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Verklighetsbakgrund 
I fullt dagsljus den 12 mars 2006 trängde fem ameri-
kanska soldater in i ett hus utanför staden Al Mahmu-
diyah söder om Bagdad. 200 meter från den vägspärr där
gruppen tjänstgjorde gruppvåldtog och mördade de 14-
åriga Abeer Qasim Hamza, efter att först ha mördat delar
av hennes familj: hennes mor, hennes far och hennes 5-
åriga lillasyster. Abeers två yngre bröder var i skolan
under morden och överlevde. Efter våldtäkten och mordet
på Abeer Qasim Hamza sköt soldaterna henne i ansiktet
och försökte bränna upp hennes kropp. Grannar upp-

täckte elden som spridit sig i huset och tillkallade hennes
farbror och faster som upptäckte vad som hänt och an-
mälde det till en irakisk vägpostering. Tillsammans med
en grupp amerikanska soldater - ett par av dem hade fak-
tiskt deltagit i morden - inspekterade de mordplatsen. 

Men de skyldiga avslöjades först tre månader senare av
en av soldaterna under ett stödsamtal med en psykolog,
sedan två av hans kamrater från samma regemente kid-
nappats och dödats som hämnd.

Händelserna i Al Mamudiyah inträffade under den hit-
tills våldsammaste perioden under hela Irak-kriget, både
vad gäller civila offer och antalet dödade amerikanska
soldater.

Under hösten 2006 inleddes rättegångar mot fyra av de
skyldiga inför militärdomstol i USA. Domarna föll under
2007 och 2008 för varierande grader av medverkan. Den
femte, och enligt vittnesmål en den mest aktive under
morden, hade redan under sommaren avskedats ur armén
på grund av "antisocial personlighetsstörning". Han
arresterades i USA och kommer att ställas inför rätta
under våren 2009 i en civil domstol i Kentucky.

Det är ett av de få tillfällen då amerikansk militärer
ställts inför rätta efter att ha dödat irakiska civila.

Filmens handling
Filmen inleds med följande text: "Handlingen är fiktiv
men bygger på en händelse som rapporterats ha inträffat i
Irak. Medan några av händelserna skildrade här kan likna
dem som rapporterats är karaktärerna påhittade och
deras ord och handlingar bör inte sammanblandas med

Redacted

Krig har i alla tider skildrats i ett slags hjältemodigt

skimmer. Men att det inte är hela sanningen vet vi, inte

minst genom olika konstnärers skildringar av olika krig

genom historien, alltifrån den spanska målaren Goya

till regissören Brian de Palma som gjort filmen Redac-

ted. En film som skildrar ett brutalt övergrepp av ameri-
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irakiska samhället. Den psykologiska pressen av att inte
kunna urskilja fienden. Ingen av soldaterna talar arabis-
ka, utan kommunicerar genom tolk med irakierna.

Tre händelser stryker under deras skilda hållningar och
leder fram mot den slutgiltiga katastrofen. 

En bil närmar sig vägspärren i hög fart. När den efter
anmaning inte stannar kvickt nog, skjuter en av soldater-
na besinningslöst in i bilen. Skotten visar sig träffa en
höggravid kvinna på väg till BB för förlossningen. Hennes
bror, bilens chaufför, försöker förtvivlat förklara att han
missförstått stoppordern. Kvinnan förs till sjukhus men
dör.

Under patrullering av omgivningarna massakreras
gruppens överordnade sergeant Sweet av en bomb som
placerats ut i en kasserad länstol vid vägkanten.  

Som för att bryta tristessen och "göra något" genomför
gruppen en raid mot skolflickans hus. En sk. "embedded"
arabisk TV- journalist följer med: varför sätter ni en huva
på den obeväpnade familjefadern? "Så att han inte kan
fly". Kan han andas? "Ja han kan andas". Varför går ni ige-
nom pappren i bokhyllan? "För att hitta bevis". Men doku-
menten är ju på arabiska?  "Vi ska ta dem till en översät-
tare".   

