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Tortur  er  udbredt  i  en  række  af  jordens  lande,  hvor  det  af  magthavere  bruges  som  politisk 
undertrykkelsesmiddel. Doktor Karl  Peltzer fra Malawi Universitet  har lavet en undersøgelse af 
tortur, hvor han sammenligner torturerede politiske og ikke-politiske fanger med en gruppe fanger, 
der ikke blev udsat for tortur. 

Han fandt, at der var en klar sammenhæng mellem, hvor uforudsigelig og kontrollerbar torturen var 
og  omfanget  af  de  belastninger,  som  fangerne  led  under  senere  hen.  De  uforudsigelige 
torturelementer kan deles i to grupper: 

) virkelige  eller  antagede  trusler  på  livet  (f.eks.  dødstrusler,  foregiven  eksekution, 
elektrisk tortur, gennembankning) 

) begrænsning af bevægelser (f.eks. i form af at blive bundet med reb, håndjern eller 
kæde). 

En anden form for oplevet kontroltab og hjælpeløshed skete i form af en ydmygende tortur, som 
eksempelvis kunne bestå i bøddelens kærtegnen af kønsorganerne, i at få smurt mudder i ansigtet, få 
forurenet mad, blive udsat for voldtægt, tvungen nøgenhed osv. Denne form for tortur var især 
virksom, fordi den var koblet med en manglende evne til at afreagere vrede og fjendtlighed. 

En  palæstinenser,  Ahmed  Tawalina,  der  arbejder  på  en  mentalhygiejnisk  klinik  i  Gaza,  har 
undersøgt  knap  500  tidligere  politiske  fanger,  der  har  siddet  i  israelsk  fængsel,  og  hvoraf 
hovedparten er blevet udsat for tortur.

Knap  en  tredjedel  led  af  posttraumatisk  stressforstyrrelse,  en  femtedel  havde  seksuelle  og 
ægteskabelige  problemer,  to  femtedele  havde svært  ved at  klare  et  almindeligt  familieliv og et 
endnu større antal havde svært ved i hele taget at være sammen med andre mennesker. 

Undersøgelsen viser en uhyggelig følgevirkning af tortur: At evnen til at være sammen med andre 
mennesker - og sine nærmeste - i mange tilfælde forringes eller ødelægges.
ae
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