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være klar til at dø» som udtryk for soldatens moral-
ske styrke. Men at lave krig uden selv at kunne blive 
dræbt er et gøglespil, skriver Chamayou. I dag lever vi 
i en post-heroisk tidsalder. Et nyt sprogregime er ved at 
sætte sig igennem i det nye militærkompleks: I stedet for 
at se ofring og selvbevarelse som modsætninger, siger 
man til soldaten at de er komplementære. I stedet for at 
gøre tapperhed til en dyd forbundet med udholdenhed 
og dømmekraft, forbinder man den med at gøre det 
beskidte arbejde. 

Et nyt krigsego der er ligeglad med fred, er slik ved at 
se dagens lys. Men det interessante er, som Chamayou er 
inde på, ikke så meget droneoperatørens psykopatologi – 
om han er en ufølsom dræber eller plaget af skyld – men 
snarere at han inkarnerer en ny type soldat, der lever af 
sin evne til at separere ting: «Den industrielle produktion 
af en adskilt psyke der immuniseres mod enhver mulig-
hed for at reflektere over egen voldelige handling, på 
samme måde som at deres krop allerede er immuniseret 
mod enhver mulighed for at blive udsat for fjenden.» 
Hvad vi får er det Chamayou kalder en nekro-etik hvor 
kun døden tæller. Selv fjendtligheden er en «imaginær 
selvfølelse», da man ingen relationer har til fjenden og 
da man ikke længere virker i en kamp. 

Nekro-etikken skaber, ifølge Chamayou, en afvirke-
liggørelse af vold. I dag kan vi undvære fjenden mens vi 
selv er ukrænkelige. Princippet om «menneskelivets lige-
værdighed» som Albert Camus gjorde til hjørnestenen 
for soldaten og oprørerens bevidsthed er et begreb der 
forsvinder ud af moderne krigsførelse. Nekro-etikken 
efterlader os i et tomrum: Kan vi dræbe hvis vi ikke selv 
er klar til at dø? Kan vi dræbe hvis ikke vi som soldater 
kan skelne mellem kamphandling og ren nedslagtning? 

Når visse soldater nægter at skyde en mand som i et 
hus overfor sidder i en lænestol og tænder i en cigaret, 
selvom han måske hører til på fjendens hold, er det 
ifølge Chamayou ikke fordi han føler en pligt, men fordi 
en fælles menneskelighed er i spil. Det handler om hvad 
han er og kan blive som menneske. Det var det samme 
visse amerikanske soldater opdagede i slutningen af 
Vietnamkrigen. At der var en reel frygt for at enhver 
sans for en fælles menneskelighed var ved at forsvinde. 
Krigsmodstandernes proklamationer: «Vi er ikke en 
nation af dræbere» og «ikke i vores navn» peger hen 
mod et fælles «vi» der forbinder soldatens handling med 
noget der er større end ham selv. Med dronepartisanens 
fjernkrig er dette «vi» i alvorlig fare for at blive udslettet. 

DEMOKRATISK MILITARISME
I den politiske filosofis kontraktshistorie lærer vi at 
suverænen har indgået en kontrakt med folket om at 
være dens beskytter og sørge for orden og stabilitet 
mod til gengæld at kunne kræve deres adlydelse. Men i 
krigstid er det anderledes, her er det borgeren der skal 
beskytte suverænen, som Carl Schmitt skriver: «Du må 
adlyde mig således at jeg bliver beskyttet.» Dette gælder 

også selvom suverænen ikke længere beskytter indivi-
det. Problemet med kontraktsfilosofien er åbenlys: Når 
den suveræne stat udsætter sine borgere for krigsførelse, 
yder han dem ikke længere nogen beskyttelse og spørgs-
målet melder sig: På hvad baserer suverænen sit krav om 
individernes pligt til at adlyde? Også Kant stillede senere 
spørgsmålet: Men hvilken ret har staten til at gøre brug 
af sine borgere og deres liv for at kunne føre krig? 

Kant beskriver hvordan suverænens politiske ret 
optræder som en ejendomsret «som kan misbruges efter 
forgodtbefindende». Han sidestiller suverænen med en 
avlsdyrker for hvem «de individer der er underlagt hans 
magt også kan ses som hans produkt.» Med det resultat 
at suverænen kan sende de «opdyrkede» individer til 
slagterhuset, det vil sige i krig. De er et produkt af hans 
egen produktion. En sådan zoopolitik baserer sig på 
den suveræne stats vilkårlighed, der står i opposition 
til medborgerskab. Pointen er at det der skal legitimere 
suverænens ret til at gå i krig ikke slår til. Afgørende er 
at suverænen kun kan erklære krig hvis de borgere der 
risikerer sit liv giver deres frie samtykke. Vi er nødt til at 
forstå krig som en politisk handling der knytter sig til de 
mennesker der sætter livet på spil. 

