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> NOTISER

Nationalmuseet i Irak. Foto: Wikimedia Commons

”Krig mot Iraks kultur”
I april 2003 slog plundrare sönder lagerrum
och gallerier i Iraks Nationalmuseum. De
försvann iväg med cirka 15 000 oersättliga
föremål.
Donny George Youkhanna, tidigare chef för Bagdads
museum, tvingades fly Irak 2006. Han berättar i en ny
intervju att han fortfarande hemsöks av minnena från
plundringen och förstörelsen av museet:
”Vi hade dem här, enskilda konstföremål, unika
för historien och för människosläktet. De var i detta
museum. Några plundrades. Några förstördes helt.
När jag kommer ihåg, djupt inom mig, känner jag att
mitt hjärta blöder”.
USA vägrade skydda museet och många av plundrarna visste precis vad de skulle ta. USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld avfärdadade plundringen
med följande ord:
”Frihet är stökigt, och fria människor är fria att
göra misstag och begå brott och göra dåliga saker”, sa
Rumsfeld.
Museet är fortfarande inte öppet för publik. Återinvigningen, som gavs en hel del publicitet i Sverige,
har inget med verkligheten att göra. Donny George
har meddelat följande till organisationen SAFE, Saving Antiquities for Everyone:
”Även om museet öppnades kort den 23 februari
2009 är det stängt fram till den dag som idag är. Ingen
från allmänheten får komma in. Museet visar heller
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inte upp några av sina mindre originalföremål, de
kvarstår som gömda. Större föremål som sitter fast vid
väggar och golv är kvar, liksom en del föremål som
förts tillbaka till museet och en del nyligen utgrävda
föremål.”
För mer fakta, se länken: http://savingantiquities.
org./candlelightvigils.php
Det har även skapats en digital möjlighet att ”besöka” museet. Gå in via länken: www.virtualmuseumiraq.cnr.it/homeENG.htm
Läs också boken: ”Cultural Cleansing in Iraq –
Why Museums were looted, Libraries Burned and
Academics Murdered” (Kulturell rensning i Irak –
varför museer plundrades, bibliotek brändes och akademiker mördades). Redigerad av Raymond W Baker,
Shereen T Ismael och Tareq Y Ismael. Förlag: Pluto
Press 2010.
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Fakta, artiklar:
www1.voanews.com/english/news/arts-and-entertainment/
art-culture/Iraq-National-Museum-Looted-in-2003-is-Open-forSpecial-Visitors-Only-89612802.html
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