flat dog». Det vil si 
en hund som var kjørt helt flat.  
																																																								

8 Phil Klay. «Hjemkomst» 2014. 
9 På grunn av krigshandlingene hadde Kosovo fått mange villhunder. Disse var ofte i større flokker, og 

kunne være farlige for mennesker og andre dyr. Derfor ble det en del av den militære operasjonen, og en 
oppgave for noen utvalgte og særlig trente soldater, å skyte villhundene. Operasjonen fikk sitt eget navn som 
ikke var ulik den Klay referer til. 
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Forstår jeg bedre Klays tanker, enn en som ikke har samme erfaring? Det 
kan være at jeg emosjonelt deler en lignende erfaring. Kanskje gir det meg et 
slags forsprang. En førforståelse og en horisont-sammensmeltning som skjer 
raskere for meg, fordi jeg har de erfaringene jeg har. Men slik vil det jo bare 
være noen få ganger. Og helt identiske er erfaringene aldri. I et portrettintervju i 
Dagbladet den 7. mai 2014 forteller den samme Phil Klay, at da han kom hjem 
fra Irak ble han ofte møtt med replikken «Jeg kan aldri forestille meg det du har 
vært igjennom». Det føltes utidig å svare, jo selvfølgelig kan du det, forteller 
Klay. For tenk om jeg vil at du skal prøve. Lignende holdninger har nok mange 
veteraner møtt.  

Forståelse som mulighet 
Horisonter møtes. Noen ganger er de fremmede for hverandre, men å si at jeg 
aldri kan forstå det du har opplevd eller erfart, kan være en flukt fra det 
ubehagelige. Det kan også gå den andre veien, bare dé som har erfart det jeg har 
erfart, har mulighet til å forstå. Tanken om at krigserfaringer for alltid skiller 
veteraner fra resten av menneskeheten, har lenge hatt en plass i den kollektive 
bevisstheten, sier Phil Klay. Da gjør man seg til en opphøyet gruppe, som 
ekskluderer andre og blir umulig å nå. Begge deler kan være skjebnesvangert 
både hermeneutisk, terapeutisk og sjelesørgerisk. Vi kan aldri forstå alt. Vi kan 
imidlertid forstå noe, og det kan være av avgjørende betydning. Aller viktigst er 
å kunne være den som lytter til den andres fortelling. For den fortellingen kunne 
vært din.  

Litteratur  
H-G. Gadamer (2010). Wahrheit und Methode. Grundzuge zu einer Philosophischen 
Hermenutik. 
Phil Klay (2014). Hjemkomst. 
Patrick Modiano (2015). Så du ikke går deg bort. 

English Summary   
The article “Narrative and understanding. Reflections on pastoral counselling 
and hermeneutics” takes its stance in pastoral counselling and combines this 
with literature, gadamerian hermeneutics, and the psychoanalytic theory 
concerning transference/counter-transference. The pastoral counsellor, or any 
layperson, could benefit and find self confidence in knowledge about the topics 
the article reflects upon. 
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 Sjelesorg og etikk 
Bidrag til etisk refleksjon rundt det å være sjelesørger∗ 

AV TRYGVE TYREID 

 «… med den holdningen avslører du aldri soldatenes bløffmakeri og løgnhistorier» 
Sagt av militær sjef til meg 

 
«Her handler det om å sortere ut søpla!»  

Sagt av militær lege i et personellgruppemøte1 
 

«… men han lytta!» 
Sagt av soldat om meg, gjenfortalt av sjefen nevnt ovenfor 

 
Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til etisk refleksjon rundt det å 
være sjelesørger. Bidraget er erfaringsbasert og søker å være praksisorientert. 
«Sjelesorg» betyr bokstavelig «omsorg for sjelen». I min forståelse av ordet sjel, 
legger jeg til grunn at det ikke står i motsetning til kropp.2  Det vil si at alt et 
menneske opplever og erfarer, alt det måtte tenke og føle, kan bringes inn i 
sjelesorgen. Videre forstår jeg «etikk» som refleksjonen over hva som er riktig 
og galt. Med «sjelesørger» forstår jeg en kristen prest, pastor eller forstander 
som utøver sjelesorg. Det er den posisjonen jeg selv befinner meg i som 
feltprest. Samtidig håper og tror jeg at artikkelen kan leses med utbytte av annet 
tros- og livssynspersonell og for så vidt alle som i kraft av sin stilling har 
																																																								

∗ Artikkelen er en bearbeidelse av et foredrag med samme tittel som jeg holdt for prestene i Luftforsvaret på 
deres årlige fagdager høsten 2015. Foredraget var igjen bygd på min egenundervisning for den PKU-gruppen jeg 
var en del av tidligere samme år (egenundervisning over et selvvalgt emne er en del av kursopplegget i pastoral-
klinisk utdanning, PKU). 

1 Personellgruppen er et tverrfaglig forum der enkeltsoldaters sak av sosial og/eller tjenestemessig art tas 
opp med sikte på å finne en god løsning for den det gjelder og avdelingen.  