Efter en kväll med mycket sprit och poker på logemen-
tet börjar planerna ta form på att söka upp den där skol-
flickan på nytt, vars far satts i fängelse efter raiden. I syn-
nerhet två soldater - Flake och Rush - är aktiva i planeran-
det . I råa ordalag talar de om "den arabiska slampan". De
övriga är ytterst tveksamma eller direkt avståndstagande.

En natt gör de ändå slag i saken: flickan och hennes
familj söks upp i hemmet. Familjen mördas. Flickan våld-
tas och mördas. "Sally" filmar i hemlighet, fram till en
punkt då han inte längre orkar utan lämnar huset. McCoy
stannar utanför och hånas som "fjolla".

Fadern som släppts ur fängelset intervjuas när de mili-
tära myndigheterna uppgivit att sunniter ligger bakom
morden: "Sunniter?  Men jag är ju sunnit?" 

I ett samtal med sin far över nätet framgår att McCoy
tänker berätta om vad som verkligen hänt, trots att hans
far avråder : "vi behöver inte ett nytt Abu Ghraib och tänk
på vad de kommer att säga om din mentala hälsa".
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de verkliga personernas."  Ett efter ett stryks orden av en
osynlig penna, tills hela texten framstår som bortstruken
och censurerad.

På en amerikansk bas presenteras filmens första huvud-
person, menige soldaten Angel Salazar.  Med en liten digi-
talkamera i handen och under sin egen paroll "berätta
inga lögner!" planerar han under stor entusiasm en krigs-
dagbok från Irak, dit han sökt sig som frivillig efter att
inte ha kommit in på en filmskola.  Krigsdagboken tänker
han använda för att söka på nytt och säkert komma in. 

En efter en presenterar sig hans fyra logements-kamra-
ter framför videokameran. På en tavla har de kritat upp
hur många dagar av 15 månaders tjänstgöring i Irak som
förflutit "42 dagar i helvetet". 

Under filmens gång får de allt tydligare profiler. Medan
dagar läggs till dagar på tavlan och hemfärden först när-
mar sig och sedan skjuts upp lär vi känna dem närmare.
De ser olika på Irak, irakierna och sin uppgift och har haft
olika orsaker till att gå in i armén och skickats till Irak. 

Gruppens uppdrag är att bemanna en vägspärr i en
lantlig utkant av staden Samarra och kontrollera förbipas-
serande efter bomber, vapen och "insurgents", rebeller. 

I en fransk "dokumentärfilm" skildras deras vardag. Det
är långa stunder händelselöst och tråkigt. Det är hett.
Utrustningen är tung. Invånarna passerar förbi i sina var-
dagssysslor. En flicka följs dagligen av sin mamma genom
spärren på väg till skolan. En getflock vallas i bakgrun-
den.  En mamma med brödkorg på huvudet och barn vid
handen går förbi. Småpojkar spelar fotboll. Speakerrösten
formulerar frågor: Förstår irakierna, varav hälften är
analfabeter, skyltarna?  Kan de tolka och förstå de ameri-
kanska soldaternas uppmaningar?

Med bilder genom vindrutan illustreras frågorna och
behandlingen vid vägspärren ur irakiskt perspektiv.

På kvällarna samlas soldaterna på logementet. Av sam-
talen framgår allt större svårigheter att förstå meningen
med uppdraget och allt större vilja att resa hem. En del
fångas av "Sallys" kamera, annat när han stängt av den.
En allt starkare känslan av isolering och tristess. Förakt
för och misstänksamhet eller ren aggressivitet mot iraki-
erna. En ökad splittring i gruppen. Okunnighet om det
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Under ett regelmässigt samtal för psykologisk utvärder-
ing av en allt mer labil Sally förväxlar han sina mar-dröm-
mar efter bomben mot Sweet med mardrömmarna om
morden och branden.

Rush och Flake förhörs i tur och ordning och kallar ira-
kierna "sandniggers" och säger "genom att förfölja oss
hjälper ni terrorister".

