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”Hvis man har let ved at 
skrive, tror man sig mere 
talentfuld, end man er.”

JOSEPH JOUBERT (1754-1824), 
FRANSK FORFATTER

WWDer er grund til at holde nøje øje med kommunerne. Forhåbentlig vil den 
nye formand for Børnerådet, tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, være en lo-
vens lange arm helt ud i de � erneste a� roge – og ind på rådhusene. Udsatte børn 
må aldrig lades i stikken igen.

LARS TRIER MOGENSEN, I LEDERARTIKEL I DAGBLADET POLITIKEN

KRONIKKEN I MORGEN:
”Hvorfor må man ikke vælge selvmord?” 
af Erik Christian Larsen 

kronik   Der er gået 39 år, siden Pinochets militærstyrker tog magten i Chile og på brutal vis afsatte den 
demokratisk valgte socialistiske præsident, Salvador Allende. En gruppe gymnasieelever fra dengang afl ægger 
nu i en bog deres personlige vidnesbyrd om grusomhederne og terroren under Pinochets militærdiktatur

VIRGINIA ELISA Garrido Saavedra er fra 
Chile, men i dag bor hun i Danmark med 
sin familie. Det har hun gjort, siden hun 
var 17 år. Hun måtte fl ygte fra sit hjem-
land, dengang Pinochets militærstyrker 
i 1973 angreb regeringen og kuppede 
staten, og undertrykkelsen og terroren 
begyndte. 

Virginia afl ægger vidnesbyrd i bogen 
”Éramos Liceanas en septiembre del 
’73” (på dansk: Vi var gymnasieelever i 
september ’73). Der er nu gået 39 år si-
den grusomhederne.

Det er vanskeligt: ”Jeg kan ikke huske 
den tid i detaljer, det er tåget, men kon-
fronteret med minderne, kommer fl ere 
scener og erindringer tilbage. Jeg ved ik-
ke, hvordan jeg skal beskrive alle de fø-
lelser, som vælter ind over mig. Jeg har 
dem latent under huden. Jeg vil gerne 
fortælle alt. Men det koster mig,” fortæl-
ler hun i bogen (side 134). 

Hun var blandt gymnasieeleverne på 
pigeskolen Liceo No 1 de Niñas de Val-

paraiso, der som unge oplevede Pino-
chets diktatur på egen krop, efter at ver-
den, som de kendte den, faldt sammen 
ved militærkuppet. Pigerne blev truet og 
forfulgt, mange mishandlet og voldta-
get. 

De var teenagere, unge gymnasieele-
ver med uniformer og skoletasker, som 
pludselig blev ført bort af militærjunta-
en midt på skoledagen. De havde ikke 
begået nogen kriminalitet, men blot ud-
viklet en politisk bevidsthed, som ikke 
passede ind i regimets magtforvaltning, 
ligesom budskaberne i kunsten hos 
mange musikere og forfattere heller ikke 
gjorde det og derfor blev censureret, 
hvorefter også kunsterne måtte søge ek-
silet.

I 1973 smadredes Salvador Allendes 
socialistiske regering for at blive erstat-
tet af et langvarigt diktatur med general 
Augusto Pinochet i spidsen. Som leder 
skulle Pinochet blive anklaget for et 
ufatteligt antal volds- og mordsager og 

retsforfulgt til sin død i 2006 under an-
klage for forbrydelser mod menneskehe-
den og frataget sin immunitet af den 
chilenske højesteret. Det har vi hørt og 
set i nyhederne. Det er historieskrivning. 

TILBAGE STÅR DE, som overlevede, og 
som skulle leve videre med grusomhe-
derne og oplevelserne. Det er deres hi-
storier, vi nu kan læse. Bogen viser os, 
at erindring er andet end nostalgi, at 
den er handling. Den viser, hvordan 
erindring også kan være at tage vare på 
fremtiden, sådan at den enkelte kan leve 
videre, og sådan at grusomhederne ikke 
sker igen. 

De, som overlevede, har valgt at for-
tælle deres historie. Muligheden bød 
sig, da Aminie Calderón Tapia og Rosa 
Gutiérrez Silva besluttede sig for at gra-
ve i fortiden og fi nde frem til alle ofrene 
– nogle i Chile og andre i tvunget eksil. 
De ville dokumentere fortiden, som den 
blev oplevet, og som den blev båret i 
mindet. 

Forfatterne afl ægger også begge selv 
vidnesbyrd i bogen fra deres eksil i Bel-
gien og Frankrig. Idéen til bogen opstod, 
da Aminie og Rosa mødtes på Place Sal-
vador Allende i Paris i 2005. Nødvendig-
heden af bogen opstod langt tidligere.