2 En slik forståelse står i motsetning til spaltningen av kropp og sjel (dualisme) i fremfor alt filosofen 
Platons tenkning. Dualismen tidlig stor innflytelse på kristen teologi, formet som den ble i den gresk-romerske 
verden, men samsvarer ikke med bibelsk skapelsesteologi. Mennesket er en helhet, det kan ikke «deles opp».  
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fortrolige samtaler med noen. Som faglig bakgrunn for å skrive har jeg ti års 
erfaring som sjelesørger for i hovedsak soldater inne til førstegangstjeneste. 
Videre har jeg de tre kursene som tilbys i Norge i pastoral-klinisk utdanning 
(PKU).3  

Hovedoverskriften «Sjelesorg og etikk» kan oppfattes på i hvert fall to 
måter. Den ene, som jeg avgrenser meg til ved underoverskriften «… etisk 
refleksjon rundt det å være sjelesørger», handler om hvordan sjelesørgeren 
reflekterer over sin rolle i møte med konfidenten. Den andre måten dreier seg 
om hvilken plass etikk som spesifikt tema skal ha i samtalen.   

Tre reaksjoner som kaller på refleksjon 
Temaet sjelesorg og etikk, eller rettere sagt etikk i utøvelse av sjelesorg, har 
opptatt meg så lenge jeg har vært feltprest. Ovenfor har jeg gjengitt tre utsagn 
som alle er fra mitt første feltprestår. Når det gjelder de to første, vil jeg med en 
gang understreke at jeg ikke oppfatter dem som representative for militære sjefer 
eller leger. Jeg velger likevel å ta dem med, fordi de har vært viktige for min 
egen etiske refleksjon om hva det er å være sjelesørger i Forsvaret.  

… med den holdningen avslører du aldri soldatenes bløffmakeri og 
løgnhistorier.  

Utsagnet falt i en samtale om hvordan soldater som tilkjennegav mistrivsel 
burde møtes. Den aktuelle sjefen verdsatte feltpresttjenesten og hadde nok sans 
for den lyttende holdningen jeg gjorde meg til talsperson for, men slo likevel 
ettertrykkelig fast at det lå klare begrensninger i en slik holdning.  

Vurdert i et etisk perspektiv, er utsagnet svært interessant. Er det virkelig en 
feltprests oppgave å avsløre det sjefen kalte bløffmakeri og løgnhistorier hos 
dem som kommer til samtale? Jeg kan ikke se det. Riktig nok har enkelte 
soldater sagt ting som jeg for egen del har stusset på og eventuelt også har 
utfordret vedkommende på. Men hva ligger ikke under av mistro til den som 
betror seg i et slikt utsagn! Det er et dårlig utgangspunkt for en sjefs ivaretakelse 
av eget personell og for en prest helt umulig. 

Her handler det om å sortere ut søpla!  
Det var reaksjonen jeg fikk nokså kontant da jeg som helt fersk feltprest tok mot 
til meg og kritiserte det jeg oppfattet som en kynisk og lettvint holdning hos den 
aktuelle legen til dimisjon og overflytting av soldater. Visst må en militær 

																																																								
3 Stor takk til mine kurs- og veiledere Bergljot Hauglid, Lovisenberg diakonale sykehus, og Kyrre 

Klevberg, Feltprestkorpset. Jeg kommer i det følgende til å referere til PKU, som har vært faglig og personlig 
avgjørende for meg som sjelesørger spesielt og prest generelt.  
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avdeling kunne dimittere eller overflytte vernepliktig personell som viser seg å 
fungere dårlig i tjenesten. Men å sammenlikne det med å sortere ut søppel? I 
møte med slike utsagn kan ingen prest (eller andre) forholde seg tause.  

… men han lytta! 
Soldaten som sa dette om meg, er faktisk den første jeg hadde til samtale på 
kontoret mitt som feltprest. Sjefen hans hadde mer eller mindre beordret ham dit 
og gitt meg en tilnærmet bestillingsliste over hva jeg skulle sjekke ut. Jeg husker 
ikke hva soldaten fortalte, bortsett fra at det handlet om hjemmesituasjonen. Jeg 
syntes ikke jeg hadde noe særlig å si til det, så jeg lot ham snakke. Etterpå spurte 
sjefen ham om hva han hadde fått ut av samtalen. Soldaten svarte at riktig nok 
hadde presten bare sittet der og sagt overraskende lite, - «men han lytta!»  

Hva riktig og galt i sjelesorgen? 
Hvis etikk kan forstås som den refleksjonen om hva som er riktig og galt, hva er 
så riktig og galt i sjelesorgen? Svaret på det spørsmålet tror jeg er todelt. På den 
ene siden kan det settes opp klare regler for hvordan en sjelesørger skal opptre 
overfor en konfident. Disse har å gjøre med sjelesørgeren som en profesjonell 
utøver av sitt fag. De vil være grunnleggende i enhver sjelesorgrelasjon. På den 
andre siden er ingen konfidenter like. Det er heller ikke livssituasjonene deres, 
selv om enkelte kan likne på hverandre. Da må sjelesørgeren utøve skjønn. Det 
som kan være riktig i møte med én, kan være galt i møte med en annen.  

