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THE ACT OF KILLING – FILOSOFISK SET 
 

 
  
 

“Filmen er én stor kritik af etik og menneskerettigheder. 
Det fungerer jo ikke i virkeligheden.” 

  
  

Ovenstående er en kommentar – frit citeret efter hukommelsen – fra en af mine elever umiddelbart efter at 
have set The Act of Killing. I omkring to timer havde vi fulgt i hælene på Anwar Congo; en mand med et CV så 
bizart, at man skulle tro, at der var tale om en ren fiktionsfilm: tidligere gangster og torturbøddel og nu en 
national berømthed. 
  
Det virkelighedens Indonesien, som Anwar Congo bevæger sig rundt i, er ikke mindre surreelt end de groteske 
fiktionsscener, som bødlerne fik frie hænder til at producere som led i dokumentaren. Gerningsmændene bag 
nogle af de værste forbrydelser i nyere tid går ustraffede omkring, mens de fortæller om deres handlinger med 
en stolthed, som havde de medvirket til drabet på Hitler fremfor at have myrdet tusindvis af såkaldte 
”kommunister”. Vi hører dem prale med nye forbrydelser og ser dem endda udøve pengeafpresning for åben 
skærm. 
  
”De onde” vandt, og de er stadig ved magten i det, der ellers kaldes for et demokrati. Udover at fortsætte 
deres dominans af de tidligere ofres efterkommere, håner de også begreber som folkeret og 
menneskerettigheder. 
  
Er alt håb da ude i Indonesien? Og måske også for menneskeheden som sådan, hvis vi stiltiende lader 
uretfærdigheder som disse passere? Ja, ikke bare dette. Indonesiens udrensning af ”kommunister” blev aktivt 
støttet af USA, vores allierede. 
  
Hvilken relevans har den internationale domstol i Haag, når Anwar Congos medbøddel Adi Zulkadry fortæller, 
at han ikke føler skyld, men ironisk udtaler, at han da gerne vil indkaldes, hvis det kan gøre ham berømt. Når 
en journalist ved indonesisk tv med et fotogent smil siger, at ”Gud hader kommunister” under et interview med 
bøddelkendissen Anwar Congo, og når der klappes og hujes af en lederskikkelse fra den paramilitære 
organisation Pancasila Youth, der siger, at de vil udslette alle kommunister? 
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Eller er der rent faktisk et håb? Et håb der kræver, at vi ser den umenneskelige ondskab i øjnene og forstår, at 
ligegyldigt om dens udøver er fra Indonesien, Sydafrika eller Nazityskland, så er vedkommende altid et 
menneske og aldrig bare ond. Mange moralfilosoffer har advaret mod at anskue mennesker endimensionelt, 
og Anwar Congos mulige anger mod slutningen af filmen er måske netop et tegn på, at selv den værste 
morder rummer evnen til at erkende og dermed også evnen til at tage ansvar for sine gruopvækkende 
handlinger. Håbet kan måske sågar udstrækkes til hele menneskeheden. Kan vi vækkes til at tage hånd om 
verden? 
  
The Act of Killing rummer adskillige paradokser og diskussioner. For at kunne gå til disse på en kvalificeret 
måde, er det nødvendigt at bruge forskellige filosofiske indgangsvinkler, men filmen kan især lukkes op ved at 
analysere problematikkerne etisk. Her må et mindre problem også behandles; nemlig Joshua Oppenheimers 
metode. Er det etisk forsvarligt over for ofrene at lade bødlerne udleve deres selviscenesættelse med 
filmteknisk assistance? Er det forsvarligt over for bødlerne selv? Helliger målet midlet? 
  
Dette spørgsmål er naturligvis for intet at regne imod de lidelser, som bødlerne og deres bagmænd udsatte og 
til stadighed udsætter deres ofre og ofrenes familier for. Ved at vise os ubehagelighederne ved den 
indonesiske kollektive fortrængning bliver det klart, at denne står i skarp kontrast til fx den sydafrikanske 
Sandheds- og Forsoningskommission i Sydafrika (1995-1998), der efterfulgte opgøret med Apartheid, og 
måske dermed et argument for at følge denne proces. 
  
