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Harhautus 
Abu Ghraibissa
Seitsemän amerikkalaista sotilaspoliisia 
joutui vastuuseen irakilaisvankien 
kiduttamisesta. Se oli vain silmänlumetta, 
väittää Errol Morris uudessa dokumentissaan.

 K
un Errol Morris näki Abu 
Ghraibin vankilan kohuku-
vat ensimmäistä kertaa, hä-
nen reaktionsa oli se tavan-
omainen. Hän kauhistui.

”Ne olivat painajaismai-
sia. Ne olivat aavemaisia. 
Kauhistuttavia.”

Ja sitten Morrisissa heräsi salapoliisin 
uteliaisuus.

”Kun katsomme valokuvaa, luulemme 
tietävämme, mitä näemme. Mutta valoku-
va voi yhtä hyvin peittää asioita kuin paljas-
taa niitä. Näyttivätkö kuvat koko totuuden 
Abu Ghraibista? Oliko tässä kaikki?”

Ei tietenkään. Mutta Yhdysvaltojen hal-
litus päätti, että kyseessä oli yksittäinen 
tapaus. Ja että kuvissa esiintyvät sotilaspo-
liisit ovat sadistisia poikkeusyksilöitä kun-
niallisissa asevoimissa.

Oscar-palkittu dokumentaristi halusi tut-
kia tapahtumia tarkemmin. ”Abu Ghraib-
kuvat sellaisina kuin ne on meille esitetty 
ovat huntu, joka kätkee taakseen toisenlai-
sen maailman. Halusin tuoda tämän näky-
mättömän maailman näkyväksi.”

Morris etsi skandaalissa ryvettyneet so-
tilaspoliisit, ”seitsemän mätää omenaa”. 
Hän sai viisi heistä kameran eteen. Myös 
Irakin vankilajärjestelmästä vastuussa ol-
lut, sittemmin tehtävistään vapautettu pri-
kaatinkenraali Janis Karpinski halusi pu-
hua Morrisille.

Dokumentin nimi Standard Operating 
Procedure tarkoittaa ”normaalikäytäntöä”. 
Nimi viittaa siihen hiuksenhienoon rajaan, 
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joka erottaa luvattoman ja luvallisen kidu-
tuksen Yhdysvaltojen armeijan nykyisissä 
ohjesäännöissä.

Ohjaaja terapeuttina
Abu Ghraibin skandaali puhkesi huhti-
kuussa 2004. Maailmalle levisi kuvia, joissa 
amerikkalaissotilaat muun muassa pitivät 
irakilaisvankejaan kaulapannassa, käskyt-
tivät heitä ihmispyramidiksi ja uhkailivat 
heitä koirilla. Suuri osa vangeista oli alasti. 
Virnuilevat sotilaat myös poseerasivat iraki-
laisvainajien vieressä peukalo pystyssä.

Kuvat olivat sotilaspoliisien itse ottamia, 
edellisvuoden loka–joulukuulta. Cd-rom-le-
vy niistä oli jo tammikuussa päätynyt sotilas-
poliisien esimiehille. Ensimmäisten kuvien 
levitessä maailmalle Yhdysvaltojen puolus-
tusministeriö toimi nopeasti. ”Mädät ome-

◼ Korpraali Jeremy Sivits.

kuva kuin se, jonka media heistä skandaali-
vyörytyksen aikaan maalasi. Abu Ghraibin 
naispaholaiseksi nimitetty Englandkin pal-
jastuu nöyräksi ja sanavalmiiksi, joskaan ei 
kovin tietoviisaaksi nuoreksi naiseksi.

Elokuvan USA:n ensi-illan aikaan nou-
si kohu, kun Morris myönsi maksaneensa 
joillekin haastatelluille, koska nämä eivät 
muuten suostuneet kameran eteen. Yleen-
sä journalistit tuomitsevat haastatteluista 
maksamisen.

Morris perusteli ratkaisunsa toteamalla, 
että muuten näiden sotilaiden näkökulmaa 
ei olisi koskaan tuotu esille.

”En haastatellut heitä nyhtääkseni surua 
tai katumusta. Ehkä olin jonkinlainen te-
rapeutti.”

