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Hvordan kan man udøve effektiv sindelagskontrol? Kan man skabe en programmeret dræber med hypnose?
Kan man få politiske fanger til at afsløre deres dybeste hemmeligheder med skærpede forhørsmetoder? Efter

angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 henvendte CIA og amerikanske
politikere sig til flere psykologer og bad dem arbejde for nationens, ja verdens, sikkerhed. Forskningspenge i

rigeligt mål tilflød dem, der ville forsøge at finde svarene. Lige siden Koreakrigen (1950-1953), hvor
amerikanske soldater var blevet udsat for såkaldt hjernevask, har psykologer arbejdet med udvikling af

sensorisk deprivation, hypnose, LSD, elektrochok, hallucinogene stoffer og skærpede forhørsmetoder. Hvor
stod den mægtige amerikanske psykologforening (APA) i denne sag? Svaret er ikke særligt flatterende, for
APA indgik en ’Faustisk Pagt’ med militæret, der muliggjorde psykologers deltagelse i umenneskelige
eksperimenter og forhør af politiske fanger. Som generallæge Kevin Kiley sagde: ”Psykologi er et vigtigt
våbensystem”. Baseret på blandt andet frigivne dokumenter fra CIA’s arkiver beskriver professor emeritus

Rolf Kuschel, hvordan flere – også anerkendte – psykologer har ladet sig lokke af nemme CIA-
forskningspenge til udvikling af grusomme, psykologiske torturmetoder, og hvordan enkelte psykologer
tjente millioner af dollars på at rådgive og deltage i mishandling af politiske fanger på CIA’s hemmelige

baser.
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programmeret dræber med hypnose? Kan man få politiske fanger til
at afsløre deres dybeste hemmeligheder med skærpede

forhørsmetoder? Efter angrebet på World Trade Center i New York
den 11. september 2001 henvendte CIA og amerikanske politikere
sig til flere psykologer og bad dem arbejde for nationens, ja verdens,

sikkerhed. Forskningspenge i rigeligt mål tilflød dem, der ville
forsøge at finde svarene. Lige siden Koreakrigen (1950-1953), hvor
amerikanske soldater var blevet udsat for såkaldt hjernevask, har
psykologer arbejdet med udvikling af sensorisk deprivation,

hypnose, LSD, elektrochok, hallucinogene stoffer og skærpede
forhørsmetoder. Hvor stod den mægtige amerikanske



psykologforening (APA) i denne sag? Svaret er ikke særligt
flatterende, for APA indgik en ’Faustisk Pagt’ med militæret, der
muliggjorde psykologers deltagelse i umenneskelige eksperimenter
og forhør af politiske fanger. Som generallæge Kevin Kiley sagde:
”Psykologi er et vigtigt våbensystem”. Baseret på blandt andet

frigivne dokumenter fra CIA’s arkiver beskriver professor emeritus
Rolf Kuschel, hvordan flere – også anerkendte – psykologer har ladet
sig lokke af nemme CIA-forskningspenge til udvikling af grusomme,
psykologiske torturmetoder, og hvordan enkelte psykologer tjente
millioner af dollars på at rådgive og deltage i mishandling af

politiske fanger på CIA’s hemmelige baser.
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