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WW Dette forslag er ikke foreneligt med den spanske forfatning.”
Mariano Rajoy, Spaniens konservative premierminister, under en debat i parlamentet, der handlede om regionen
Cataloniens ønske om en folkeafstemning om selvstændighed.
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Dilemma. Tyskland hjælper sin allierede,
men bryder folkeretten
JENS MALLING
SKRIVER FRA TYSKLAND
udland@k.dk

Hver gang den lette summen
af fjernstyret død høres på
himlen over et tredjeverdensland – lad det være Yemen,
Somalia eller Pakistan – i
form af en amerikansk Predator-drone på vej til at aflevere lasten af Hellfire-missiler, er der stor sandsynlighed
for, at forbundsrepublikken
Tyskland er involveret.
Washingtons verdensomspændende krig med de ubemandede droner koordineres
nemlig i vid udstrækning på
baser i Tyskland. Ifølge sidste
uges udgave af det tyske tvprogram Panorama udgør
særligt den amerikanske base Ramstein tæt ved Kaisers
lautern et kontrolcenter for
angrebene. Her behandles
data fra satellitter. Informa
tionen sendes bagefter til
USA, hvor de, der styrer dronerne, typisk sidder.
Som såkaldt ”sensor operator” arbejdede den i dag
28-årige Brandon Bryant gennem fem år med at styre dronerne for det amerikanske
militær. Fra baser i Irak, New
Mexico og Nevada deltog han
i adskillige drone-missioner.
Da han af samvittighedsgrun-

de sagde op i april 2011, fik
han et certifikat, der dokumenterede, at hans enhed
havde gennemført 1262 drab
med dronerne.
”Det er ganske enkelt.
Uden Tyskland ville hele
USA’s dronekrig ikke være
mulig,” siger han til Süddeutsche Zeitung.
”Uanset hvor dronerne sættes ind i verden, løber de nødvendige data til at styre dem
gennem Ramstein. I de mere
end tusind missioner, jeg har
deltaget i, var der ikke en
eneste gang, hvor vi ikke ved
vagtens begyndelse ringede
til Ramstein,” uddyber Bryant.
I fjor var det fremme, hvordan Tyskland er integreret i
dronekrigen, men man gik ud
fra, at det kun drejede sig om
aktioner i Afrika. Nu afsløres
det, at sagen er mere vidtrækkende. Baser i Tyskland
bruges også til at koordinere
angreb i Afghanistan, Pakistan og Yemen.

Tysklands involvering i drone-angrebene er særlig ømtålelig, fordi flere islamister
med tysk statsborgerskab er
blevet dræbt på denne måde
i Pakistan. Ifølge Bryant kan
dronerne finde deres mål via
ofrenes mobiltelefoner. Sam-

tidig er det kendt, at tyske
myndigheder netop udleverer oplysninger om udrejste
tyske islamisters telekommunikation til amerikanerne.
Siden det amerikanske militær begyndte at anvende
droner, har det været kritiseret for at være etisk uforsvarligt at dræbe mennesker som
i et computerspil fra flere tusinde kilometers afstand. Ofte er uskyldige civile ofre for
missilerne.
Korrespondent for Die Tageszeitung Christian Rath
skriver, at ”henrettelse af terrorister med dronebeskydning uden domsafsigelse ifølge tysk ret enten er en krigsforbrydelse eller mord”.
Han peger på, at sagen er
politisk sprængfarlig for landets regering:
”Den vil ikke kunne leve
med, at ekstralegale henrettelser i andre dele af verden
bliver assisteret fra tysk
jord.”
Det bringer forbundskansler Angela Merkels regering i
et dilemma. Enten distancerer den sig fra sin nære allierede USA, eller den risikerer
at bryde folkeretten som
medansvarlig for de fjernstyrede angreb.
Rath plæderer for, at rege-

globale glimt
ved anders raahauge

Altid den
rigtige kalk
A.N.Wilson satiserer i Daily
Telegraph over, at man nu
har fundet den ”ægte” nadverkalk på et spansk museum.
”Pointen for kristne, der
deltager i nadveren, er, at de
finder den levende Kristus i
ritualet. Ved siden af denne
overvældende eksistentielle
erfaring vil den reelle besiddelse af selve kalken være totalt ligegyldig. På ét plan vil
den legendariske ’kalk’ altid
forsvinde i tågerne. På et andet vil velsignelsens bæger
løftes op ved ethvert kristent
alter. Hver dag. Man behøver
ikke tage til et spansk museum for at se det.”

