FAKTA PÅ FREDAG

RETTSSAKEN MOT BRADLEY MANNING

Bradley Manning har mange støttespillere utenfor fengselsmurene. Disse demonstrerte utenfor den militærbasen Fort Meade
i Maryland like før høringen i desember 2011. Foto: Susan Walsh/AP-NTB Scanpix

Samvittighetsfanget

BRADLEY MANNING

Amerikaneren Bradley Manning risikerer livstid for avsløringen
om soldaters drap på sivile. Er det noen gang lov å skifte lojalitet?
Kristin Marie Skaar og
Amalie Kvame Holm
amalie.kvame.holm@vl.no

22 310 395

– Jeg kan ikke tro hva jeg er i ferd
med å fortelle deg nå, skriver
Bradley Manning (22). Det er natt
til 22. mai 2010 i Bagdad, Irak,
og M
 anning chatter med Adrian
Lamo, journalist og hacker, i San
Francisco.
Noen måneder tidligere har
nettstedet WikiLeaks publisert
og vakt stor oppsikt med en
hemmeligstemplet video om
amerikanske kamphelikoptres
angrep på sivile og journalister i
Bagdad. De to bekjente har hatt
flere samtaler på nettet de siste
dagene. Loggfilene viser en tydelig
lei og ulykkelig etterretningssoldat.
Manning er desillusjonert og har
side
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kjærlighetssorg. Denne natten
f orteller han Lamo at han har
lekket dokumenter til varslernett
stedet WikiLeaks.

Fenglset. Fire dager senere blir
Manning arrestert, angitt av Lamo.
Han er mistenkt for å ha lekket
over 250.000 sider med hemmelig
stemplede dokumenter fra det
amerikanske forsvars- og utenriks
departementet. Fra å være en helt
ordinær soldat, blir han plutselig
stemplet som mannen bak den
største lekkasjen i amerikansk
historie. Neste uke skal saken opp
for en militærdomstol.
Manning, i dag 25 år, brøt med
det amerikanske forsvarets taus
hetsplikt, og den lojaliteten som
arbeid for sikkerhetsmyndighetene
forutsetter. Spørsmålet er om det

han gjorde kan forsvares. Går egen
samvittighet eller lojalitet mot
arbeidsgiveren først?
– Det kunne få samfunnet til å
revurdere nødvendigheten av, og
ønsket om å delta i, antiterror
operasjoner som ignorerer
situasjonentil menneskene vi
møtte hver dag, sa Manning i sin
forsvarstale i en militær rettssal i
Maryland i februar.
Etterretningssoldaten observerte
det han mente var lovbrudd, og
følte et ansvar for å si fra. Målet
hans skal ha vært en diskusjon om
militærets rolle og amerikansk
utenrikspolitikk.

Etiske regler. Spørsmålet er om
målet helliger middelet.
– Er man vitne til lovbrudd i
egen organisasjon, så bør man

22. mai 2010 fortalte Bradley Manning en venn at han hadde lekket hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Bare fire dager senere ble han
arrestert. Nå siktes han for 22 lovbrudd, deriblant spionasje, tyveri av statspapirer og for å ha hjulpet fienden. Foto: Patrick Semansky/AP-NTB Scanpix

værelojal over egen samvittighet
heller enn arbeidsgiver, mener
Helge Lurås, leder for Senter for
internasjonal og strategisk analyse.
– Men det lønner seg sjelden
å være en varsler, ut fra egen
interesse bør man være lojal mot
arbeidsgiver. Hvis man eksponerer
organisasjonen man arbeider
for, må man være forberedt på
konsekvensene.
Nils Terje Lunde, stabsprest i
Feltprestkorpset, er skeptisk til at
varsling skjer ved hjelp av mediene.
– Verdigrunnlaget i Forsvaret
er tydelig. Når en avgjørelse er
tatt, skal den følges lojalt av de
involverte. Men dersom avgjørel
sen strider mot alminnelig retts
oppfatning, den enkeltes samvit
tighet, eller setter personell og
sikkerhet i fare, har vedkommende
Presentasjon: Mads Størdal Vegstein