For eksempel har jeg erfart at enkelte soldater i beste forstand av ordet har 
hatt godt av å bli konfrontert med sine holdnings- og handlingsmønstre. For 
andre er konfrontasjon det de trenger minst av alt. Videre har jeg erfart og fått 
tilbakemelding om hvor oppbyggende sjelesorg kan være for den som strever i 
livet. Samtidig kan jeg forestille meg og har også blitt betrodd hvor nedbrytende 
et fortrolig møte kan oppleves for den som søker hjelp, men ikke opplever å bli 
møtt på en sakssvarende måte.   

Sjelesørgeren som systemrepresentant 
Om ikke noen livssituasjoner er like, er de ikke avsondret fra verden omkring. 
Det vil si: Sjelesørgere må være etisk bevisste om den totale situasjonen 
konfidenten befinner seg i. Når man i PKU skriver anonymiserte rapporter av 
samtaler man har hatt til bruk veiledningen, kommer dette til uttrykk under 
malens overskrift «Etiske overveielser». Det spørres: «Er det etiske 
implikasjoner som gjør seg gjeldende? Blir konfidenten behandlet som et 
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individ? Er det systemiske utfordringer?»4 Eksempler på dette kan være nettopp 
karakteristikker som bløffmakeri, løgnhistorier og søppelsortering. Om 
sjelesørger er i et system der slike holdninger finnes, uttalte eller ikke, blir det 
desto viktigere at hun eller han er seg bevisst ikke å være av det samme 
systemet. I alle systemer er det forhold de som er der over tid lett kan bli 
«blinde» og «døve» for og ubevisst la seg lede av. 

At sjelesørgere er representanter for systemet de er en del av, er i seg selv et 
etisk tema. Feltprester representerer selvsagt Forsvaret, noe uniformen og 
offisersgraden tilkjennegir med all tydelighet. Det kan muliggjøre identifikasjon 
og forventing hos konfidenten; presten er i samme system som meg, hun eller 
han forstår hva jeg snakker om og har påvirkningskraft. Men uniformen og 
offisersgraden kan også skape avstand og usikkerhet.  

For en fersk rekrutt kan det, i alle fall ved første møte, være vanskelig å 
slappe av og åpne seg overfor en offiser. En klok feltprest vil selvsagt gjøre det 
hun eller han kan for at møtet skal oppleves som godt og i positiv forstand 
annerledes. Om uniform og offisersgrad kan være hensiktsmessig, kan det etter 
min mening også problematiseres. Men det skal sies at andre, usynlige faktorer 
kan være vel så problematiske som de synlige.  

En feltprest representerer først og fremst det kirkesamfunnet som har sendt 
vedkommende. Med den profesjonaliseringen som har skjedd med både 
soldatrollen og feltprestrollen, er det etter min mening desto mer påkrevet å 
holde frem at feltprester representerer nettopp kirken i Forsvaret og ikke noen 
Forsvarets kirke.5 De står til tjeneste «med kall fra Gud og kirken», for å 
henspille på en salmetittel av Olaf Hillestad.6 Og så bør Forsvaret legges til, 
men uten at rekkefølgen endres. 

At sjelesørgere er systemrepresentanter, mener jeg er en nødvendig og god 
ting. Det forankrer tjenesten deres. Å drive sjelesorg er ikke privatpraksis. 
Sjelesørgere er ikke konsulenter innenfor sitt fagfelt. Om sjelesorg nødvendigvis 
drives i fortrolighet, er for feltprestens vedkommende mandatet til å gjøre det 
gitt offentlig, i rammen av en gudstjeneste. Som biskopen etter Den norske 
kirkes liturgi pålegger den som ordineres: «… at du i sjelesorg og skriftemål 

																																																								
4  «FPK-PKU: Emnehefte for pastoralklinisk utdanning Sept 2014 – Mars 2015, Kyrre Klevberg. 
5 Med «kirken i Forsvaret» menes for øvrig både den kristne kirke i vid forstand og det kirkesamfunn den 

enkelte prest er sendt ut fra. Prinsippet om at presten er sendt utenifra og inn i Forsvaret vil med nødvendige 
tilpasninger gjelde også Forsvarets feltimam, utsendt av Islamsk råd Norge, og feltlivssynshumanist, utsendt av 
Human-etisk forbund. 

6 Se Norsk salmebok nr. 662. 
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drar omsorg for hvert enkelt menneske og bærer dem frem for Gud i bønn og 
påkallelse med takk».7 

Etikk i sjelesorgen 
Så langt jeg kan se, er ikke sjelesorg og etikk uten videre et eksplisitt tema i 
sjelesorgfaglig litteratur. Men for eksempel Anders Bergem har et kapittel med 
overskriften «Etiske perspektiver» i sin bok «Som epler av gull…»8 Like fullt 
slår det meg at etikken så å si ligger i dagen i sjelesørgeriske fremstillinger. Det 
sier seg selv at det må være slik. Knud Løgstrup har sagt at å møte et annet 
menneske, er samtidig å holde noe av dets liv i våre hender. Det er etter mitt 
skjønn en presis beskrivelse også av hva sjelesørgere gjør: de holder noe av et 
annet menneskes liv i sine hender. Ja, de blir for en stund betrodd å holde noe av 
liv som er blitt strevsomme å leve, ja, til og med uutholdelige. Det er 
unødvendig å si at det stiller helt bestemte etiske krav til sjelesørgeres 
holdninger og handlinger.  