Valokuvaajan paljastus
Kertoessaan dokumentistaan Morris kiih-
tyy tuon tuostakin. Kun hän pääsee vauh-
tiin, voi monologi kestää viisi minuuttia.

Ensimmäinen kysymys, johon Morris et-
si vastausta, oli yksinkertainen. Miksi ku-
vat on otettu?

”Valokuvat ovat kuin muistoja hirveästä 
näytelmästä. Ja tarkoitan näytelmää niin, 
että sotilaatkin ovat osa sitä. Näytelmä luo-
tiin jo aikaisemmin, täysin heistä riippu-
matta”, Morris piirtää suurempaa kuvaa.

Näytelmällä Morris tarkoittaa Irakin so-
taa.

”Tätä sotaa ei vielä ymmärretä. Kertomal-
la näiden sotilaiden tarinan toivon voivani 
valottaa yhtä näkökulmaa. Sotilaspoliisit 
oli heitetty helvetilliseen paikkaan, vanki-
laan keskelle sotaisan maan aavikkoa. Mo-
net heistä olivat noin 20-vuotiaita. He halu-
sivat olla hyviä, kovia sotilaita.”

Monet kuvista otti Sabrina Harman. Hän 
unelmoi poliisivalokuvaajan ammatista, 
käytti kameraansa jatkuvasti ja lähetti mel-
kein päivittäin kirjeitä elämänkumppanil-
leen Kellylle Yhdysvaltoihin.

nat” vapautettiin palveluksesta ja passitettiin 
vankilaan. Kidutuskuvat olivat häpeällinen 
isku Yhdysvalloille, mutta ainakin jotain pe-
lastettiin sillä, että oikeuden tapahtuminen 
tuotiin näyttävästi mediaan.

Siinä sivussa Lynndie England ja kump-
panit maalattiin piruiksi.

”Nämä sotilaat olivat syyllisiä, siitä ei ole 
kysymystäkään. He tekivät pahoja asioita”, 
Morris tekee selväksi.

”Voit kuvitella heidät mielessäsi tyh-
miksi, moraalittomiksi tai pahuuden ruu-
miillistumiksi. Mutta kiinnostavampaa on 
kysyä, miksi kaikki tapahtui. Minua ällistyt-
tää, että heistä puhutaan yhtenä kiinteänä 
ryhmänä, joka sitten mielletään ikään kuin 
yhdeksi persoonaksi.”

Morrisin neutraaleissa haastatteluissa 
tuomituista sotilaista syntyy aivan erilainen 

◼ Julkaistiinko kidutuskuvat 
lopulta vain maailman katseiden 
kääntämiseksi?

◼ Korpraali Megan Ambuhl Graner.
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◼ Korpraali Lynndie England. ◼ Korpraali Jeff ery Frost.
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Harmania toisten sotilaspoliisien toi-
minta epäilytti pitkään. Silti hänet nähdään 
myös kuvissa. Eräs makaabereimmista esit-
tää häntä hymyilemässä irakilaisen mätä-
nevän ruumiin äärellä.

”Sabrina tunsi myötätuntoa vankeja koh-
taan, mutta piti sitä heikkoutenaan. Häntä 
harmitti, ettei hän pystynyt lyömään van-
keja.”

Harman kertoo näistä tunnoista kirjeis-
sään, joista dokumentissa luetaan otteita.

”Niinpä Sabrina ryhtyi kuvittelemaan, et-
tä hän on ikään kuin sotilaspoliisien elä-
mästä raportoiva journalisti, että hän vain 
tarkkailee. Välillä hän kuvailee tapahtumia 
ulkopuolisena, sitten taas joukon jäsene-
nä”, Morris arvioi.

Sabrinan kuvien perusteella selvisi, että 
kuulusteluissa oli tapahtunut murha. ”Toi-
sissa olosuhteissa Sabrina olisi saattanut 
saada kuvistaan Pulitzerin palkinnon.”

Satoja ”matkamuistoja”
Suurin osa kuvista on kuitenkin pääpiir-
teissään sitä miltä näyttääkin – ikään kuin 
vartijoiden karmeita matkamuistoja.

”Vankeja kohdellaan karmeasti, mutta ei 
vain kameraa varten. Ainoastaan sotilaiden 
oma poseeraus on lavastusta kameralle”, 
Morris sanoo.