Selvom The Act of Killing portrætterer det onde, er filmen måske i virkeligheden snarere ”et forsvar for 
nødvendigheden af etik og menneskerettigheder”, som en anden elev udtalte senere i forløbet. Men det er en 
diskussion, I selv må tage på klassen. 
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VOLTAIRE 
 

”Det er forbudt at dræbe. Derfor straffes alle mordere, 
med mindre de dræber i stort antal og til lyden af trompeter.” 

- Voltaire 
 
Som indledning til The Act of Killing vises ovenstående citat af François de Voltaire (1694-1778). Voltaire var 
en fremtrædende fransk filosof i oplysningstiden – fra slutningen af 1600-tallet til slutningen af 1700-tallet. 
Perioden var kendetegnet ved dramatiske omvæltninger inden for videnskab, filosofi og samfund. Det enkelte 
menneske skulle vinde sin frihed og befries for overtro, undertrykkelse og intolerance gennem brug af 
fornuften. Personligt oplevede Voltaire at blive fængslet og levede i flere perioder i eksil blandt andet på grund 
af sin kritik af enevælden. 
  
Find ud af mere om Voltaire i fx Gyldendals Store Danske. 
  
Opgave: 

• Hvad var Voltaires holdninger til magtmisbrug og intolerance? 
• Diskutér citatets mening og relater det til filmen. 
• Hvad opnår instruktøren med referencen til Voltaire og brugen af citatet? 
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DEN FJERDE STATSMAGT 
 

 
 
Den irsk-fødte britiske politiker og filosof Edmund Burke (1729-1797) døbte pressen ”den 4. statsmagt” i kraft 
af dens evne og pligt til at holde øje med, at de tre andre magtinstanser – den lovgivende, den udøvende og 
den dømmende – ikke misbruger deres beføjelser.   I The Act of Killing møder vi de indonesiske medier i to 
tilfælde. Først er vi med Anwar Congo mfl. på besøg hos chefredaktør Ibrahim Sinik, der under 
udrensningerne stod for at skaffe informationer fra tilfangetagne ofre. Senere er vi med både front- og 
backstage, da Anwar Congo og mange af de andre medvirkende i dokumentaren er inviteret til at deltage i 
”Særlig Dialog” – et talkshow, der bliver vist på indonesisk national-tv. 
  
Opgave: 

• Se begge følgende to scener: 
1. Fra 15:53: Scenen, hvor vi er med Anwar Congo mfl. på besøg hos chefredaktør Ibrahim Sinik, der 
under udrensningerne stod for at skaffe informationer fra tilfangetagne ofre. 
2. Fra 01:21:05: Scenen, hvor vi er med både front- og backstage, da Anwar Congo og mange af de 
andre medvirkende i dokumentaren er inviteret til at deltage i "Særlig Dialog" - et talkshow på 
indonesisk national-tv. 
Scenerne kan desuden ses på: www.theactofkilling.dk/undervisning/den-fjerde-statsmagt 

• Redegør for Ibrahim Siniks handlinger under udrensningerne, som han selv beskriver dem. Har han et 
særligt ansvar som avisredaktør? Hvad er hans forhold til sandheden? 

• Karakterisér tv-journalistens tilgang til Anwar Congo og hans kumpaner. Hvad siger dette om det 
indonesiske samfund? 

• Diskutér, hvorfor sekvenserne fra producerrummet er medtaget i filmen. Hvad siger dette om det 
indonesiske samfund? 

• Læs Per Stig Møllers kronik ”Den fjerde statsmagt” og diskutér pressens rolle – også i en dansk 
sammenhæng. Hvorfor er kritisk sans, men også selvkritik, en vigtig journalistisk egenskab? 
Kronikken kan læses på: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/209890:Kronik--Den-fjerde-statsmagt 
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FRIHED, UDDANNELSE OG UKRITISKE 
EFTERLIGNINGER 
 
I starten af The Act of Killing ser vi Anwar Congo besøge Syasmual Arifin, der er Nordsumatras guvernør og 
dermed en særdeles magtfuld mand. Vi får at vide, at Anwar har passet guvernøren, da denne var barn. Ved 
besøget udtaler Syasmual Arifin følgende: 
  

”Ordet “gangster” kommer af det engelske “free men”. 
Unge bøller vil have frihed til at gøre ting, selv uetiske ting. 