Bøn
om forbøn

0 En drone i luften blandt tyske soldater i Afghanistan. Det viser sig, at stort set alle amerikanske droneangreb i eksempelvis Pakistan
kun kan finde stede med tysk involvering, og det har sat den tyske regering i et dilemma. – Foto: Johannes Eisele/AFP/Scanpix.

ringen skal indgå en aftale
med Washington om, at de
amerikanske soldater i Tyskland kun deltager i droneangreb, der er forenelige

med en europæiske fortolkning af folkeretten, men han
tilføjer:
”Regeringen er sandsynligvis for svag til at få sådan en

indrømmelse fra den amerikanske regering.”
I Süddeutsche Zeitung luftes muligheden for helt at opsige aftalen med amerikaner-

ne om at benytte faciliteter
på tysk jord. Avisen medgiver, at det ville betyde ”ødelæggelse af det tysk-amerikanske forhold”.

Konebytteri. Gammel tradition eller åben voldtægt?
Af Stine Kromann
Dragsted
udland@k.dk

Venner, der har sex med hinandens koner uden nogen
betingelser. Det er en tradition, der har været praktiseret
i generationer blandt Namibias nomadefolk.
”Det er en kultur, som skaber sammenhold og venskab,” udtalte oppositionspolitikeren Kazeongere Tjeundo ifølge det franske nyhedsbureau AFP for nylig.
Tjeundo siger nu, at han vil
foreslå en lov om konebytteri
efter parlaments- og præsidentvalget, der finder sted
om et par måneder.
Skikken med konebytteri,
som på lokalsprog er kaldt
”tilbyd din kone til en gæst”,
er udbredt blandt Ovahimbaog Ovazemba-stammerne i
den nordlige del af landet. De

udgør kun cirka 86.000 ud af
Namibias 2,2 millioner indbyggere og lever i afsides lokalsamfund i et svært tilgængelige, tørt og bjergrigt hjørne
af landet.
Oppositionpolitiker Tjeundo, kommer selv fra Ovahimba-stammen og står til at blive genvalgt. Han fastslår, at
konebytteri forebygger utroskab, fordi det er mændene
selv, der bestemmer, hvilken
ven de tilbyder deres kone til.
Konerne derimod har ikke
noget at skulle have sagt.

Udtalelserne har vakt stærke
reaktioner i resten af Namibia, og en række kvinderettighedsforkæmpere og juridiske eksperter har taget til
genmæle i avisen Namibian
Sun.
”Det er åben voldtægt. Kultur kan ikke bruges som undskyldning for at misbruge

kvinder,” siger landedirektør
Sarry Eises fra ligestillingsorganisationen Gender Links
Namibia.
”Et flertal af kvinder i landet er imod skikken, som helt
bør afskaffes,” lyder det fra
advokat Amon Ngavetene,
hvis firma, Legal Assistance
Centre, yder offentlig retshjælp.
Veronica de Klerk fra organisationen Women’s Action
for Development fordømmer
også forslaget på det stærkeste. Hun mener, at ”konebytteri har alvorlige følelsesmæssige og psykologiske
konsekvenser for kvinder og
strider imod flere af landets
love. Forslaget afslører et
chokerende niveau af uvidenhed blandt visse politikere”. I
et land, hvor 18,2 procent af
befolkningen er smittet med
hiv, advarer de Klerk ligesom
en række sundhedseksperter
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Kazeongere Tjeundo,
politiker fra Namibias
Ovahimba-stamme, hvor
konebytteri er udbredt.

Sarry Eises, landedirektør,
ligestillingsorganisationen
Gender Links Namibia.

om, at skikken udsætter
kvinder for en stor sundhedsfare.

med at bytte koner, men samtidig være oplyste om ”god
praksis”, når det gælder hivsmittefare, siger den lokale
leder Uziruapi Tjavaraen,
ifølge AFP.
Men nu bliver Tjeundo
undsagt af sit eget parti, Democratic Turnhalle Alliance,
DTA.
”DTA har intet at gøre med
hans udtalelse. Det er hans

Og det er netop bekymringen
om spredning af hiv og aids,
som Tjeundo og andre traditionelle ledere frygter vil blive brugt til at stoppe, hvad de
siger er en gammel tradition.
Lovforslaget skal sikre, at nomadefolket kan fortsætte

personlige holdning, men vi
respekterer hans kultur,”
sagde partiets generalsekretær i denne uge til avisen
New Era og tilføjede, at Tjeundo er blevet bedt om at give en offentlig undskyldning.
Generalsekretæren udtrykte samtidig bekymring for, at
udtalelserne kan skade partiet ved det kommende valg.
Selv siger Tjeundo, at han er
blevet misforstået.