Tämä on dokumentin ydin. Sotilaspolii-
sit eivät rääkänneet vankeja omaksi huvik-
seen.

”Ajatus siitä, että vankeja olisi kidutettu 
vain koska kamera on paikalla, on väärä. Esi-
merkiksi eräitä Lynndie Englandista ja van-
geista otettuja kuvia rajattiin ennen julkista-
mista niin, että toiset, vähemmän kameraan 
huomiota kiinnittävät sotilaspoliisit eivät 
enää näy. Näin kuvat näyttävät paremmilta, 
entistä enemmän poseeratuilta, eivät kuvilta 
laajemmasta tilanteesta”, Morris kiteyttää.

”Näin heistä tehtiin entistä parempia 
syntipukkeja. Ikään kuin asiat kuvissa oli-
sivat tapahtuneet vain heidän mielihyvän-
sä vuoksi.”

Morris esittelee alkuperäisiä kuvia ra-
jaamattomina. Vaikutelman ero on mer-
kittävä.

”Minulle kuvista kauheimpia eivät välttä-
mättä ole nämä kuuluisimmat. Kauheim-
pia ovat ne, jotka ovat saaneet standard 
operating procedure -leiman.”

Kuvia on satoja, ja suuri osa niistä, jois-
sa näyttäisi tapahtuvan julmuuksia, onkin 
luokiteltu armeijan normaalikäytäntöä 
esittäviksi – eli ei rikosten todistusaineis-
toksi. Dokumentissa näytetään, kuinka am-

mattisotilaankin on vaikea arvioida nor-
maalikäytännön ja kiduttamisen rajaa. 
Toiseen kannustettiin – toisesta ei pitänyt 
jäädä kiinni.

”Näistä ’mädistä omenista’ tehtiin ko-
ko jutun pääroistoja. Sitä he eivät ole. Nor-
maalikäytännön käsitteen rajojen venyttä-
jät ovat todelliset syylliset.”

Normaalikäytäntö-leiman saa myös tut-
tu kuva, jossa huppupäinen, muuten alas-
ton vanki seisoo laatikon päällä sähköjoh-
dot käsissään. Sekin on siis Yhdysvaltojen 
hyväksymä kuulustelukäytäntö.

Kohukuvat ovatkin vain jäävuoren huip-
pu. Sotilaspoliisit kuvasivat itsensä rikos-
paikalla, koska eivät ajatelleet tekevänsä 
rikoksia.

Suuri osa syyttömiä
Elokuvaan on haastateltu myös Abu Gh-
raibissa palvelleita sotilaspoliiseja, joita 
ei tuomittu mistään, sekä armeijan vär-
väämää amerikkalaista kuulustelijaa. Vii-
meistään heidän kertomuksensa tekevät 
selväksi, että kidutukseksi mieltyvät käy-
tännöt olivat vankilan arkea.

Loka–marraskuussa 2003 Saddam Hus-
seinia ei ollut vielä saatu kiinni. Sotilaspo-
liiseja käskettiin saamaan kuulusteltavista 
irakilaisista irti Saddamin olinpaikka.

Keinoja ei kaihdettu
”Etsitään ’savuavaa asetta’, joka johtaisi 
Abu Ghraibin skandaalista suoraan Donald 
Rumsfeldiin. Etsitään todisteita korkealta 
annetuista käskyistä kidut-
taa vankeja”, Morris pohtii.

”Minusta Abu Ghraib it-
sessään on se savuava ase. 
Koko sen olemassaolo rikkoi 
Geneven sopimuksia.”

Dokumentti kertoo, kuin-
ka vankilaan siepattiin tei-
ni-ikäisiäkin. Janis Karpins-
ki itse on arvioinut, että 90 
prosenttia Abu Ghraibin van-
geista oli syyttömiä.

Dokumentin mukaan Abu 
Ghraibin rajuissa kuulusteluissa ei saatu 
yhtään hyödyllistä tiedustelutietoa tai mer-
kityksellistä tunnustusta.

Kukaan ei ole koskaan joutunut vastuu-
seen näistä asioista.