Hele verden fulgte med i 1973, da den 
socialistiske præsident, Salvador Allen-
de, som blev demokratisk valgt i 1970, 
døde under militærkuppet. Billederne af 
det brændende præsidentpalads gik 
verden over på tv-skærmene, og de vold-
somme billeder blev for en tid omdrej-

ningspunkt i koldkrigstidens ideologi-
ske diskussioner og paranoia. 

Både Sovjets og USA’s interesser i mili-
tærkuppet var i mediernes interesse. Mi-
litærdiktaturet skulle vare frem til 1990, 
og med diktaturet kom forbrydelserne 
og volden. Som vi også kender det fra 
kunstnere som Pablo Neruda og Isabel 
Allende, blev eksilet for mange den 
tvungne nødvendighed. Chilenske fl ygt-
ninge strømmede ud i verden. Nogle 
som blandt andre Virginia Garrido helt 
til Danmark.

VIDNESBYRDETS STYRKE kan næppe 
undervurderes. Vores identitet konstru-
eres fortløbende og bygger som bekendt 
på vores erindringer. Fortiden og nuti-
den er ikke adskilte størrelser. Den kol-
lektive historiefortælling kan beskrive 
kronologien og de kausale forhold, men 

det er hos vidnet, at vi fi nder genfortæl-
lingen og generindringen – under hu-
den. 

Vidnesbyrd handler mere om at 
videreføre erfaringer end blot at arki-
vere fortiden for at bevare eller afslutte 
den. Derfor, kan man sige, fl yttes 
ansvaret for, hvordan vi fremstiller 
begivenhederne, over på repræsentatio-
nen. 

At gengive erindring, hvad enten der 
er tale om selvbiografi ske, biografi ske 
eller kollektive erindringer, her i form af 
indsamlede vidnesbyrd, så husker det 
os på, at selve erindringen om fortidens 
oplevelser ikke kun handler om at grave 
noget frem, som blev afsluttet i fortiden, 
for at holde det i live, men også om de 
kommunikationshandlinger, der netop 
er betingelser for erindringen. 

At fokusere på fremstillingen af erin-
dringerne betyder ikke, at vi bevæger os 
længere væk fra det autentiske minde 
om den faktiske begivenhed i fortiden. 
Det betyder tværtimod, at vi kan få øje 
på, hvor vigtig en etisk værdi vidnesbyr-
det om den personlige oplevelse har, og 
hvordan det koster vidnet kræfter at gø-
re fortiden nærværende for os. Hvad 
sker der, når vi sammenligner vidnes-
byrdene (som erindringsforskning også 
gør – se eksempelvis Langer 1995 og 
Lund 2011)? Træder følelsen af at miste 
sin identitet frem? Eller er det en følelse 
af at træde uden for det menneskelige 
fællesskab med sin byrde og sin oplevel-
se? 

Det følgende spørgsmål må være, om 

der potentielt set er den mulighed i vid-
nesbyrdsafl æggelsen, at netop i kom-
munikationen af de traumatiske erfarin-
ger kan off eret måske opleve en resub-
jektivisering og reintegration i det men-
neskelige samfund? 

Hvis muligheden opstår, er det fordi 
nogen vil lytte til deres personlige stem-
me og respektere hende eller ham som 
menneske. Horace Engdahl (svensk lit-
terat kendt som tidligere sekretær for 
Nobelkomitéen) har peget på, at ”vid-
nesbyrdet kræver et svar fra det menne-
skelige fællesskab for at fuldbyrdes”.  

Minder læseren sig selv om dette, min-
des han eller hun på sin egen position 
som lytter og på den etiske position, der 
kan ligge i det at læse og lytte. 

Aminie Calderón Tapia og Rosa Gu-
tiérrez Silva er blandt dem, vi bør takke 
for at indsamle vidnesbyrd om fortiden 
og for at etablere kommunikationsmu-
ligheden. 

Virginia Garrido og de andre skoleele-
ver deler erfaringen i tekst og ord med 
os i København og Aarhus. Dette er erin-
dringsarbejde. At indsamle, bryde tavs-
heden, fortælle, nedskrive, cirkulere og 
læse. 

Susana Ester Mellerup er lektor i spansk 
ved Aarhus Universitet, og Palle Nørgaard 
er ph.d.-stipendiat i spansk 
ved Aarhus Universitet

Det nødvendige vidnesbyrd
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AF SUSANA ESTER MELLERUP 
OG PALLE NØRGAARD

WWMilitærdiktaturet 
skulle vare frem til 1990, og 
med diktaturet kom forbrydel-
serne og volden. Som vi også 
kender det fra kunstnere som 
Pablo Neruda og Isabel 
Allende, blev eksilet for man-
ge den tvungne nødvendig-
hed.