Eksempler på etisk relevante forhold  
Jeg vil nå gi eksempler på etisk relevante forhold. Så vil jeg vil jeg gå til den 
etiske teorien og presentere tre metoder eller perspektiver sjelesørger kan bruke 
til å reflektere etisk over egen praksis (pliktetikk, konsekvensetikk og 
dydsetikk).  

1. Sjelesørgeren selv 
Å møte et annet menneske er samtidig å møte seg selv. Jeg mener ikke her 
gjenkjennelse som i uttrykket «på seg selv kjenner man andre». I stedet mener 
jeg at dypt personlige forhold i vårt eget liv aktiveres.  At vi uten videre skulle 
kjenne andre på oss selv er en svært risikabel slutning å trekke. Det kan gjøre 
oss «blinde» og «døve» for at konfidentens liv er et annet enn vårt. At vi kan 
relatere til eller identifisere oss med konfidentens fortelling er noe annet. Men 
på oss selv kjenner vi ingen andre!  

																																																								
7 Gudstjenestebok for Den norske kirke. Del II. Kirkelige handlinger. Verbum, 1992, s. 169. 
8 Bergem 2008:225-259. 
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2. Relasjonen mellom sjelesørger og konfident 
Sjelesørger og konfident er naturligvis likeverdige som mennesker. Men i 
sjelesorgsituasjonen er ikke forholdet mellom dem symmetrisk. Sjelesørger er 
der for å hjelpe, mens konfidenten er den som søker hjelp. Var det ikke slik, 
ville de ikke ha møttes! Konfidenten vil som oftest befinne seg i en sårbar og 
utsatt livssituasjon. Det stiller særlige krav til etisk bevissthet hos den som skal 
hjelpe. Det gjelder å gå varsomt frem.  

Nå er ikke den asymmetriske relasjonen spesiell for sjelesorgen. Den finnes 
for eksempel også i møtet mellom en lege og en pasient. En slik relasjon er ikke 
problematisk i seg selv. Nei, den faktisk er nødvendig. Men problematisk blir 
det når sjelesørgeren ikke er seg tilstrekkelig bevisst hvilke forholdsregler den 
krever eller i verste fall later som at asymmetrien ikke eksisterer.  

3. Makt 
Makt har blant annet med posisjon å gjøre. En konfident kan være i en utsatt 
posisjon og føler seg avmektig i møte med hjelpeapparatet. Samtidig innebærer 
det å ha en hjelperrolle at man innehar en posisjon. Det er i utgangspunktet ikke 
negativt. Nei, en sjelesørger er nettopp i posisjon til å kunne hjelpe; 
vedkommende kan makte det. Men her kommer det asymmetriske forholdet inn. 
Om det naturligvis ikke foregår noen «rå og brutal» bruk av makt fra 
sjelesørgers side, kan kroppsspråk og ord like fullt oppleves destruktivt av den 
som strever.  

4. Grenser 
Grenser handler fremfor alt om å respektere konfidentens grenser og ikke opptre 
på en måte som kan virke invaderende. Bevissthet om maktaspektet og respekt 
for grenser hører sammen. Men hva med sjelesørgers egne grenser? Hva i eget 
liv og tjeneste må vedkommende ta hensyn til (be-grense) for å være best mulig 
i stand til å møte konfidentene sine? Sjelesørgers ivaretakelse av seg selv nevner 
jeg kort nedenfor i avsnittet om pliktetikk.  

5. Nærhet og avstand 
Dette hører også sammen med grenser. Som sjelesørgere må vi våge å være nær 
konfidentene i betydningen: å være i det som er vanskelig (ha en empatisk 
grunnholdning). Samtidig må de ha nødvendig avstand, for ikke å «gå inn» og 
leve livet for konfidenten (en sympatisk grunnholdning). Manglende sondring 
mellom empati og sympati vanskeliggjør arbeidet for både sjelesørger og 
konfident.  
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Sjekk blindsonen!  
Jeg husker en hendelse tidlig i min egen kjøreopplæring. Læreren hadde bedt 
meg svinge av på en busslomme, for så å gi meg beskjed om å kjøre videre. Jeg 
satte på blinklyset, så i speilet og skulle til å sette bilen i bevegelse, da læreren 
tråkket på bremsen fra sin plass. «Hva er det nå?» datt det ut av meg. «Jeg har jo 
gjort det jeg skal». «Nei, ikke alt», sa han. «Sjekk blindsonen, Trygve». Det 
samme skjedde da vi noe senere trente på å skifte felt på motorveien. Blinklyset 
var satt på, jeg hadde sett i speilet og skulle til å legge meg over, da læreren 
holdt igjen rattet. «Blindsonen, Trygve! Har du sjekket den?» 