Sally kidnappas av irakier och halshuggs som hämnd.
Hemkommen till USA och firad som Irak-hjälte tillsam-

mans med fru och vänner på en restaurang, faller McCoy i
gråt.

Filmens sista bilder visar dokumentära bilder av döda
civila irakier, alla "redacted" det vill säga med svarta
streck över ögonen.

Hur filmen berättas 
Vad som händer i Irak får mycket lite sammanhängande
offentlighet i medierna, varken hos oss eller i USA.
Mycket litet rapporteras om irakiska civila våldsoffer, vare
sig de dör av bomber eller krypskyttar och oavsett om det
är irakier som dödar irakier, eller om de dör i samman-
stötningar mellan koalitionsstyrkor och de irakiska "insur-
gents", rebeller, som bekämpar dem.

Däremot publiceras dagligen nya fragmentariska "pri-
vata" videor av sammandrabbningar, bomber och beskjut-
ningar på YouTube och andra nätsidor, både med ameri-
kansk och irakisk avsändare. Brian De Palma använder sig
inte bara av YouTube - av upphovsrättsliga skäl med log-
gan överstruken, men helt igenkännbar - när han berättar
om hur en grupp soldater kunde begå detta ett av Irak-
krigets våldsammaste amerikanska övergrepp mot civila
irakier. I filmen sätter han också i scen en vädjan från
"Get out of Iraq"-kampanjen på YouTube, som sakligt
berättar om övergreppet, men också en ung amerikansk
kvinnas  hätska rop på dödsstraff mot förövarna . You-
Tube är inte det enda av de moderna medierna som
används av De Palma. Övervakningskameran på den ame-
rikanska basen registrerar samtal mellan soldaterna,
bland annat när Rush efter dådet vill förmå kamraterna
att tiga. Den fejkade franska dokumentärfilm som skildrar
vardagen vid vägspärren är redan nämnd,  liksom samta-
let över internet mellan McCoy och hans far. McCoys fru

talar om sin kärlek och längtan från webbsidan "Just a
soldier´s wife", som en sammansmältning av verklighe-
tens väldiga ansamling av bloggar där amerikanska sol-
datfruar skildrar sin vardag när männen gått i krig. Ira-
kiska och amerikanska TV-reportrar kommenterar både
ihjälskjutningen av den gravida kvinnan och morden. En
arabiskspråkig TV-kanal sänder kidnapparnas bilder av
hur Sally halshuggs, vars egna bilder förstås är ryggraden
i filmens diskussion om "verkligheten" kontra "bilden av
verkligheten".  

• Vad skiljer Irak-kriget från andra krig där USA deltagit?

• Hur ser eleverna på våldet i filmen? Är det nödvändigt
för att ge en rättvis / sann / osminkad bild av krigets verk-
liga ansikte och effekter?

Genom att de amerikanska trupperna är frivilliga eller
yrkessoldater och inte deltar i Irak-kriget genom allmän
inkallelse såsom fallet var i USA:s senaste stora krigsinsats
utomlands, den i Vietnam, saknas både amerikanska
desertörer från kriget och sk. "draftdodgers", sådana som
vägrar att inställa sig till tjänstgöring när de inkallats. En
annan väsentlig skillnad är också att i Irak tjänstgör också
runt 20 000 man från privata affärsdrivande företag.

• Diskutera vad det kan betyda, både för soldaternas
insatser, de officiella mediernas jämförelsevis stora tyst-
nad om kriget och den inhemska amerikanska oppositio-
nen emot det.

• Hur skiljer sig Redacted från filmer om andra världskri-
get? Hur kan man tolka den ironiska kommentaren och
krokodiltårarna från Flake och Rush till mordet på Sally:
"Han var vår egen Private Ryan"?