VIDNESBYRD OM GRUSOMHEDER

 3 Bogen ”Éramos Liceanas en septiembre del ’73” (på dansk: Vi var gymnasieelever i septem-
ber ’73) og projektet præsenteres i København i dag, torsdag den 4. oktober klokken 19.00, i 
Dybbølsgade 41 og på Aarhus Universitet fredag den 5. oktober klokken 17.30, i Nobelparkens 
Bibliotek, Jens Chr. Skous Vej 5, 8000 Aarhus C. Arrangement ved Casa Latinoamericana og 
Afdelingen for Spanskstudier på Institut for Æstetik og Kommunikation, AU. ”Éramos Liceanas 
en septiembre del ’73” (Planeta de Papel: Valparaíso, 2011) er endnu ikke oversat til dansk.

AF JOHN AASTED HALSE

DET ER EN 
TENDENS i vor 
tids syn på ar-
bejdet med 
børn, familier 
og udsatte 
mennesker, at 

det næsten ”altid er en fordel 
at have prøvet tingene egen 
krop for at kunne hjælpe an-
dre”. For eksempel selv at ha-
ve oplevet psykisk sygdom, 
hvis man skal hjælpe psykisk 
lidende eller selv at have væ-
ret misbrugt barn, når man 
arbejder med misbrugte 
børn. 

Synspunktet er, at man ik-
ke skal lytte for meget til den 
faglige ekspertise. At det, der 
tæller, når man skal hjælpe 
andre, er egne oplevelser, 
den sunde fornuft, holdning, 
erfaring og intuition. Argu-
mentet herfor er, at der er tale 
om mennesker, som jo bør 
være et følelsesmæssigt an-
liggende og ikke et videnska-
beligt, endsige teoretisk! 

Også i debatterne i det of-
fentlige rum ses denne ten-
dens. Der skrives for eksem-
pel et utal af selvhjælpsbøger 
primært baseret på forfatter-
nes egne oplevelser, gives in-
terview og etableres rådgiv-
ning på samme grundlag. 

Og egne erfaringer og hold-
ninger kan være vigtige og er 
naturligvis ikke en hindring 
for at arbejde med menne-
sker. De kan faktisk være en 
styrke! Problemet er, at man 
fokuserer entydigt på det som 
en kvalifi kation i sig selv, at 
”du selv har været på den”. 
Det nytter for eksempel ikke, 
hvis ens holdning er, at dele-
ordninger i forbindelse med 
skilsmisse er af det onde, for-
di man måske selv har dårli-
ge erfaringer i så henseende, 
eller at man skal opdrage si-
ne børn på en bestemt måde, 

fordi sådan har man selv 
gjort som mor. Her må man 
refl ektere fagligt og videns-
baseret for at kunne se ud 
over egne oplevelser. 

Modstanden mod eksperti-
se og viden indeholder tilsy-
neladende et forsvar for dem, 
som har brug for hjælp og 
støtte, og det kan sådan set 
være godt og er tit på sin 
plads. Men resultatet bliver 
nemt arrogance over for de 
selvsamme mennesker. Der-
for er det et problem, hvis vi 
opererer med en forenklet 
anskuelse om, at enten har 
man mærket svigtet eller pro-
blemerne på egen krop, og så 
ved man alt. Eller også har 
man al sin viden fra en bog 
og kalder sig ekspert og aner 
intet om virkeligheden. 

Forenklingen er helt unød-
vendig. Og det er bestemt ik-
ke noget, som højner den fag-
lige kvalitet i et socialt arbej-
de. Vi har brug for både pri-
vate erfaringer og fortællin-
gerne herom, men vi har også 
brug for den professionelle 
tilgang. Netop den professio-
nelle tilgang er strengt nød-
vendig, så vi ikke fortaber os i 
den enkeltes private udlæg-
ning af for eksempel mis-
brug, svigt og mobning. 

Derfor har professionalis-
men sin berettigede plads i 
ethvert socialt arbejde, men 
bestemt også i det off entlige 
rum. Og dens tilstedeværelse 
udelukker selvfølgelig ikke 
de private betragtninger. Det 
er ikke et ”enten-eller”, men 
et ”både-og”. Der er brug for 
begge dele, medmindre man 
altså insisterer på, at der kun 
er plads til enten sort eller 
hvidt.

 
John Aasted Halse,
psykolog,
Gl. Taastrupvej 5, 
Holbæk

Socialt arbejde skal 
være professionelt. 
Det udelukker ikke 
personlige erfaringer

AF EBBE PALUDAN

NÅR JAKOB 
WOLF i Kriste-
ligt Dagblad 
den 25. sep-
tember imod 
Lars Sandbeck 
hævder, at 

Gud er almægtig, gør han det 
med rette, og han kan gøre 
det med henvisning til Martin 
Luther. 