Blindsonen er der når vi kjører bil. Det kan bli svært farlig for oss selv og 
andre trafikanter om vi glemmer å sjekke den. Til gjengjeld er den enkel å 
sjekke. Det som eventuelt befinner seg i den er ikke farlig i seg selv. Farlig blir 
det først når vi ikke forvisser oss om hva som er der og tar nødvendige hensyn. 
Gordon Johnson, grunnleggeren av Modum bad, sa at det vi er oss bevisst, kan 
vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke er oss bevisst, gjør alltid noe med oss. 

Alle har vi en blindsone. Der befinner det seg som på forskjellig måte 
innvirker på oss, men som vi ikke uten videre er oss bevisst: hendelser, 
opplevelser og erfaringer.  

Sjelesørgere møter aldri konfidentene sine, «med blanke ark». Selvsagt vil 
en gjøre det en kan for å «nullstille» seg, slik at en kan være så oppmerksomt 
tilstede som mulig i samtalen. Men å møte et annet menneske er som sagt også å 
møte seg selv. Det en hører, føler og fornemmer i samtalens løp knytter, enten 
en er det bevisst eller ikke, an til ens eget liv. Professor Leif Gunnar Engedal har 
treffende sagt: «Vi hører med ørene, men lytter med det livet vi har levd». Vi 
kan si at det konfidenten forteller filtreres gjennom sjelesørger og påvirker på 
godt og vondt hvordan hun eller han responderer.  

På godt innebærer dette, som personlig har vært en frigjørende erfaring i min 
sjelesorgutdanning, at også det mørke, vonde og skambelagte en måtte kjenne på 
i eget liv, kan bli en ressurs i møte med konfidenten. Ikke uten videre, vel å 
merke, eller ved at en ukritisk begynner å snakke om oss selv i tro på at en 
hjelper den andre. I så fall har en glemt å sjekke blindsonen. Ens eget blir en 
ressurs når en for eksempel gjennom veiledning utvikler trygghet og mot nok til 
å ta brodden av skammen ved å sette ord på den. 

I så måte må det nevnes at en del nyere teori om møtet mellom hjelper og 
hjelpesøkende skiller seg markant fra tradisjonen etter Sigmund Freud. I følge 
denne tradisjonen er terapeuten subjekt og pasienten objekt. Terapeuten 
forholder seg fullstendig nøytral overfor pasienten; står helt utenfor og henne 
eller ham og lar seg ikke påvirke. Mot denne arven vil noen innvende at 
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nøytralitet kan etterstrebes, men at en som hjelper må være realistiske på at en 
aldri vil kunne praktisere det fullt ut. En rendyrket subjekt-objekttilnærming til 
den som søker hjelp, kan innebære at en ikke blir tilstrekkelig oppmerksom på 
hva man som sjelesørger likevel bringer inn i møtet. 

Andre, som psykologene knyttet til Stone Center-miljøet i Massachusetts, vil 
derfor gå så langt som å hevde at nøytralitet slett ikke skal etterstrebes. Etter 
deres oppfatning virker relasjonen mellom hjelper og konfident i seg selv 
helende. Hjelperen kan ikke bli stående som ekspert på utsiden av konfidenten, 
men må bli en del av relasjonen og la seg berøre.9  

Møtet mellom sjelesørger og konfident er med andre ord dynamisk. Det 
oppstår energi. Ved å være seg bevisst hva en selv bringer inn i møtet, kan 
denne energien virke konstruktivt for konfidenten. «Use of Self» kalles det i den 
engelskspråklige litteraturen og innebærer at man selv er et redskap. Likeledes 
vil konfidenten påvirke oss. «Intersubjectivity» er faguttrykket for dette.10  

Overføring og motoverføring er to avgjørende begreper i en sjelesorgrelasjon 
som det er nødvendig å ha kunnskap og bevissthet om, også i et etisk perspektiv. 
Overføring er det som ubevisst skjer i konfidenten og overføres til, «plantes» i 
sjelesørger. Motoverføring er derimot det som ubevisst skjer i sjelesørger og 
overføres til, «plantes» i konfidenten. Jeg skal ikke gå videre inn på det her, bare 
nevne at utforsking av disse vanskelige og samtidig spennende dynamikkene 
kan være en hjelp til å fordype samtalen og bringe den fremover. Men etisk sett 
er kunnskap om dem avgjørende for at sjelesørger ikke skal forveksle 
konfidentens og sitt eget «materiale» og respondere på feil grunnlag.  