Men hvis vi forstår at arbejde med dem – behøver vi kun at dirigere dem.” 
 

 
 
FRIHED 
 

I politisk filosofi opererer man med to forskellige frihedsdefinitioner – positiv og negativ frihed. Den positive 
frihed handler om at være i stand til at udleve sit potentiale, mens den negative handler om frihed fra tvang. 
  
Ifølge den engelske filosof Thomas Hobbes (1588-1679), der ellers generelt kan siges at definere frihed 
negativt, er det nødvendigt for mennesker at underkaste sig en hersker/en suveræn gennem en 
samfundspagt. Kun således kan man sikre sig mod alles krig mod alle, der ellers ville præge samfundet i kraft 
af menneskers begær og kamp om ressourcerne. Suverænens vigtigste opgave er at opretholde freden og 
dermed sikre menneskenes overlevelse. 
  
Opgave: 

• Hvilken form for frihed taler Arifin om i citatet? 
• Hvem har udtalelsen/holdningen konsekvenser for? 
• Er Arifin en god “suveræn“? 

  
Læs mere om frihedsbegrebet i Gyldendals Store Danske.     
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UDDANNELSE 
 

Senere i filmen beskriver Anwar Congo sig selv på denne måde: 
 

“Jeg er gangster. En fri mand. En biograf-gangster. 
Uden nogen uddannelse. Et menneske, der er droppet ud.” 

 
Opgave: 

• Redegør for dilemmaet i artiklen “Dilemma: Skal kriminelle tilbydes uddannelse i stedet for fængsel?” 
og diskuter det. 
Artiklen kan læses på: http://www.etik.dk/artikel/474265:Forbrydelse-og-straf--Dilemma--Skal-
kriminelle-tilbydes-uddannelse-i-stedet-for-faengsel 

• Sæt begge ovenstående replikker i relation til artiklens pointer. 
• Diskuter relevansen af uddannelse på baggrund af ovenstående. Inddrag andre iagttagelser fra filmen 

fx omkring organisationen Pancasila Youth og perspektiver pointerne til frihedsdiskussionen. 
    

 
 
EFTERLIGNINGER  
 

I forbindelse med, at Herman Koto stiller op til valget, ser vi ham efterligne USA’s præsident, Barack Obama, 
som han ser i fjernsynet. Efterligning er i det hele taget et genkommende motiv i filmen – Herman efterligner 
ved mange lejligheder Anwar, der på sin side var inspireret af amerikanske film i sin praksis som gangster og 
torturbøddel. Vi ser også Anwars børnebørn, der får lov at se de voldelige fiktionsklip med deres bedstefar, og 
erfarer, at den ene af dem har brækket benet på en ælling. 
 
Opgave: 

• Se de to scener følgende scener: 
1. Fra 01:03:10: Scenen, hvor Herman Koto efterligner USA's præsident, Barack Obama. 
2. Fra 01:09:09: Scenen, hvor Anwar er sammen med sine børnebørn og ællingerne. 
Scenerne kan desuden ses på: www.theactofkilling.dk/undervisning/frihed-uddannelse-og-ukritiske-
efterligninger/ 

• Diskutér efterligningsmotivet og brug det som perspektivering i forhold til spørgsmålet om uddannelse 
eller straf. Redegør for de pligt- og nytteetiske implikationer ved begge dele (se afsnittet Pligt- og 
nytteetik). 
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ANWAR CONGOS FYSISKE REAKTION I SLUTNINGEN 
AF FILMEN 
 

 
 
I slutningen af The Act of Killing vender Anwar Congo tilbage til taget af den bygning, hvor han slog massevis 
af mennesker ihjel og udviklede den effektive kvælningsmetode med metaltråd. I starten af filmen ser vi ham 
her stolt demonstrere drabsmetoden, og han laver også en lille dans på taget. Da han sidst i filmen vender 
tilbage er stemningen skiftet, og forinden den karakteristiske fysiske reaktion, udtaler Anwar følgende: 
  

”Jeg ved, det var forkert – men jeg var nødt til at gøre det.” 
 
