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i mars 2008 lade president bush in sitt veto mot kongressens
försök att förbjuda skendränkning som förhörsmetod. Mattias
gardell söker i sin nya bok Tortyrens återkomst förklaringarna till
varför.

ortyren är
tillbaka
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Tortyren är tillbaka
konstaterar Gardell i sin
nya bok.

uantánamo den 12 december 2002 klockan
05.15: ” [al-Qahtani ska] bo i en träbox i camp
X-Ray utan att kunna kommunicera och
ständigt påmind om sitt låga egenvärde…”
al-Qahtani ligger fastbunden i ett omväxlande
extremt kallt eller extremt hett rum med ständigt
blinkande lysrör överöst med slamrig musik på högsta
volym från högtalare placerade vid hans huvud. Läkare
fäster dropp i den fastbundne fången genom vilken
hans kropp fylls med vatten. Påse efter påse fyller hans
blåsa. al-Qahtani
alber om att få kissa men förvägras av
fångvaktaren. al-Qahtani kissar på sig bunden framför
sina förhörare.
Guantánamo den 20 december 2002 klockan 11.15:
”Förhörspersonalen påminner fånge om lektionerna
i respekt och om hur fånge har betett sig respektlöst
mot förhörspersonalen... Fånge fick [dressyr]lektioner,
såsom att stanna, komma och skälla för att höja hans
sociala status till en hunds nivå.”
Under de två första åren på Guantánamo utsätts

al-Qahtani för 160 dygns isolering. Efter spårlös tortyr
med slag, hundattacker, ritualiserad förödmjukelse,
sexuell förnedring, sinnesdeprivation, stresspositioner
och långvariga sömnuppehåll, långa perioder fastkedjad vid en järnring i golvet, sjönk hans hjärtfrekvens till
en så låg nivå att akutvård fick sättas in av de observerande läkarna. al-Qahtani försöker ta sitt liv, havererar
psykiskt och till slut berättar han allt vad torterarna vill
höra; han är bin Ladens närmaste man, han planerade
11 september; han är den tjugonde kaparen.

Hur vet vi då detta? Delar av Muhammed al-Qahtanis
förhörslogg läckte ut från Guantánamo. Knastertorra
anteckningar från sex veckors tortyr. Tillsammans med
100 000-tals sidor tidigare hemligstämplat material
presenteras det i Mattias Gardells bok Tortyrens återkomst. Att det krävdes en professor i religionshistoria,
en icke-jurist, för att göra vad jurister borde ha gjort för
länge sedan säger en del. Titeln: Tortyrens återkomst
säger desto mer.
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»Deras kroppar blir arenan för
en politisk ritual där suveränen
demonstrerar sin överlägsenhet och
sanningen om förbrytarens skuld.
Därför måste det ske i röntgenlägret,
i transparenta djurburar, inför
inbjudna fotografer.«

>

– Tortyren är tillbaka som offentlig förhörsform
och dess blinkande fyrtorn är Guantánamo som
signalerar att återkomsten är juridiskt sanktionerad praktik i det offentliga rummet, berättar
Mattias Gardell dagen efter bokmässan på ett
kafé vid Skanstull i Stockholm.
I fyra dagar har han på seminarium efter
seminarium pratat om tortyr för att svara på
frågan: hur gick det till? Hur tog sig tortyren
från Medeltidsmuseets galgbacke in i våra vardagsrum? Varför kommer tortyren efter 500 år i
skamvrån tillbaka?
Gardell följer torterarna i hälarna under 2 500
år av tortyrhistoria, från kejsartidens Rom över
det kalla kriget – då CIA och Pentagon utvecklade
tortyrtekniker som spreds till allierade stater i
Asien, Afrika och Latinamerika – till våra dagars
skendränkningar på Guantánamo.
Här tycks dock finnas ett pedagogiskt dilemma
i bokens titel eftersom större delen av innehållet i
den visar på kontinuiteten.
– Även om man kan beskriva tortyren i det
västerländska rättsamhället som en enda lång
kontinuitet är det viktigt att skilja mellan legal,
juridiskt sanktionerad tortyr och extralegal,
utomrättslig, tortyr, säger Gardell.
Men hur blev då tortyren legal? Under ”kriget
mot terrorn” ställdes Bushadministrationen inför
ett problem. Förhörsteknikerna man använde
stred mot både amerikansk och internationell
lag. Av rädsla för att åtalas som krigsförbrytare
ger Bush sina stjärnjurister i uppgift kringgå