Tilbake til Gordon Johnsons ord: «Det vi er oss bevisst, kan vi ofte gjøre noe 
med. Det vi ikke er oss bevisst, gjør alltid noe med oss». Jeg leser disse ordene 
som rettet ikke bare til pasienter, men også til hjelpere. De er en oppfordring til 
å sjekke blindsonen. Så hvordan gjør vi det? Hva befinner seg i blindsonen? Hva 
er skyggen eller skyggesiden vår, den vi ikke uten videre ser selv, men som lett 
spilles ut i møte med andre? Uttrykket låner jeg av den amerikanske PKU-
veilederen William A. Miller, fra hans bok «Make Friends With your Shadow. 
How to Accept and Use Positively the Negative Side of your Personality».11 

Som nevnt, er veiledning en måte å utforske dette landskapet på. God 
veiledning kjennetegnes fremfor alt av at veileder evner å skape et trygt rom der 

																																																								
9 Se Judith V. Jordan, Maureen Walker og Linda M. Hartling (red.): The Complexity of Connection. 

Writings from the Stone Center’s Jean Baker Miller Training Institute.  New York: The Guilford Press, 2004. 
10 For nærmere bekjentskap anbefales Pamela Cooper-Whites bok Shared Wisdom - Use of the Self in 

Pastoral Care and Counseling, Fortress Press, 2004. 
11 Minneapolis, Minnesota: Augsburg Publishing House, 1981. 
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den som søker veiledning, opplever å kunne være med hele seg. Om man, som 
prest, ikke har en fast veileder, bør man likevel ha en eller flere gode 
samtalepartnere som ikke bare bekrefter en, men også evner å gi mer 
utfordrende responser.  

En annen måte kan være å skriftliggjøre ens egen historie. Den er for øvrig 
det første og største vedlegget til søknad om opptak på PKU-kurs. Ikke for at 
den på noen som helst måte skal kontrolleres; veies og finnes lett eller tung. Nei, 
men fordi det skjer noe når man skriver:  

 
• Hvordan har livet mitt ledet meg til min tjeneste? 12 
• Hva er jeg opptatt av på fritiden? 
• Hva er noen av mine sterke sider? 
• Hva slags budskap mottok jeg i min familie da jeg var barn? 
• Hva er et viktig valg jeg har tatt i mitt liv? 
• Hvilke relasjoner er viktige? 

Etisk teori – en hjelp til å reflektere over egen praksis 
Leif Gunnar Engedal fortalte om en student han var veileder for, som sa: 
«Ingenting er så praktisk som god teori». Etisk teori i betydningen pliktetikk, 
konsekvensetikk og dydsetikk er nettopp praktiske også når det gjelder å 
reflektere rundt det å være sjelesørgere. Hva vil det så si å se ens praksis i et 
pliktetisk, konsekvensetisk og dydsetisk perspektiv? Fordi det handler om 
nettopp refleksjon, er det følgende skrevet i en reflekterende mer enn en 
argumenterende stil. Først til pliktetikken. 

Pliktetikk 
Pliktetikken tar utgangspunkt i moralloven. Den finnes tilgjengelig for alle 
gjennom fornuften og kan ifølge Kant formuleres som et kategorisk imperativ.13 
For det første i universalitetsformuleringen: «Handle etter den maksime 
gjennom hvilken du samtidig kan ville at den skal bli en allmenn lov».  Hva vil 
det si at en sjelesørger legger moralloven til grunn for sin praksis? Det kommer 
etter min mening til uttrykk i en profesjonell yrkesutøvelse.  

Fremfor alt er konfidentene høyst forskjellige som mennesker, noe 
sjelesørgers tilnærming må gjenspeile. Men alle har rett til å bli møtt med for 
eksempel den samme respekt. Om sjelesorg aldri utøves med andre kolleger til 
																																																								

12 Dette og de følgende spørsmålene er hentet fra «FPK-PKU: Emnehefte for pastoralklinisk utdanning 
sept. 2014 – mars 2015, Kyrre Klevberg. 

13 Et kategorisk imperativ er en oppfordring som gjelder under alle forhold, uten unntak. 
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stede, kan ingen sjelesørger etablere sine egne regler. Konfidenten og det 
vedkommende forteller, vil være beskyttet av taushetsplikten. Men sjelesørger 
må på generelt grunnlag være i stand til å gjøre åpent rede for hvordan hun eller 
han arbeider. Det er en nødvendig kvalitetssikring av arbeidet og kan virke 
betryggende for den som vurderer å søke sjelesorg.  

Så er det humanitetsformuleringen av moralloven: «Handle slik at du alltid 
bruker menneskeheten både i din egen person og i enhver annens person 
samtidig som et formål, og aldri bare som et middel». Hvordan møte 
konfidentene som mål i seg selv? Og hvordan kan konfidenter eventuelt bli bare 
et middel for sjelesørger? Kanskje ikke bevisst, men ubevisst. Hva utspiller seg i 
så fall i blindsonen? Kan det være ens eget i og for seg legitime ønske om å 
hjelpe? Eller behov for å vise hva en kan? Eller lengsel etter anerkjennelse?  

Det er verd å merke seg at Kant ikke bare snakker om å møte andre som et 
mål i seg selv. Han sier også at man skal møte seg selv på den måten! Jeg har 
tidligere understreket viktigheten av å trekke nødvendige grenser for 
konfidentene og en selv. Som hjelper skal man ikke la seg bruke opp av 
konfidentene. Personlig har jeg hatt enkelte samtaler der jeg har følt meg 
irritabel etterpå. Ikke fordi jeg opplevde det så slitsomt å være i det konfidenten 
fortalte, men fordi jeg følte meg brukt, redusert til et middel for henne eller ham.  