  
Opgave: 

• Se slutscenen (fra 01:49:00) og læs Ditte Marie Munch-Hansens artikel ”At slå ihjel og føle afsky”. 
Artiklen kan læses på: http://videnskab.dk/blog/sla-ihjel-og-fole-afsky 

• Gør rede for begreberne ”animalsk medlidenhed” og ”æstetisk afsky” som de fremstilles i artiklen og 
forklar forskellen på dem. 

• Analysér på denne baggrund Ditte Marie Munch-Hansens argumentation for, at kropslige reaktioner 
godt kan være udtryk for en moralsk konflikt. 

• Gør rede for Martha Nussbaums advarsel mod afsky i forbindelse med moralske domme og diskutér 
den i relation til filmens fremstilling af Anwar Congo som menneske. Hvad er pointen i at ”forstå” 
mennesker, der handler umenneskeligt – fx bødler – som andet end monstre? Er hans reaktion til slut 
udtryk for anger? 

• Overvej din egen reaktion på filmen i forhold til Munch-Hansens pointe om forskellige fortolkninger af 
Anwars fysiske reaktion. 

  
Læs mere om Hannah Arendt og Martha Nussbaum i fx Gyldendals Store Danske. 
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PLIGT- OG NYTTEETIK 
 

 
 
Inden for etikken står Immanuel Kant (1724-1804) og Jeremy Bentham (1748-1832) som hinandens absolutte 
modpoler. Kants pligtetik definerer menneskets frihed som autonomi – eller evnen til at bruge vores fornuft og 
følge selvvalgte handlingslove – hvorved vi kan sætte os ud over drifter og determinisme. Som 
fornuftsvæsener kan vi indse fornuften i moralloven og at det derfor er vores pligt at følge dens bud. Disse 
konkretiseres i et ”kategorisk imperativ”, der i to væsentlige formuleringer lyder således: 
  

1. Handl således, at du kan ville, at maximen for din handling altid kan gælde som princip for en 
almengyldig lov. 

2. Handl således, at menneskeligheden i din egen person såvel som i enhver anden person aldrig kun 
behandles som middel, men altid tillige som mål. 

  
Hvor Kants pligtetik således fokuserer på viljen bag handlingen som det eneste relevante i forhold til, om 
handlingen er etisk korrekt eller ej, har Benthams utilitarisme udelukkende fokus på konsekvenserne. En 
formulering af nytteprincippet, som ligger bag Benthams etik, siger, at den handling som er mest etisk korrekt, 
er den der giver størst mulig lykke for flest mulige mennesker. Lykke kan enten betegnes ved tilstedeværelse 
af lyst eller ved fraværet af smerte. Ifølge Bentham kan man foretage beregninger i forhold til den enkelte 
persons lyst eller smerte ved at kigge på disse forhold: 
 

• Intensitet 
• Varighed 
• Sikkerhed eller usikkerhed 
• Nærhed eller fjernhed 
• Omfang 

  
Når den samlede mængde af lyst overstiger den samlede mængde af smerte er der tale om en etisk korrekt 
handling. 
 
Opgave: 

• Vil drab/folkedrab potentielt kunne retfærdiggøres på grundlag af hhv. pligt- eller nytteetik? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
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• Hvis medlemmer af din familie var kommunister, og du blev opsøgt af bødler, der ville dræbe dem, 
måtte du så lyve om, hvor de befandt sig ifølge hhv. Kant og Bentham? 

• Det Indonesiske ord for gangster kommer af det engelske ”free men” – en betegnelse bødlerne med 
stolthed bruger til at omtale sig selv. Hvordan kan deres handlinger beskrives med Kants etik? Er de 
udtryk for frihed? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvordan kan produktionen af filmen The Act of Killing beskrives med Kants etik? Overholdes det 
kategoriske imperativ? Inddrag såvel Anwar Congo som hans nabo og diverse børn og unge, og det 
de udsættes for i forbindelse med filmen. 