Under mycket lång tid skildrades det andra världskriget i
amerikansk efterkrigsfilm huvudsakligen som ett slags
äventyrlig och hjältemodig strid mellan de renodlat "goda
hjältarna" - amerikanerna och britterna - och de renodlat
"onda skurkarna" tyska nazisterna och japanerna. Det
finns gott om mer eller mindre sanningsenliga slagskild-
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ringar som exempelvis Patton (1970) om generalen som
ledde de allierade till Berlin, Slaget om Midway (1976)
som skildrade Still Havs-kriget eller En bro för mycket

(1977) om avancemanget genom Europa efter de alliera-
des landstigning i Normandie. Och av senare datum: Pearl

Harbour (2001) om det japanska flygangreppet mot den
amerikanska Stilla Havsbasen. Det finns också gott om
rena äventyrsskildringar om framgångsrika flykter som
exemeplvis Flykt till seger (1981).  

Några civila offer syns knappast i amerikansk krigsfilm,
även om de givetvis förekom i verkligheten.

Jämfört med europeisk film som omgående började
skildra det andra världskriget i realistiska ordalag, dröjde
det alltså betydligt längre innan den amerikanska filmen
följde efter. Undantag finns, men Saving Private Ryan

(1998) blev av det skälet något av en milstolpe i ameri-
kansk andra världskrigsfilm. Steven Spielbergs film om
landstigningen i Normandie med dess realistiskt skildrade
blodiga kaos och efterföljande marsch genom de europe-
iska ruinerna fick ett väldigt genomslag.

Den största anledningen bör vara att USA aldrig varit
ockuperat eller fört något krig inom sitt eget lands grän-
ser.

• Och hur skiljer sig Redacted från t.ex. Rambo?

Det dröjde till flera år efter slutet 1975, innan den ameri-
kanska filmen över huvud taget tog sig an Vietnamkriget.
Ett undantag var John Waynes De gröna baskrarna

(1968), som väckte stora protester världen över för sin
oförställda propaganda för den amerikanska sidan.  

Den första filmen om Rambo, First Blood (1982) var fak-
tiskt en mycket allvarlig historia om en av kriget psykolo-
giskt skadad Vietnam-veterans hemkomst, medan de
senare filmerna utvecklat honom till en heroisk ensa-
marmé på jakt efter ondsinta "antiamerikaner".

• Diskutera hur det påverkar soldaterna att inte ha en tyd-
lig fiende och en tydlig frontlinje, och den osäkerhet det
innebär att inte riktigt förstå varför de är i Irak.

• Diskutera följande replikskiften i filmen:
På logementet pågår en diskussion om vad som är privat
eller inte, vad som är sant eller inte när man filmar.

Sally: Kameran ljuger inte!

Blix: Vilket skitsnack!

Sally, på väg in i huset: Jag är bara flugan på väggen som

vittnar om vad som händer.

McCoy: - Du är en sjakal  som äter kött från ett lik!

BB Rush om den ihjälskjutna gravida kvinnan: Man kan

inte ångra sig, då blir man svag.  Blir man svag, dör man.

• Hur speglas soldaternas inställning till sin uppgift
genom språket och hur de talar om irakierna:

"Mini-Ali Baba" (Sgt Sweet om fotbollsspelande småpoj-
kar)

"Dom pissar på dig och säger att det regnar" (Sgt Sweet)
"Dom är som ogräs, dom kommer tillbaka" (Flake)
"Att döda araber är som att stampa ihjäl kackerlackor"

(Flake efter morden)
"Sand-niggers" (Flake)

• Låt eleverna med egna ord beskriva var och en av solda-
terna i gruppen:

Vem är han?
Varifrån kommer han?
Varför har han tagit värvning och rest till Irak?
Hur ser han på kvinnor?
Hur ser han på irakierna?
Hur ser han på kriget? Är det ett manlighetstest? En

möjlighet att bli hjälte? Eller till för att hjälpa den irakiska
regeringen att skapa lugn och stabilitet i landet?

• Diskutera mediernas roll i bilden av Irakkriget, i vad de
förmedlar och i vad de inte förmedlar och är tysta om.