Blandt rettighedsforkæmpere
er skuffelsen allerede til at tage og føle på.
”Det er en skam, at der i oppositionsrækkerne er denne
åbne udstilling af holdninger, der hører stenalderen til.
Den nuværende unge og dynamiske partiledelse skabte
ellers håb om partiets succes,” sagde civilsamfundsaktivist Veronica de Klerk ifølge
New Era.

Den nytiltrådte leder af Tjeundos parti, McHenry Venaani, er således kendt for at
være en åben fortaler for seksuelle mindretals rettigheder. Han har blandt andet
kritiseret andre politikeres
påstande om, at homoseksualitet er uafrikansk og bør
stoppes.
”Homoseksuelle har altid
været en del af vores samfund, og det er videnskabeligt bevist, at der er homoseksuelle i alle folkeslag og kulturer. Hvem man sover med,
er en personlig sag,” udtalte
Venaani sidste år til online
nyhedssiden Gay Star News.
Nu er spørgsmålet, hvor
langt partilederens seksuelle
åbenhed strækker sig, når
det gælder konebytteri, og
hvordan han vil balancere
kampen for mindretalsrettigheder med respekt for kvinders rettigheder.

Katolsk præst i Sverige Anders Piltz er i Dagen irriteret over, at nogle kalder
Maria-dyrkelsen afguderi.
”Hvis jeg kan bede min mor
gå i forbøn for mig, hvorfor så
ikke vor tros fælles mor, som
under korset blev betroet til
den elskede discipel, det vil
sige til enhver troende? Dette
strider ikke mod skriften, det
er en indsigt i skriften.”

Lidelsens
mening
David Brooks skriver om lidelse og lykke i New York
Times.
”Når folk erindrer deres
fortid, taler de ikke kun om
det lykkelige. Det er tit modgangen, der forekommer vigtigst. Folk vil have lykke, men
føler sig formet gennem lidelse.”

Økologiens
vinkel

Wesley J. Smith mener i
First Things, at filmen ”Noah” føjer sig ind i rækken af
økologiske katastrofefilm,
der antihumant anser mennesker som en kræftsvulst
på moder jord.
”I virkeligheden befaler
Gud i skabelsesberetningen
Noa at ”underlægge sig jorden”. I ”Noah” er dette credo
knyttet til filmens hovedskurk, menneskenes konge, den morderiske kødædende efterkommer af Kain.
Antihumane film drejes, fordi
mange af Hollywoods toneangivende – som ”Noahs” instruktør Darren Aronofsky –
er vilde med radikal miljøforandring.”

kiosken

Sindets sære modtagelighed. Amerikansk religionshistoriker argumenterer for en seriøs
udforskning af mentale fænomener, der overskrider tid og rum
Af Anders Raahauge
udland@k.dk

FORFATTEREN MARK
TWAIN drømte en nat, at
hans bror var død. Han lå
i et sæt tøj af forfatterens i
en metalkiste med en buket hvide roser med én
rød rose på brystet. Drømmen var skræmmende livagtig; to uger
efter gik den i opfyldelse i alle detaljer.
Twain var en meget nøgtern mand og
udstyret med en veludviklet ironi, men
han hjemsøgtes regelmæssigt af præcise
forudanelser, hvorfor han uden vaklen
troede på tankeoverføring. ”Mental telegrafi”, kaldte han fænomenet. Han fortalte om en række af sine oplevelser i en
artikel, men han tøvede mange år med
at offentliggøre den af frygt for at blive
til grin.
Jeffrey J. Kripal, amerikansk professor
i religionshistorie, fortæller om Twains
og andre personers erfaringer af tilsvarende art i et essay i The Chronicle of
Higher Education, og han vil slå et slag