• Foretag en utilitaristisk kalkule af hhv. Anwar Congos forbrydelser og produktionen af The Act of 
Killing. 

• Diskutér på baggrund af ovenstående produktionen af The Act of Killing i etisk perspektiv. Inddrag 
gerne pointer fra artiklen “Læserne spørger: Joshua Oppenheimer". 
Artiklen kan læses på: http://www.information.dk/485829 
 
 
 

FORSTÅELSE OG FREMMEDGØRELSE – BAGGRUND 
OG METODE 
 

 
 
INDONESIENS KILLING FIELDS 
 

Læs Lars Movins interviewartikel ”Indonesiens Killing Fields” med instruktøren Joshua Oppenheimer. 
Artiklen kan læses på: http://www.ekkofilm.dk/artikler/indonesiens-killing-fields 
  
Opgave: 

• Hvordan forholdt Vesten/USA sig i sin tid til nyheden om forholdene i Indonesien? 
• Hvilke etiske faremomenter kan det rumme at udnævne en gruppe af mennesker til 

”samfundsfjender”? 
• Hvilken væsentlig forskel ved Indonesien fremhæves i artiklen i forhold til andre grusomme 

massakrer/brutale regimer? 
• Diskutér: Hvis mennesker som Anwar Congo ikke fødes onde, hvad kan så være årsagerne til deres 

handlinger? 
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JOSHUA OPPENHEIMERS METODE 
 

Se filmens startscene – både optakten til optagelserne ved vandfaldet og Anwar Congo og Hermans første 
”casting”, hvor de gennemspiller en hurtig bøddel-offer-scene med kvinder og børn (indtil 06:30 i filmen) – og 
genopførelsen af massakren på landsbyen Kampung Kolam (fra 01:24:50). 
Scenerne kan desuden ses på www.theactofkilling.dk/undervisning/forstaaelse-og-fremmedgoerelse 
  
Opgave: 

• Gør rede for det særlige ved Joshua Oppenheimers filmiske metode. 
• Kan der være etiske problemer forbundet med metoden? Gør rede for kritikken af og forsvaret for 

filmen i artiklen ”Dansk oscar-film beskyldes for at være »amoralsk og smagløs«” af Kristian Lindberg 
og diskuter pointerne. Artiklen kan læses på: http://www.b.dk/kultur/dansk-oscar-film-beskyldes-for-at-
vaere-amoralsk-og-smagloes 

 
 

 
 

FORSONING, FOLKERET ELLER DEN STÆRKES RET 
 
FORSONING 
 

Se scenen (fra 35:51), hvor Anwar Congo fisker sammen med sin ven og medbøddel Adi Zulkardry. Zulkardry 
taler for, at ”regeringen skulle undskylde”. I Sydafrika oprettede man efter mere end fire årtiers apartheid 
Sandheds- og Forsoningskommissionen, der skulle hjælpe landet over traumet. 
Læs derefter Kirsten Pruzan Mikkelsens bogomtale ”Tilgivelse men ikke glemsel". 
Bogomtalen kan læses på: http://www.b.dk/kultur/tilgivelse-men-ikke-glemsel 
Scenen kan desuden ses på: www.theactofkilling.dk/undervisning/folkeretten-og-den-staerkes-ret 
  
Opgave: 

• Beskriv Sandheds- og Forsoningskommissionens arbejde. 
• Sammenlign situationen i Sydafrika efter Apartheid med situationen i Indonesien. Diskutér forskellen 

på begreberne glemsel og tilgivelse. 
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FOLKERET ELLER DEN STÆRKES RET 
 

Se scenen (fra 59:30), hvor Joshua Oppenheimer interviewer Adi Zulkardry, og skriv Adis udtalelser ned.   
 
I Platons ”Staten” diskuterer Sokrates begrebet retfærdighed med sofisten Trasymachos. Sidstnævnte 
hævder, at det retfærdige er det, der er til den stærkes fordel – med andre ord er der tale om et relativistisk 
begreb. Herimod definerer Platon Sokrates’ det retfærdige som en uforanderlig idé – en harmoni mellem 
sjælens tre dele (fornuft, handlekraft og begær), groft sagt styret af fornuften. På samme måde er samfundet 
retfærdigt, hvis enhver kender, udfylder og er tilfreds med sin plads, og hvis de vise (filosofferne) regerer. 
  