«Den politiske subjektivitet står i en opposition til 
den krigsførende suveræn,» skriver Chamayou. Det er 
denne afpolitisering af krig der ligger som en permanent 
trussel i den nuværende krigsførelse. Når vi i dronekri-
gen mister et sprog for sårbarhed mister vi også et sprog 
for politisk subjektivitet. Droniseringen af de væbnede 
styrker – livets udsathed reduceret til nul – deaktiverer 
enhver kritisk indstilling. Når alle omkostninger ved 
krig reducerer sig til et eksternt anliggende, skriver 
Chamayou, «udvikler den demokratiske pacifisme sig 
gradvis til en demokratisk militarisme.» Når sikkerheds-
staten udvikler en aversion mod tab, er det ikke fordi 
den forbinder en stor værdi til sine borgeres liv, men 
fordi den ikke længere har andet end et forarmet begreb 
for liv til rådelighed, et begreb ifølge hvilket sikringen af 
fysisk liv for enhver pris er vigtigere end sikringen af et 
stærkt etisk og politisk liv. 

Den nye droneetik der reducerer de økonomiske 
omkostninger ved krigsmateriel og etiske dilemmaer 
er falsk varebetegnelse: «Jo mere ’etiske’ våben, desto 
mere socialt acceptabelt bliver det at gå i krig og anven-
de disse,» skriver Chamayou. Med en stigende social og 
materiel automatisering af statsapparatet 
er det i dag homo economicus der går i 
krig. I mange lande er staten afhængig af 
de lavere klasser for at rekruttere folk til 
krigsførelse. Det amerikanske sekretariat 
for uddannelse reporterer at «75 prosent 
af de unge amerikanere mellem 17 og 24 
år i dag ikke optages i den amerikanske 
hær, enten fordi de ikke har diplom fra 
High School, de har en kriminel straf-
feattest eller de er i fysisk dårlig form.» 

Prominente pensionerede generaler har udtalt: «Når en 
nation ikke længere råder over en generation af unge 
mænd fysisk og mentalt modne og klar til krigsførelse 
må man enten reinvestere i ’human kapital’, særlig sund-
hed og uddannelse af de fattige, eller seriøst genoverveje 
en anden tilgang til krig.» Chamayous studier viser at det 
er «den sidste valgmulighed der vinder frem». 

EN LATTERLIG ROBOT
Vi kender alle sammen efterhånden historien om robot-
ten i Terminator der skulle ligne en føjelig forlængelse 
af den menneskelige suverænitet, men hvis autonomi 
tager over og til sidst kommer ud af menneskets kon-
trol. Teleoperatørens (eller droneoperatørens) fald er 
naturligvis historien om at mennesket mister sin centrale 
position. Automatismen tager over. Dronen bliver robot.

Men historien om dette spøgelsessubjektet hvor 
mennesket mister kontrollen er, som Chamayou skriver, 
historien om en afkobling mellem soldaten og staten. 
«Hvad droniseringen af kampflyet formår teknisk er 
en undertrykkelse eller erstatning af den ufuldkomne 
link mellem statsapparatet og dets krigsmaskiner.» Det 
mekaniske superego fjerner soldatens selvstændighed 
og dermed også enhver civil ulydighed. Kort sagt: 
Statsapparatet har ingen gensidighed, ingen kroppe at 
mobilisere, og dermed ikke længere nogen magt. 

I 1924 populariserede det videnskabelige magasin 
Science and Invention en ny opfindelse: en radiobefa-
lende politiautomat, udstyret med beskyttende øjne, 
larvefødder og en roterende politistav inspireret af mid-
delalderens våbenkultur. Under maven hænger en smal 
lille penis der tillader den at sprede tåregas på fremstor-
mende protesterende. Det har endda en udgående kanal 
af en anus. Denne latterlige robot der tisser sin tåregas 
og prutter sin sorte røg tilvejebringer, ifølge Chamayou, 
et perfekt illustration af en ideal dronestat. Når en sådan 
stat er blevet sit apparat, har den endeligt erhvervet sig 
en krop der korresponderer med dens væsen: en kold 
krop i et koldt monster.  © norske LMD
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