
 
 

 

 

 

 

 

Fem år av mitt liv av Murat Kurnaz 
 
Jag har nämligen just avslutat läsningen av en ohygglig bok, ”Fem år av mitt liv – En 

berättelse från Guantanamo” av den ”tyske turken” (turkisk medborgare på grund av att 
föräldrarna var tyska invandrare, men som fötts och levt i hela sitt liv Tyskland med hela sin 
familj och släkt) Murat Kurnaz. Det är en sak att läsa reportagen i tidningarna och se inslag på 
TV om Guantanamo, vilket kan upplevas fruktansvärt, men att läsa denna ohyggliga skildring 
av fem års obeskrivlig tortyr och förnedring av människor är smärtsamt. ”Tack Gode Gud för 
karma”, tänkte jag var och varannan sida under läsningen. Och jag undrar hur de människor 
som mer eller mindre var inblandade känner det, när de läser boken. Författaren hade hjälp av 
en journalist att formulera sig så den är spännande och välskriven. Berättelsen känns ärlig och 
uppriktig. Han berättar både om medkänsla med medfångar och om det raseri han kände inför 
fångvaktarna och hur han, trots att han visste att han riskerade svår tortyr ändå gjorde 
motstånd på olika sätt. Han berättar exempelvis hur fångarna med subtila medel lyckades 
organisera sig och starta matstrejker vilket oroade fångvaktarna som hade order att se till att 
fångarna överlevde. De fick göra vad de ville med fångarna, men de skulle överleva. Läkarna 
användes för att hålla koll på detta. Författaren berättar att han reste till Pakistan för att han 
ville fördjupa sina kunskaper om Koranen och gå i koranskola, men att han såldes av 
pakistanier för 3000 dollar till amerikanare som sedan fabricerade en terroristhistoria. Denna 
typ av försäljning av fångar var tydligen inte ovanliga enligt författaren. 
 
I Efterordet berättar två journalister på den tyska tidskriften Stern om den tyska regeringens 
förhållningssätt i ärendet och nämner namn på politiker och makthavare som nu får stå med 
skammen. Amerikanarna hade erbjudit tyskarna att låta Kurnaz få friges eftersom det var helt 
klart att han var oskyldig och ”harmlös”. Men tyskarna vägrade släppa in honom. Han var ju 
turkisk medborgare. Först när Angela Merkel blev förbundskansler 2005 började hon kämpa 
för hans frigivning och i augusti 2006 friges han.  
 
Om ni vill ha en oerhört intressant och skrämmande bok om en verklighet vi egentligen inte 
vill höra talas om, så läs boken. Det är en bok om en okuvlig livsvilja och stolthet i en 
omänsklig värld.  
Mitt i natten… 
Pia 
 
Läs mer här: http://www.expressen.se/kultur/1.1017362/murat-kurnaz-fem-ar-av-mitt-liv-en-
berattelse-fran-guantanamo.  
 

 