En anden interessant filosof i sammenhængen er Friedrich Nietzsche (1844-1900) og hans ideal om 
overmennesket, der er i stand til at sætte sine egne værdier. Nietzsches filosofi var i høj grad et opgør med 
kristendommen og dens dualisme, hvor det himmelske blev vurderet langt højere end det jordiske – omtrent 
som med Platons idélære. 
  
Opgave: 

• Hvad er Geneve-konventionerne og hvordan håndhæves disse? 
Find fx oplysninger på http://www.dr.dk/skole/Samfundsfag/Krigens+regler/Geneve-konventionen 

• Gør rede for Adi Zulkardrys argumentation og relater den til hhv. Trasymachos’ og Sokrates’ 
retfærdighedsdefinition. 

• Diskutér ligeledes ytringen i relation til Nietzsches begreb om overmennesket og hvorvidt Adi 
Zulkardry kan kaldes en vinder. Hvordan fremstilles han generelt i filmen? Hvordan retfærdiggør han 
drabene over for sig selv og Anwar Congo? 

• I John Roosa og Joshua Oppenheimers beskrivelse af folkedrabet i 1965-66 fremhæves det, at 
vestlige regeringer hjalp til med folkedrabet som led i kampen mod kommunisme. 
Deres beskrivelse kan læses på: www.theactofkilling.dk/undervisning/historie/folkedrabet-i-1965-66 
Diskutér på baggrund af dette Adi Zulkardrys underforståede anklager mod USA. Er retfærdighed 
andet og mere end den stærkes ret? 
 

Læs mere om overmennesket og Thrasymachos i fx Gyldendals Store Danske. 
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ØKONOMI OG DEMOKRATI 
 
Herman Koto, Anwar Congos medhjælper og trofaste støtte beslutter at gå ind i politik. Se scenen (fra 
01:06:12) og læs Henrik Hoffmann-Hansens interviewartikel ”Rune Lykkeberg: ”Vores samfund er egentlig 
ikke demokratisk”. 
 
Artiklen kan læses på: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/480880:Ide---Tanke--Rune-Lykkeberg---Vores-
samfund-er-egentlig-ikke-demokratisk 
 
Opgave:  

• Hvilket billede tegner The Act of Killing generelt af Indonesiens magthavere og landets folkestyre? 
• Hvordan definerer Rune Lykkeberg demokratiet? Er du enig? 
• Forklar forskellen på direkte og repræsentativt demokrati og begreberne ”aristokratisk” og ”monarkisk” 

i sammenhængen. Var og er der tale om samme blanding i Indonesien? 
• Redegør for de to forskellige frihedsformer – personlig og politisk – og anvend begreberne til at 

beskrive situationen i Indonesien som den fremstilles i filmen – både under udrensningerne af statens 
fjender og nu. 

• Diskutér relevansen af ”udgangspunktet for den demokratiske idé” – at ”alle mennesker er født frie og 
lige i værdighed og rettigheder” i relation til situationen i Indonesien og Lykkebergs holdning til idealet. 

 

 
 
 

LITTERATUR 
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VEJLEDNING TIL UNDERVISEREN 
 
De forskellige opgaver og arbejdsspørgsmål er grupperet i tematiske afsnit og lægger fx op til fremlægning i 
matrixgrupper med efterfølgende opsamlingsdiskussion. I kraft af variation i omfang og sværhedsgrad er der 
også mulighed for undervisningsdifferentiering. 
  
De enkelte elementer og afsnit kan også benyttes hver for sig, hvis filmen anvendes som introduktion til et 
eller flere områder. Der er indsat links til lettere introduktionstekster blandt andet i forhold til tænkere, der 
måske ikke umiddelbart er led i pensum. Det er naturligvis formålstjenstligt at inddrage yderligere materiale. 
  
Opgaverne er i langt de fleste tilfælde direkte forankrede i én eller flere scener. Undtaget er afsnittet Pligt- og 
nytteetik, der både kan bruges indledningsvist og afrundende. 