for, at forskningen tager sådanne fænomener alvorligt.
Twain var med rette bange for at blive
til grin. Man regnes for naragtig, hvis
man ikke accepterer knæsatte dogmer
om tid og rum, skriver Kripal. Samtidig
opdager frontfysikken, under overholdelse af naturvidenskabens spilleregler,
hele tiden svimlende nye dimensioner
af naturlovene og konstaterer, at de ofte
bevæger sig efter helt andre mønstre
end forventet. Gammeldags materialisme er for længst overhalet, men er man
ikke netop frontfysiker, skal man stadig
stå ret for dens gamle dogmer.
NÅR MAN INVESTERER MILLIARDER i
partikelfysik, gør man forunderlige erkendelser, for eksempel i den store accelerator ved Genève. Hvis man investerede tilsvarende summer i fordomsfri
udforskning af mentale fænomener,
fandt man måske ud af, at bevidstheden i forhold til tid og rum kan opføre
sig lige så forunderligt som kvanterne i
fysikken. I stedet holder vi os hårdnakket til simple materialistiske og mekani-
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Jeffrey J. Kripal, amerikansk professor i
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ske modeller for hjernen, klager Kripal.
Hans eget fag, religionshistorien,
myldrer med eksempler på erfaringer,
hvor rum og tid er overskredet. Dem tager man imidlertid aldrig alvorligt, eftersom også religionerne jo helst skal forklares materialistisk. Det hedder gerne,
at de kun er projektioner, udsprunget af
angst for døden, eller de opstår ved impulser i hjernen, som er afsat under
hjernevævets darwinistiske udviklingshistorie. Religionshistorikerne tager ofte
ikke deres eget genstandsområde alvorligt, sukker Kripal.
”Om få år er vi mennesker måske helt
forsvundne, reduceret til blot kognitive
moduler, DNA, der reproducerer sig selv,
proteiner i hjernens synapser, eller hvad
end det kan være. Vi hører konstant om
’subjektets død’ og får at vide, at vi basalt er omvandrende lig med computere
på toppen – faktisk teknologiske zombier, våde robotter, kød-dukker. Vi er i den
latterlige situation, at intellektuelle med
deres bevidsthed fortæller os, at bevidstheden egentlig ikke findes,” bemærker Kripal.

DE HUMANISTISKE FAG har betalt en dyr
pris for at abonnere på materialismens
forståelse af bevidstheden. De har dermed reduceret sig til eftersnakkere på sidesporet, mens de materialistiske meldinger om sindet alene sætter dagsordenen.
Vil humaniora tilbage på banen, skal
man finde sin egen vej og endda turde tage den kontroversielle diskussion op om,
hvorvidt sindet kan have egenskaber, der
kan virke i andre dimensioner end de
gammelkendte, som for eksempel Swedenborg, Twain eller Aldous Huxley
mente det.
Man bør udfordre det dogme, at hjernen er identisk med sindet. Ingen kan bevise, hvordan det våde, varme nervevæv
egentlig kan tænke. Måske er hjernen
snarere modtagende og formende medie
for bevidstheden, som muligvis også kan
findes uden for hjerneskallen?
Hidtil har vi mindet om buskmænd,
siger Kripal, der finder en transistor,
som kan spille musik. De vil naturligvis
antage, at den selv er ophav til musikken, eftersom de ikke kan vide noget om

de radiobølger, antennen modtager. De
må blive ”radio-materialister”.
Kan det tænkes, at hjernen virker noget i retning af en radio? Religionshistorien er i al fald fuld af spor, der peger i
den retning, hævder Jeffrey Kripal. Bevidstheden kan nogle gange modtage
informationer på så uforklarlig måde, at
andre love måske er i spil, end dem vi
kender.
Der er heldigvis det generøse ved radio-billedet, at det åbner for bidrag fra
både den hårde videnskab og den humanisme, der tror på menneskets ånd.
Med radio-metaforen behøver materialismen ikke fremstå som direkte forkert,
men som blot halvvejs rigtig. Den redegør for apparatet, ikke for bølgerne.
”Sindet kan vide ting, som ligger fjernt
i rum og tid, for sindet er ikke bundet af
rum eller tid,” foreslår Kripal.
Den antagelse bør fremtidig forskning
undersøge, anbefaler han.

Anders Raahauge er kulturjournalist