25 år gammel. Født 17. desember
1987 i Crescent i Oklahoma.
Vervet seg i oktober 2007 til den
amerikanske hæren og fikk opplæring som etterretningsanalytiker.
Sendt til Irak i oktober 2009.
Arrestert 26. mai 2010 mistenkt
for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter til Wikileaks.
Har siden juni 2010 sittet i
varetekt.
Tiltalen består av i alt 22 punkter,
blant annet forræderi ved å hjelpe
fienden og for å ha stjålet offentlig
eiendom.
Forræderi kan bli straffet med
døden, men påtalemyndigheten
har sagt at den kun vil kreve
livstidsfengsel.
Kilder: Bradleymanning.org, Huffington Post,
Wikipedia, New York Times og NRK

både en rett og en plikt til å si fra.
Lovbrudd bør altså rapporteres,
men følge forsvarets retningslinjer
for varsling, ifølge Lunde.
– Manning skal ha varslet sine
overordnede, uten at de tok affære.
Hvilke alternativer har man da?
– Det er et dilemma for individet
å oppleve en konflikt mellom
tjenestemessig lojalitet og egen
samvittighet. Jeg kan bare snakke
for det norske systemet, og jeg
har stor tillit til at vi har gode

– Det lønner seg sjelden å være
en varsler. Man være forberedt på
konsekvensene, sier Helge Lurås.

– Det må være moralsk tillatt
å varsle om lovbrudd, mener
filosof Andreas Føllesdal.

mekanismerfor å avsløre lov
brudd. Tar man en personlig
avgjørelsei strid med ordre, vil det
bli gransket, sier stabspresten ved
Forsvarets høgskole.

egne innbyggere. For at et slikt
forsvar skal være effektivt, må man
ha et hierarki. Da stiller man ikke
lengre spørsmål.
Lurås mener konflikten oppstår
hvis effektiviteten blir ulovlig eller
dysfunksjonell. Han understreker
at enhver forsvarsorganisasjon
prøver å indoktrinere de ansatte
for å motivere dem til å ofre noe.
– Men indoktrinering er vanlig
vis vanskelig i vestlige samfunn,
for det er så mye informasjon som
er tilgjengelig. Systemene i åpne
demokratier er mer sårbare for at
folk gjør opp sine egne meninger.

Ryggmargsrefleks. Som en del
av faget Etikk og militærmakt
studerer norsk militærpersonell en
rekke etiske dilemmaer. Målet er å
skape reflekterte soldater.
– Alle er tjent med det. Krig er
ikke stedet for stille ettertanke.
Etiske refleksjoner må gjøres i for
kant, for i kaoset krig er, bør etik
ken ligge i ryggraden, sier Lunde.
Stabspresten påpeker at man i
dag snakker om lojalitet heller en
lydighet. Lojalitet skapes ved tillit
til hverandre og til systemet.
Helge Lurås på sin side at lojali
tet er særlig viktig i en institusjon
som Forsvaret.
– De skal forsvare statens volds
monopol, og er avhengig av lojali
tet for å kunne ta i bruk vold mot

– Alle er tjent med reflekterte soldater,
sier stabsprest Nils Terje Lunde
ved Forsvarets høgskole.

hvordan man sier ifra. I ekstreme
situasjoner er det gode grunner til
å tro at en varsling internt ikke vil
føre til resultater.
Mens følelsesmessig engasjement
for saken er viktig for å skape
lojalitet, er det også viktig å ha på
plass det Føllesdal kaller snuble
trådmekanismer. Etikk i krig har
vært et viktig diskusjonstema siden
andre verdenskrig.
– Jeg tror det norske forsvaret
har gode tiltak for å reflektere over
den absolutte lydighetens grenser.
Vi slipper ikke unna egne vurde
ringer. For å unngå samvittig
hetskonflikter er det derforveldig
Balansegang. Andreas Føllesdal,
viktigå tenke over hva slags jobb
filosof og professor ved Norsk
man går inn i på forhånd, sier han.
senter for menneskerettigheter,
Bradley Manning ble raskt
påpeker at målet jo er å være lojal
desillusjonert i sin jobb i Bagdad.
mot egen samvittighet, loven og
– Jeg følte at det jeg gjorde ville
arbeidsgiver – på en og samme tid. rense samvittigheten min, sa sol
– Men konflikter oppstår, og det
daten under forsvarstalen i februar.
må være moralsk tillatt å varsle
Snart får verden vite hvilken pris
om lovbrudd. Et viktig spørsmål er han må betale for valget han tok.
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Rettssaken kan også få konsekvenser for Julian Assange – som sammen med en rekke store aviser publiserte Bradley Mannings lekkede dokumenter.
WikiLeaks' talsperson er i selvpåført eksil ved Ecuadors ambassade i London. Foto: Chris Helgren/Reuters-NTB Scanpix