Der er dog en ting, Jakob 
Wolf ikke nævner, og som det 
er vigtigt at få med. Jeg tæn-
ker på, at ifølge Luther er det 
onde i menneskenaturen ikke 
fra Gud. Gud har skabt og op-
retholder verden, men det 
betyder ikke, at det onde er 
lagt ind i menneskenaturen 

af Gud. Man kan godt sige, at 
Gud har skabt det onde i 
mennesket, men det betyder, 
at Gud giver liv til menne-
sker, der gør noget, som Gud 
ikke vil. 

Luther gennemgår i skriftet 
”Om den trælbundne vilje”, 
hvordan Gud fører israelitter-
ne ud af Egypten mod kong 
Faraos vilje. Faraos onde vilje 
er ikke Guds værk, men Gud 
udnytter den ved at få den til 
at blusse op, så Farao løber 
panden mod muren, og Gud 
besejrer ham og befrier sit 
folk.

Men hvorfor bærer den al-
mægtige Gud sig ikke ander-
ledes ad? Hvorfor skaber han 
ikke bare nogen nye menne-
sker, der er gode helt igen-

nem? Sådan må vi spørge, og 
det gør Luther også, og han 
svarer selv: 

Her er vi kommet til noget, 
vi ikke skal blande os i. At 
spørge sådan er at spørge, 
hvorfor Gud ikke holder op 
med at være Gud, når menne-
skene er onde. Vi er – siger 
Luther – kommet til det, der 
angår Gud i hans majestæti-
ske væsen. Vi synes, han 
skulle bære sig anderledes 
ad, men vi bestemmer ikke 
over Gud.

Gud har det svært, fordi 
han ikke laver en ny og bedre 
slags mennesker. Det er for 
ham, som når man rider en 
trebenet hest. Det kan der 
kun komme et mindre pænt 
trav ud af på grund af hesten, 

ikke på grund af rytteren. 
Det står dog fast for Luther, 

at Gud styrer verdens begi-
venheder. Jeg synes, at bille-
de med rytteren i nogen grad 
indskrænker Guds suveræne 
styrelse. Men det er nok ikke 
det, Luther vil fremhæve, 
men derimod, at Gud styrer, 
trods det han har at kæmpe 
med. Andre steder i ”Om den 
trælbundne vilje” taler Lu-
ther nemlig meget stærkt om 
Guds styrelse. 

Hør her, hvor stærkt han si-
ger det: ”Selvom alt, hvad vi 
gør, og alt, hvad der sker, 
forekommer os foranderligt 
og synes at ske tilfældigt, 
sker det dog med nødvendig-
hed og uforanderligt, hvis du 
betragter det ud fra Guds vil-

je. Guds vilje er nemlig virke-
kraftig og kan ikke forhin-
dres, da den er naturligt givet 
med Guds magt. Dertil er den 
vis, så den ikke kan fejle. Og 
da Guds vilje ikke kan hin-
dres, kan selve hans gerning 
ikke hindres, fordi hans ger-
ning sker på det sted, til den 
tid og på den måde, som han 
selv har forudset og vil.”

Almagt og styrelse kædes 
her nøje sammen. Jakob Wolf 
er ganske enig. Men jeg me-
ner, det er forkert. Jeg er enig 
med Wolf i, at en Gud, der ik-
ke skaber og opretholder, kan 
man ikke med rette bruge or-
det Gud om. 

Men Gud kan udmærket gi-
ve afkald på at styre alt og 
stadig være Gud Fader den 

almægtige. Hvis Gud lader 
være med at forudbestemme 
og styre alt, kan det nemlig 
være, fordi han ønsker det 
sådan.

Hvis Gud vil have en ver-
den at følge med i og have 
mennesker, der har mulighed 
for frit at takke ham og elske 
ham, så må han give afkald 
på at være forudvidende og 
altvirkende.

Men han er stadig almæg-
tig, for almagt og styrelse er 
ikke nødvendigvis kædet 
sammen.

Ebbe Paludan er pastor emeritus 
og bosat i Oksbøl 

Gud er almægtig. Men han kan sagtens have 
valgt ikke at forudbestemme og styre alt

2 DEMONSTANTER I den 
nordspanske by Bilbao 
demonstrerer imod regerin-
gens nedskæringer på en 
række velfærdsområder, 
samtidig med at de militæ-
re udgifter ifølge demon-
stranterne er for høje. På 
banneret står i en dansk 
oversættelse: ”Lad os forhø-
je de sociale tjenesteydel-
ser. Ikke de militære udgif-
ter.” 
– Foto: Rafa Rivas/AFP/
Scanpix.

Hellere 
velfærd 
end våben