Konsekvensetikk 
Hva er formålet med ens sjelesørgeriske praksis? Hvilke tilsiktede og utilsiktede 
konsekvenser har den? Hva skal for eksempel formålet med en samtale eller en 
samtalerekke skal være? Det er konfidenten som setter agendaen og skal ta 
ansvar for sitt eget liv. Men hvordan responderer sjelesørger? Hva slags 
følgesvenn vil hun eller han være for konfidenten langs det stykke vei de går i 
fellesskap?   

Styrken i konsekvensetikken er at den gir hjelp til å besvare disse 
spørsmålene. Det er ikke nok med gode intensjoner fra sjelesørger, hvis utfallet 
ikke blir godt for konfidenten. Kan det tenkes at hva sjelesørger mener bør være 
målet, faktisk helliger midlene vedkommende bruker? Og igjen: Kan det være at 
hva sjelesørger tror eller mener er best for konfidenten egentlig handler om å 
realisere sine egne personlige behov? Eventuelt at egne behov ubevisst «leses» 
inn i konfidenten? 

Dydsetikk  
Hvem vil sjelesørger bli? Å utvikle seg er en naturlig og nødvendig del av 
enhver profesjon. Den pastoral-kliniske læringsmodellen er enkelt sagt praksis – 
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refleksjon – praksis. Man gjør seg erfaringer i sjelesorgsituasjonen og reflekterer 
individuelt og i gruppe over disse med sikte på fornyet praksis. Denne modellen 
gir et dynamisk perspektiv på å være sjelesørger. Videre er den et korrektiv til 
en mer autoritær forståelse av sjelesørgerens rolle som «eksperten», jf. tidligere i 
artikkelen.  

Dyder i Bibelen 

Bibelen holder frem en rekke dyder. Mest kjent er kanskje Paulus’ 
«dydskatalog» i Gal 5, 22-23, der dydene som nevnes kalles «Åndens frukt»: 
kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet 
og selvbeherskelse.  

Hvilke dyder bør prege kristne sjelesørgere? Den som søker sjelesorg, skal 
få møte et kristent medmenneske; et menneske preget av Jesus Kristus. Det er 
verd å merke seg at dydene Paulus lister opp i Gal 5, ikke er krav. Nei, de er 
tvert imot frukt som vokser frem ved å leve et liv i Ånden, som Paulus 
oppfordrer til (v.1). Og livet i Ånden følger av å leve med og i Jesus Kristus: 
«Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye 
frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre» (Joh 15,5).  

Oppsummering: Den som tror seg ferdig utlært, er ikke utlært, 
men ferdig 
At man aldri blir ferdig utviklet som sjelesørger er en sunn erkjennelse og 
uttrykk for etisk bevissthet. Det er en sterk tilskyndelse til fortsatt arbeid og 
fremfor alt et trøsterikt og håpefullt budskap for både sjelesørgere og 
konfidenter.  I så måte vil jeg avslutte med dette diktet av Tomas Tranströmer: 

Romanska bågar 
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. 
Valv gapande bakom valv och ingen överblick. 
Några ljuslågor fladdrade. 
En ängel utan ansikte omfamnade mig 
och viskade genom hela kroppen: 
«Skäms inte för att du er människa, var stolt! 
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oendligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall». 
Jag var blind av tårar 
og föstes ut på den solsjudande piazzan 
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tilsammans med Mr. og Mrs. Jones, Herr Tanaka og Signora Sabatini 
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt».  
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David L Perry: Partly Cloudy: Ethics in War, Espionage, Covert Action, and 
Interogation (second Edition), Rowman & Littlefield, 2016.  ISBN 978-1-44-
226203-4. 
	
Bokens tittel, Partly Cloudy, er inspirert av Perrys oppvekst nord på den 
amerikanske stillehavskysten, Tocoma, Puget Sound. Selv når det ikke regnet, 
var det som oftest overskyet og han så fram til de dagene det bare var delvis 
skyet, når blå himmel, fjellene og sjøen i det minste var synlig av og til. Tittelen 
er valgt for å peke på typiske trekk ved etikken som sådan, men særlig de 
spørsmålene som handler om krig etterretningsoperasjoner. Noen ser helst at 
moralske valg er opplagte, absolutte og framstår i svart/hvitt. Andre ser etikken 
som sjatteringer i grått – som en uendelig overskyet vinter. For dem finnes det 
ikke noen klarhet, bare usikkerhet og tvetydighet. 

Perrys posisjon er ingen av de skisserte. Visst kan etiske spørsmål være 
kompliserte og nærmest uhåndterlige, men på andre finnes det ukontroversielle, 
for ikke å si universelle svar. Og for noen spørsmåls vedkommende kan en finne 
løsninger og svar til tross for at de er komplekse og vanskelige. Oppsummert er 
ifølge Perry our moral choices […] only partly clouded. 