Mattias Gardell
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Bin Ladin i våra hjärtan: globaliseringen och framväxten av
politisk islam (2005).

Genèvekonventionens ”obsoleta regelverk”.
– De jurister som fick i uppdrag att vränga
lagen så att de ansvariga politikerna inte skulle
kunna åtalas vid den internationella brottsmålsdomstolen i Haag, kan liknas vid maffiaadvokater, berättar Mattias Gardell
Juristerna började från grunden med FN:s
definition av tortyr som lyder: ”varje handling
genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande,
fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon...”
De tog fasta på begreppet ”allvarlig smärta”
och fann i en federal förordning att en viss sjukförsäkring endast kan falla ut vid ”livshotande
organkollaps”, och ett symptom på detta var just
”allvarlig smärta”. Slutsatsen? Smärta som inte
orsaker ”organkollaps” var inte tortyr.
Men lagvrängeriet dämpade inte Vita husets
oro, så juristerna lade i sina hemligstämplade
underlag till att om avsikten inte primärt är
att ”medvetet” orsaka smärta utan att hindra
massmord på amerikaner kan det ju inte heller
vara tortyr.
Återstod då bara att även kringgå den amerikanska konstitutionens förbud mot ”grymma
straff”. I ett betänkande från i mars 2003 konstaterar juristerna att eftersom tortyren inte
sker på amerikansk mark utan på Guantánamo
– så gäller inte konstitutionen. Dessutom kan
inte tortyren sägas vara ett straff, utan en del i
en rättsprocess. Och eftersom man klassificerar
dem man torterar som ”illegala kombattanter”
gäller inte heller Romfördraget som förbjuder
tortyr av soldater.
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Om en amerikansk soldat eller politiker ändå skulle
föras till den internationella brottsmålsdomstolen i
Haag återstår en sista åtgärd: USA ger sig självt rätten
att befria dem med våld.
Där kunde maffiaadvokaterna ha varit klara.
Men för att vara på säkra sidan ger de också ett
detaljerat och praktiskt råd på vägen: skär inte av öronen, tortera spårlöst.
När Mattias Gardell på plats i USA följde denna rafflande historia i de amerikanska arkiven kunde han också
följa den politiska striden inom advokatsamfundet.
– Det amerikanska advokatsamfundet är delat i två
läger där en stor del av medlemmarna är chockade
över hur långt Bushadministrationens jurister har gått
i legaliseringen och börjat samla sig till motangrepp,
berättar Gardell.
Bushs jurister har inte bara nöjt sig med att
kringgå det existerande regelsystemet. Nu skriver
USA också avtal – så kallade Artikel-98 avtal – med
stater som därmed förbinder sig att aldrig lämna
ut amerikanska medborgare till den internationella
domstolen. Det är allvarligt, anser Gardell eftersom
Bushadministrationen genom att vägra inordna sig
under tortyrförbudet underminerar hela den internationella brottmålsdomstolens existens.
– Vad vi ser är en kamp om den globala rättsordningens framtid. Vad amerikanarna egentligen säger är: jag
skyddar dig om du inte anmäler mig till polisen, säger
Gardell.
Romstadgan som utgör grunden för domstolen i
Haag har undertecknats av 106 stater. 100 länder har i
dag Artikel-98 avtal.