”Valokuvat, sellaisina kuin ne julkaistiin, 
palvelivat poliittista tarkoitusta. ’Seitsemän 
mädän omenan’ suurin rikos hallituksen 
mielestä oli se, että he nöyryyttivät Amerik-
kaa, saattoivat sen häpeälliseen asemaan. 
Siksi heitä piti rangaista”, Morris sanoo.

”Samalla ’mädät omenat’ olivat hallituk-
selle onnistunut harhautus.”

Irakilaisvankeja ei löytynyt
Standard Operating Proceduresta tuli hel-
mikuussa ensimmäinen Berliinin eloku-
vajuhlien kilpasarjaan koskaan hyväksytty 
dokumentti. Se koostuu haastatteluista ja 
muutamista lavastuksista, jotka hahmotta-
vat tositapahtumia melkein abstraktisti.

Vaikka puhuva pää -haastatteluista on 
harvoin kannattelemaan kokoillan doku-
mentin pituutta kunnialla, on yleisvaiku-
telma jäntevä.

Materiaalia kertyi niin paljon, ettei kaik-
ki mahtunut elokuvaan. Morris pyysi apuun 
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Sony Classics julkaisee elokuvan dvd:nä 
Suomessa ensi kevääseen mennessä. 
Errol Morris ja Philip Gourevitchin kirja 
Standard Operating Procedure ilmestyi 
englanninkielisenä keväällä. 

◼ ”Tämä on tarina yhteiskunnasta, joka 
polkee ihmisoikeuksia monella muulla-
kin tavalla”, ohjaaja Errol Morris sanoo.

ystävänsä Philip Gourevitchin, joka tunne-
taan Ruandan kansanmurhaa käsittele-
västä kirjastaan Huomenna meidät ja per-
heemme tapetaan. Yhdessä koostetussa 
Standard Operating Procedure -kirjassa on 
asianomaisten haastatteluista huomatta-
vasti pidemmät versiot.

Jotain Morris jäi silti paitsi. Hänen työ-
ryhmänsä yritti etsiä Abu Ghraibin kuvien 

irakilaisvankeja.
”Palkkasimme 

al-Jazeeran väkeä 
avuksi. Abu Ghrai-
bissa vankina ol-
leita olisi kyllä riit-
tänyt, mutta kuvien 
henkilöiden löy-
täminen osoittau-
tui mahdottomak-
si. Voi olla, että he 
ovat vielä jossain 
vankeina. Armeija 

ei kerro. He eivät edes pystyisi kertomaan, 
koska heidän tietonsa ovat aivan epäjärjes-
tyksessä.”

Morrisin mielestä olennaisinta Abu Gh-
raib -sotkussa ei ole salailu tai kidutus, vaan 
Yhdysvaltojen hallituksen tämänhetkinen 
politiikka. Väärinkäytökset yhdessä vanki-
lassa ovat oire isommista asioista.

”Kidutuksella ei ole paikkaa nyky-yh-
teiskunnassa, ja olen lopen kyllästynyt 
huuhaaspekulaatioihin tilanteista, joissa 
aikapommin kätkenyttä terroristia pitäisi 
kiduttaa. Mutta tämä on tarina maasta, jo-
ka polkee ihmisoikeuksia monella muul-
lakin tasolla. Ihan kuin vihollinen olisi 
niin hullu, että kaikki on sallittava. Kidna-
pataanko lapsia? Siitä vaan. Kidutetaanko 
lapsia? Toki, jos heidän vanhempansa ehkä 
tietäisivät jotain hyödyllistä. Peitelläänkö 
jäljet? Okei!”, Morris kiihtyy kuvailemaan.

”Jos he haluavat jatkaa globaalia sotaa 
terrorismia vaan, mikä ettei. Mutta se ei ve-
tele, että otetaan muutama ihminen, kaa-
detaan syy heidän niskaansa ja ollaan sitten 
itse muka putipuhtaita. Se ei ole oikein. Se 
on syvästi loukkaavaa. Tämä on pimeä luku 
Amerikan historiassa.” SK

”Sotilaspoliiseista 
tehtiin 

pääroistoja. 
Sitä he eivät ole.”

◼ Prikaatinkenraali Janis Karpinski. ◼ Korpraali Sabrina Harman.◼ Kuulustelija Tim Dugan.


