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Det er ikke bare i
Abu Graib det blir
begått krigsforbrytelser.

Ubehagelig
viktig
KOMMENTAR

Martine Aurdal

mau@dagbladet.no

ET ANSIKT er brettet ut over en
blå plastbøtte. En selvmordsbombers hode, armer og bein
står stablet opp som trofeer
mellom soldater, med de døde
øynene stirrende rett inn i linsa.
Jublende amerikanske soldater
poserer rundt et forkullet lik.
«Krig er bedre enn sex,» sa en
norsk soldat til Alfa i høst. Likevel valgte amerikanske soldater
å bytte sine egne krigsbilder fra
Irak og Afghanistan mot tilgang
til pornografi på nettstedet
nowthatsfuckedup.com. Bildene
ledsages av kommentarer:
«KILL THEM ALL.» «Burn
baby burn!!!» «I'm glad to see
them bastards are getting what
they deserve!»

GRUSOMME BILDER: Amerkinaske Soldater byttet grusomme bilder fra krigens virkelighet mot tilgang til nettporno. Nå er bildene lagt
ut på et norsk nettsted.
Faksimile: Krieg dem kriege

«Forbudte» bilder
legges på nettet
Billedkunstner og
aktivist Thomas
Kvam har lagt ut
amerikanske soldaters egne bilder fra
Afghanistan og Irak
på nett.

SJOKKERENDE
KRIGSBILDER
Tekst: Morten Strand

mstr@dagbladet.no

Det betyr at bildene fra det amerikanske nettstedet nowthatsfuckedup.com, som ble lagt ned etter
press fra amerikanske myndigheter i 2005, igjen er tilgjengelige.
Denne gangen fra en norsk nettadresse. Amerikanske soldater la
ut bildene i bytte mot tilgang til
pornografi, og kommenterte
hverandres bilder på nettet.

Soldatenes bilder

– Jeg la materialet ut 17. mai. på
fredsnasjonen Norges nasjonaldag, sier Thomas Kvam til Dagbladet.
Bildene viser krig med soldatenes egne bilder. Det er bare en
brøkdel av disse bildene som kan
vises i Dagbladet. Mange av bildene er av bortsprengte hoder og istykkersprengte kropper. Bilder
viser amerikanske soldater som
står og ler ved synet av et ugjen-

BOKSJOKK: I boka Krieg Dem
Kriege offentliggjør Thomas
Kvam de omtalte bildene fra Irak
og Afghanistan.
kjennelig legeme, og kommentarene som ledsager bildene spiller
ofte på sex, og er generelt sjikanerende overfor ofrene.
– Materialet jeg har lagt ut er
et antikrigsdokument. Det bør
av prinsipielle grunner være
tilgjenglig for alle over hele
verden, sier Kvam.
I helga ga han ut boka «Krieg
dem kriege», der materialet til
nowthatsfuckedup.com kom ut i
bokform.

Antikrigsdokumenter

Tittelen er den samme som boka
fredsaktivisten Ernst Friedrich ga
ut i 1924. Friedrich ville at verden
skulle se redslene fra 1. verdenskrig. Men boka ble straks forbudt.
Det samme skjedde med bildene
som Chris Wilson la ut på sitt

Lørdag 14. mai.
nettsted nowthatsfuckedup.com.
Etter at president George W.
Bushs forsvarsminister, Donald
Rumsfield, ble alarmert, ble Wilsons nettside stanset. Wilson ble
truet med fengsel, men inngikk
en avtale som innebar at sida ble
lagt ned i 2005. I mellomtida
hadde imidlertid Kvam lastet ned
innholdet.

– To ulike kriger

Bildene av krigen som Kvam presenterer, og de bildene mediene
redigerer, gir et bilde av to forskjellige kriger, mener Kvam.
I Forsvaret vil man ikke kommentere direkte om den krigen
som vises gjennom bildene Kvam
presenterer er den samme krigen

som norske soldater er med på i
Afghanistan.
– Det norske forsvaret bidrar med styrker til International Security Assitance Force (ISAF) i Afghanistan. Noen
av de holdningene som kommer til uttrykk i sammenheng
med bilder av døde mennesker
i denne boken er absolutt ikke
representativt for norske soldater, skriver major Eystein
Kvarving,
pressetalsperson
Forsvaret.

– Grotesk

Lederen av Befalets fellesorganisasjon, Eivind Solberg, vil ikke
kommentere Kvams materiale i
det hele tatt.

DAGBLADET skriver ikke adres-

sa til nettstedet som kunstner
Thomas Kvam opprettet på
nasjonaldagen. Boka han har
offentliggjort der inneholder for
sterke bilder til at vi kan bidra til
offentliggjøringen av dem. Likevel har vi valgt å omtale saken
og trykke enkelte av bildene,
både på lørdag og i dagens avis.
Dette er nemlig et for viktig
dokument til å bli fortiet.
Selvsagt er det nettopp det
Forsvaret forsøker å gjøre, når
de nekter å svare på Dagbladets
spørsmål om boka. Norske soldater deltar i den samme krigen
i Afghanistan som de amerikanske soldatene som har lagt
ut disse bildene. Fortielse var
også amerikanske myndigheters
strategi, da de i 2005 fikk stengt
nettstedet for spredning av
pornografi. Den militære kommunikasjonsstrategien er effektiv; en lang rekke saker har blitt
tonet ned eller ikke fulgt opp
fordi Forsvaret har nektet å
kommentere dem. Det militære
styrer både i Norge og USA i
stor grad både informasjonen og
bildene vi får fra krig.
MATERIALET Kvam nå offentliggjør viser den usensurerte
krigen. Bildene her er mer groteske enn bildene vi har sett fra
fengselet Abu Graib, som viste
overgrep mot levende fanger. De
ble distribuert over hele verden
og førte til straffeforførgelse av
soldatene som utførte de avbildede overgrepene. Bildene fra
nowthatsfuckedup.com viser at
situasjonen ikke var enestående.
Dette materialet viser først og
fremst grov likskjending, i grell
kontrast til Genevekonvensjonens strenge bestemmelser om
hvordan man skal behandle
døde i krig. Kommentarene er en
demonstrasjon av dehumanisering av fienden, der det er oss
mot dem.

FORSVARET hevder de er opptatt av gode holdninger. Da bør
ikke slikt forties.