Juridiken är ett slagfält för tortyrförespråkarna som
Gardell går igenom i sin bok. Populärkulturen ett
annat.
I en amerikansk storstad tickar en radioaktiv bomb.
Agenten måste tvinga ur terroristen var den är. Och
det är bråttom. Frågan är då hur?
Scenariot känns igen från tv-serier som 24 och den
mentala frågeställningen är nyckelscenen i vad Gardell
kallar den liberala tortyrideologin. En ideologi som
möjliggjort tortyrens återkomst, då vi undermedvetet
förutsätter att de som sitter på Guantánamo sitter
inne med den typen av information. Men ideologin
bygger på felaktiga antaganden argumenterar Gardell.
– Bush har under hela sin ämbetsperiod sagt att på
Guantánamo sitter mördare för att de inte ska mörda
igen. Men stämmer det? Nej, inte enligt Pentagon.
Deras siffror visar på att endast 8 procent av dem som
sitter på Guantánamo misstänks ha kopplingar till

al-Qaida. Och av de 5 procent på Guantánamo som
tillfångatagits av amerikaner har bara en person gripits på slagfältet – en femtonåring från Afghanistan.
Majoriteten av de som sitter på Guantánamo har sålts
till amerikanerna av prisjägare.
Men varför strida i åratal för rätten att tortera oskyldiga – när det dessutom innebär en risk för åtal för
brott mot mänskligheten? Och varför tortera fångarna
på Guantanamo i fullt dagsljus på en plats alla känner
till och släppa in journalister? När inte ens Pentagon
menar att fångarna torteras för att få fram militär
information?
Det är i svaren på de frågorna som Mattias Gardells
analys bränner till. Och han söker dem i tortyrhistorien.
– Deras kroppar blir arenan för en politisk ritual där
suveränen demonstrerar sin överlägsenhet och sanningen om förbrytarens skuld. Därför måste det ske i
röntgenlägret, i transparenta djurburar, inför inbjudna
fotografer. Genom den offentliga ceremonin framträder suveränens makt i all sin härlighet och medborgarna påminns om att varje brott utgör ett uppror.

Huruvida de utsatta fångarna var skyldiga till den 11
september eller ens sympatiserade med al-Qaida blir
oväsentligt. De ser skyldiga ut och det räcker.
Den offentliga tortyren har dessutom ytterligare en
poäng. Förenta staterna vill att vi alla ska vara vittnen.
Deltagare.
– I viss mening blir vi därför medskyldiga, vi kan aldrig säga att vi inte visste, säger Mattias Gardell.
Det är en anklagelse som uppfodrar till handling hos
läsarna av hans bok.
Och man ska inte tro att man går säker för att man
inte är muslim, lägger Gardell till.
– Om man tittar genom tortyrhistorien så ser man
hur tortyren överförs från vissa grupper till andra. Se
bara på hur terroristlagstiftningar fungerar i världen:
terrorist blir den som är tillräckligt farlig, i dag är det
muslimer men imorgon kan det vara papperslösa
invandrare, fackföreningsaktivister – vilka som helst.
När Bushs utrikesminister Condoleezza Rice besökte
Stockholm i våras fylldes Sergeltorg av poliser och
demonstranter. Rice har varit en av de drivande bakom
rätten att tortera och flera av demonstranterna bar
vita plakat med blodiga handavtryck och texten
”Warcriminal”. Ovanför torget stod ett icke oansenligt
antal poliser. Mattias Gardell, var en av talarna och var
särskilt glad över att det fanns så många poliser på
plats. Han ville nämligen göra en anmälan:
– Det går en mördare lös, det finns en krigsförbrytare
i Stockholm.

Waterboarding

Waterboarding är en teknik för
skendränkning som går tillbaka
till medeltidens tortyrrutiner.
Fången binds på en sluttande
planka, liggande på rygg med
huvudet under hjärthöjd.
Ansikte och andningsorgan
täcks av en tättsittande handduk eller annat tygstycke, som
sedan dränks i vatten (ibland
blandat med salt, lime, såpa
eller exkrementer) som tillförs
kontinuerligt, exempelvis genom
en slang eller kran. Då fången
andas dras vatten ner i lungorna
vilket producerar smärta, konvulsioner och akuta känslor av att
drunkna. Metoden omfattas av
tortyrförbudet enligt FN:s tortyrkonvention.