Några ord om regissören
Brian De Palma är en nu snart 70-årig regissör. Till de
mest kända och populära av hans knappt fyrtio långfilmer
hör skräckfilmen Carrie (1978) med Sissy Spacek, gangs-
terdramat Scarface (1983) med Al Pacino och actionfil-
men Mission Impossible (1996) med Tom Cruise. 

Våldtäkten och morden i Redacted är inte första gången
Brian De Palma skildrar hur nära manliga sexuella fanta-
sier övergår till våld under krigsförhållanden. I Uppgörel-
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sen (Casualties of war) berättade han om en motsvarande
händelse under Vietnamkriget. 1968 kidnappades en viet-
namesisk flicka från en liten by av fem amerikanska sol-
dater. Hon våldtogs upprepade gånger för att till sist mör-
das. En av soldaterna avslöjade händelsen, som året
därefter skildrades av en journalist i tidskriften New Yor-
ker. Men det tog över tjugo år från själva händelsen innan
den kunde skildrads på film. Först 1989, fjorton år efter
Vietnamkrigets slut blev det möjligt för Brian De Palma
att göra filmen som grundar sig på detta verkliga över-
grepp. I en talande replik säger huvudpersonen, spelad av
Sean Penn, med greppet om sitt maskingevär: "Vapen?
Det här är mitt vapen!" och flyttar greppet till skrevet.

Det är en replik som har en förskräckande bakgrund i
verkligheten: våldtäkt och kvinnoövergrepp praktiseras
mer eller mindre systematiskt på samtliga världens krigs-
skådeplatser.

Brian De Palmas filmer balanserar ofta mellan berätti-
gade, nödvändiga våldsskildringar och våldspekulation.

• Diskutera gärna hur han gör i Redacted. Varför visar han
halshuggningen i bild, men inte morden på flickan och
hennes familj? Varför tar man mer illa vid sig av det
visade våldet än av det man vet sker utanför bild? Är inte
detta just en del av Brian De Palmas moraliska ärende,
såsom det också uttrycks av Sally i en nyckelreplik:

- Att bara titta på betyder inte att man inte är delaktig.

Några ord om mottagandet i USA
Liksom det amerikanska samhället är djupt splittrat inför
insatsen i Irak, blev också kritiken av Redacted till att
börja med kluven. Särskilt svårt hade de som stödjer Bush
och "kriget mot terrorn" för De Palmas sätt att lägga några
av de vanligaste parollerna i munnen på de drivande i
morden och våldtäkten. "Vi söker efter massförstörelseva-
pen!" "Stöd våra trupper!".

Källor
Brookings Iraq Index:
http://www.brookings.edu/saban/iraq-index.aspx
Center for Strategic & International Studies:
http://www.csis.org/media/csis/pubs/080709_iraq_sta-
tus_trend.pdf 
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Några siffror om Irak och kriget
Siffrorna gäller vad som hänt under perioden mellan invasionen 2003 och den 30 september 2008

2 miljoner internflyktingar.

2,4 miljoner flyktingar utomlands, de flesta i Syrien och Jordanien. En del av dessa flydde redan före invasionen 2003.

226 600 irakiska civila våldsoffer. Siffran är troligen betydligt högre.

8 687 dödade irakiska militärer och poliser.

4 147 amerikaner döda, varav 100 kvinnor.

30 680 skadade.

176 britter döda.

137 av 20 andra nationaliteter i koalitionen.  

146 000 amerikanska militärer tjänstgör för närvarande i Irak.

7 100 från andra länder i koalitionen.

20 000 icke-irakiska "contractors", hyr-militärer eller legosoldater, tjänstgör i Irak.

135 journalister dödade varav 113 irakier. 168 om man också räknar in chaufförer, tolkar etc.

Irakiska civila dödade av amerikansk trupp. 

Någon bekräftad siffra efter juni 2006 finns inte.

2005: 7/vecka.

2006, jan: 4/vecka.

2006, juni: 1/vecka.

1 814 bombdåd varav åtminstone 664 självmordsbombningar.

17 103 döda.

34 648 skadade.