David L Perry har bred og solid faglig bakgrunn fra både teologien og 
filosofien og har Ii flere år undervist i etikk både ved US Army War College og 
andre akademiske institusjoner. Han er vel bevandret i rettferdig krig tradisjonen 
og kjenner godt til nyere forskning innenfor dette fagfeltet. Det gjør at han kan 
gi leserne sine en solid bakgrunn for å forstå og delta i ordskiftet rundt etikk og 
militærmakt, også innenfor de feltene som kan være vanskelig tilgjengelig. 

Partly Cloudy består av 11 kapitler som ikke nødvendigvis alle er like 
interessante og relevante for en norsk leser. 

Kapittel 1 er en god innføring i etisk refleksjon som alt i. Alt i alt utstyrer 
han sine lesere med en god verktøykasse når de i neste omgang skal gi seg i kast 
med de etiske utfordringene som Perry presenterer i de påfølgende kapitlene. 
Han drøfter de klassiske etiske modellene og ender opp med en utilitaristisk 
modell som han kobler med den engelske moralfilosofen W. D. Ross prima 
facie-teori. Perry insisterer på at det ikke finnes enkle svar på kompliserte 
spørsmål og er, som boktittelen antyder, ute etter å kaste lys over ulike gråsoner. 
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I kapittel 2, Comparative Religious Perspectives on War, trekker Perry på 

sin teologiske kompetanse og sammenligner ulike religiøse tradisjoner syn på 
krig og våpenmakt og prøver å identifisere relevante etiske prinsipper som han 
mener vil kunne aksepteres innenfor de ulike tradisjonene. 

Det tredje kapittelet, Just and Unjust War in Shakespeare´s Henry V, er et 
slags litterært (og historisk) mellomspill, som med utgangspunkt i Shakespeares 
stykke fokuserer på rettferdig krig-kriterier som rettferdig grunn, rett myndighet, 
proporsjonalitet og beskyttelse av ikke-stridende parter. 

Kapittel 4 prøver med utgangspunkt i My Lai-massakren under 
Vietnamkrigen å forstå hvordan overgrep og brudd på internasjonal rett kan skje 
under krigshandlinger og konkluderer med råd til militære ledere på ulikt nivå 
om hva som er viktig og vesentlig for å forhindre overgrep. 

Med kapittel 6 dreier fokuset i boken fra militære operasjoner til 
etterretning. I dette og det påfølgende kapittelet hevder forfatteren at de 
amerikanske hemmelige tjenestene må forstås på bakgrunn av forholdet mellom 
USA og Sovjetunionen og utvikler en rettferdig krig-basert teori som forsvarer 
hemmelige operasjoner og spionasje under gitte vilkår. 

Kapittel 8 omhandler spionasje og fokuserer med utgangspunkt i intervjuer 
med tidligere etterretningsoffiserer pluss deres memoarer på en rekke etiske 
problemstillinger knyttet til spionasjevirksomhet. Perry avviser ikke muligheten 
eller behovet for spionasje, men er tydelig på at det moralske grunnlaget og de 
etiske vurderingene må gjøres i forkant og ikke komme som et slags 
rasjonaliserende postludium. 

Den samme holdningen finner en igjen i det neste kapittelet som omhandler 
Covert Action. Med utgangspunkt i amerikanske operasjoner der en har 
understøttet politiske grupperinger utenlands eller bidratt til statskupp i land en 
ikke har vært på god fot med, drøftes nytten av og moralske aspekter ved slike 
operasjoner. Kapittelet slutter med et blikk på bruken av cybervåpen. 

Kapittel 10 omhandler Targeted Killing. I førsteutgaven av boken ble dette 
temaet behandlet i kapittel ni som en problemstilling under covert actions. I 
denne utgaven er temaet viet et eget kapittel bla annet som et innlegg i den 
amerikanske debatten om bruk av droner. 

Kapittel 11, Interrogation, er utgangspunktet for Perrys artikkel i dette 
nummeret av PACEM og spør blant annet om der er slik at hensynsløse fiender 
krever hensynsløse forhørsmetoder. Han drøfter også andre spørsmål som har 
preget den amerikanske debatten i etterkant av angrepet på World Trade Center, 
så som: hva er effekten av tortur, virker den etter hensikten? Finnes det noe slikt 
som en absolutt rett til ikke å bli utsatt for tortur eller er det en rettighet som som 
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må vike for andre og eventuelt mer presserende rettigheter? Hvilke 
konsekvenser har det å gi avkall på Genèvekonvensjonene og FNs 
torturkonvensjon? 

Boken slutter med en kort epilog om fredsskaping og konkluderer med: 
All of us are bound to recognize an uphold a number of objective and strong 
ethical principles, including compassion for others and respect for their 
autonomy and dignity. Such principles […] do require anyone in a position to 
authorize war, espionage, covert action or coercive interrogation to at least 
give concerted attention to alternative actions that might more completely 
reflect our most important moral obligation. 
[… ] 

Peacemaking is a noble and vital calling, one whose virtues and skills all of us 
– even warriors and spies – should strive to inculcate in ourselves and practice 
within our diverse spheres of influence. 

 
Partly Clouded anbefales til videre lesning og refleksjon. 
 

Leif Tore Michelsen 
 