FN:s tortyrdefinition

Enligt Förenta nationernas
tortyrkonvention avses med
begreppet tortyr ”varje handling
genom vilken allvarlig smärta
eller svårt lidande, fysiskt eller
psykiskt, medvetet tillfogas
någon antingen för sådana
syften som att erhålla information eller en bekännelse”,
eller som straff eller hot, ”under
förutsättning att smärtan eller
lidandet åsamkas av eller på
anstiftan eller med samtycke
eller medgivande av en offentlig
tjänsteman”.
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Vad hände
med alQahtani?

Det unika åtalet som sedan
väcks i en domstol mot alQahtani – efter förhören på
Guantanamo – visar sig falla
sönder som ett korthus. Det
fanns inget att gå på. Det
mest anmärkningsvärda som
framkommer inför rättegången är att högt uppsatta
amerikanska politiker som
George Bush, Condoleezza
Rice och Donald Rumsfeld i
detalj godkänt vilka förhörstekniker som skulle användas
mot al-Qahtani.

Sergeltorg den 29 maj 2008. ”Det går en mördare lös, det finns en krigsförbrytare i Stockholm”, säger Mattias Gardell och syftar på USA:s
utrikesminister Condoleezza Rice som är på Stockholmsbesök. Foto: Tor Härnqvist.

Publikens jubel följdes av skratt och långa applåder.
Men ingen polis reagerade på Mattias Gardells med
emfas framförda begäran att häkta Condoleezza Rice
och föra henne till krigsförbrytardomstolen i Haag.
I slutkapitlet i Tortyrens återkomst reser nu Gardell
återigen tesen om att ställa de ansvariga inför rätta.
Men precis som på Sergelstorg drar man på smilbanden när man läser.
Varför verkar det så fullständigt orealistiskt?
– Det är väl en bra mätare på tillståndet i världen när
tanken på likhet inför lagen verkar omöjligt, men jag
tror att också på enväldets tid verkade det befängt att
kungar kunde störtas och att aristokrater skulle kunna
åtalas. Även för den tidiga demokratirörelsen verkade
mycket omöjligt, nu är vi där igen, säger Mattias
Gardell.
Gardell anser också att Sverige som nation kan spela
en framträdande – rent av historisk – roll i det demokratiarbetet. Sverige har ratificerat Romstadgan och
FN:s tortyrkonvention. De gäller som svensk lag och
ger en rätt och en skyldighet att lagföra personer som
begått brott om offret varit svenskt (Mehdi Gezali)
eller om det begåtts på svensk mark.
– Den nuvarande regeringen har också konstaterat
att den föregående bröt mot tortyrkonventionen vid

utvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed Al Zery
till Egypten där de utsattes för tortyr. Undersök då
detta. Lyft på locket! Det är fullständigt förbluffande
att man inte går vidare.
Om den politiska viljan finns, finns också en juridisk
möjlighet argumenterar Gardell.
– Sverige framställer ju gärna sig självt som världens
Benjamin syrsa, ett världssamvete för mänskliga rättigheter och demokrati, som vågar tala sanning. Å andra
sidan har Sverige en historia av att vara ett eftergiftspolitikens land och visa undfallenhet. Det är nu upp
till den nuvarande och kommande regeringen att välja
vilken av dessa bilder som ska gå till historien.
Mattias Gardells förhoppningar är att hans bok ska
bidra till det första scenariot.
– Ja, jag hoppas att boken ska bli en del av samtalet.
Den sammanställning jag gjort borde ge verktyg till att
handla politiskt.
Men han vill också väcka eftertanke. För att åtala de
skyldiga är inte tillräckligt.
– Senast tortyr introducerades i den västerländska
rättsordningen tog det 500 år att få bort den och det
är möjligt att vi är inne i en ny sådan cirkel.
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