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Nyhet

tte mot porno
nowthatsfuckedup.com, mot at soldatene sendte bilder som viste hverdagen deres.

– Ser ut som en hjemmegjort
kjønnsoperasjon.
Denne kommentaren blir korrigert av en annen:
«Jeg kan bare håpe at den drittsekken var i live lenge nok til at
han følte smerten …», skriver en
annen til bildet av noen som har
fått revet av hodet.
Kommentaren føyer seg inn i
en lang rekke liknende ytringer,
der soldatene uttrykker skadefryd
over drepte og skadde irakere.

Viktig dokumentasjon

Til tross for sitt sjokkerende innhold mener Kvam boka er en viktig dokumentasjon

– Norge deltar nå i to kriger, i
Afghanistan og i Libya. Det offisielle bildet av disse krigene
er ikke representativt for krigens virkelighet. Boka er et antikrigsdokument. Jeg har ingen skrupler mot å publisere,
sier Kvam.

Porno og krig

Mannen som samlet bildene i bytte mot porno, Christopher Wilson, ble fengslet og anklaget for
spredning av pornografi i 2005.
Wilson risikerte tre år i fengsel,
men advokaten hans, Larry Walters, fikk i stand en avtale slik at
han unngikk fengsel. Avtalen in-

Boka er et
antikrigsdokument.
Jeg har ingen skrupler mot å publisere.

Thomas Kvam

nebar at nettstedet måtte legges
ned.
Advokaten går så langt som å
hevde at daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld personlig engasjerte seg for å få stoppet
nettstedet.
– Bildene ga et helt nytt inn-

Alle foto: Fra boka KRIEG DEM KRIEGE

blikk i soldatenes hverdag som
myndighetene absolutt ikke ville
at skulle komme ut. Dette var på
ei tid da andre medier i USA fikk
sine bilder fra Irak forhåndsgodkjent av forsvarsdepartementet,
sier Walters til Dagbladet.
Da han tok saken i 2005, satte Walters i gang en privat etterforskning.
– Vi fant ut at Donald Rumsfeld
personlig var veldig opprørt over
disse bildene, men at han ikke
hadde noen jurisdiksjon over
Chris Wilson siden han ikke var
tilknyttet militæret. Derfor angrep de ham via den lokale sheriffen, sier Walters.

Han viser til en kilde han selv
har i forsvarsdepartementet.
– Vi har en kilde, som jeg ikke
vil oppgi navnet på, som var i et
møte med blant andre Rumsfeld i
forsvarsdepartementet. Her ble
bildene fra nettsida vist på en powerpointpresentasjon, og de diskuterte hvordan de kunne få fjernet denne nettsida. Til slutt fant
de ut at de vil prøve å finne en lokal sheriff som kunne gjøre jobben, sier Walters.
Sheriffkontoret i Polk County i
Florida avviser overfor Dagbladet
beskyldningene om at de ble instruert av Pentagon, og sier det
var pornografien de reagerte på.
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