Han er nominert til Nobels fredspris. Men amerikanske
myndigheter hevder Bradley Manning har liv på samvittigheten.
at tiltalen er svært overdrevet.
Profilerteredaktører i amerikansk
amalie.kvame.holm@vl.no
22 310 395 presse mener rettssaken er en
alvorlig trussel både mot potensi
Eks-etterretningssoldaten siktes
elle kilder og journalistikk i USA.
for 22 lovbrudd, deriblant, tyveri
Selv har Manning sagt at han
av statspapirer, spionasje og for
gjorde flere forsøk på å få sine
å ha hjulpet fienden. Han har
overordnede til å etterforske over
innrømmet ti av tiltalepunktene,
grepene han var vitne til. Derfor
men avvist det alvorligste – at han
bestemte han seg for å laste opp
skal ha hjulpet USAs fiender.
videoen som har fått navnet «Col
– Teknisk sett har Manning
lateral Murder» på WikiLeaks'
begått en alvorlig forbrytelse
nettsider. Den viser et amerikansk
ifølge militære lover, sier Torbjørn helikopter som tar livet av sivile og
Lindstrøm Knudsen, professor i
journalister i Irak.
statsvitenskap ved NTNU.
Kort tid etter ble han kontaktet
Fordi Manning har brutt sitt
av WikiLeaks, og Manning har
lydighetsløfte mens han var i
forklart at han antok det var
tjeneste, går saken til krigsrett.
WikiLeaks-lederen Julian Assange.
– Det spesielle er at han ikke har Varslernettstedet offentlig
fått penger for handlingen, han har gjorde – i samarbeid med store
hatt ideelle motiver. For det andre internasjonaleaviser – 250.000
har han ikke gitt dokumentene
diplomatiske dokumenter og over
til en fremmed makt, men til
500.000 militærrapporter fra USAs
offentligheten, sier Knudsen.
kriger i Irak og Afghanistan. Det
kunne ikke skjedd uten Mannings
Konsekvenser. Mannings støtte
lekkasje.
spillere er mange, og de påpeker
Den kommende rettsaken kan
Kristin Marie Skaar og
Amalie Kvame Holm

side
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også få konsekvenser for Assange,
som for tiden er i selvpåført eksil
ved den ecuadorianske ambassaden
i London. Han frykter å bli
utlevert til USA.

hanistan. Som utenforstående vil
jeg ikke fordømme ham, men jeg
har forståelse for at systemet han
har avslørt, vil straffe ham.

Lovbrudd. Fra juni 2010 ble
Manning holdt på en militærbase i
ter for internasjonal og strategisk
Virginia. Amnesty International og
analyse, mener lekkasjen har fått
Human Rights Watch mente vare
mindre konsekvenser for USA enn tektsforholdene brøt med loven.
man skulle tro.
FNs beskrev behandlingen som
– Myndighetene og andre sik
«grusom og umenneskelig». For
kerhetsorganisasjoner er blitt mer
svarsdepartementet har bekreftet
paranoide, og det kan ha ført til
at Manning ble holdt i isolasjon
mer overvåkning av mediene. For
store deler av døgnet og tvunget
enkeltindivider har det kanskje fått til å sove naken. Dette skal ha
konsekvenser, men ikke på over
skjedd i ni måneder av de tre årene
ordnet nivå, sier Lurås.
han har vært varetektsfengslet.
– Kan Mannings handlinger
Tidligere utenriksminister Hil
forsvares?
lary Clinton omtalte lekkasjen som
– Ja, på et moralsk grunnlag
et angrep på USAs utenrikspoli
vil jeg si det. Han har eksponert
tiske interesser, mens andre i uten
maktovergrep og kritikkverdige
riksdepartementet mente det først
forhold, men muligens også satt liv og fremst var pinlig.
i fare. De av oss som vil vite mest
Aktoratets utfordring blir nå å
mulig om hva som skjer i verden,
bevise at Manning har brakt na
har nå fått en bedre forståelse av
sjonens sikkerhet i fare. Blir han
hva som har skjedd i Irak og Afg
dømt, kan han få fengsel på livstid.
Systemet. Helge Lurås, ved Sen

