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Ken Loach är fena på att hitta intressanta brytpunkter i samtiden,
såväl inrikes- som utrikespolitiskt. I Route Irish har han tagit sig an
det senaste Irakkriget. Ett “heligt krig” mot terrorismen som kom att
utvecklas till ett krig för personlig profit, en affärsidé helt enkelt.
I samband med att våldet eskalerade och antalet stupade soldater
ökade började USA-administrationen hyra in privata säkerhetsföretag som rekryterade legosoldater. De kunde operera helt utan
myndighetskontroll. Idag finns 71 000 kontraktsbundna privatsoldater i Irak, varav en hel del engelsmän.
Route Irish berättar historien om Fergus och Frankie, två barndomsvänner som i arbetslöshetens England lockas av de stora
pengarna och låter sig enrolleras. Frankie skjuts till döds på vägen
mellan Bagdads “green zone” och flygplatsen; det är en av Iraks
farligaste vägar och kanske just därför döpt till Route Irish. Filmen
inleds med Frankies begravning i Liverpool, varpå Fergus börjar
rota i saken för att ta reda på vad som egentligen hände. Stämmer
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den officiella versionen, eller finns det en dold agenda? Var möjligen
Frankie ett obekvämt vittne till legostyrkans övergrepp och måste
röjas ur vägen?
Route Irish är en blodig och våldsam thriller, men den är framför allt
en sylvass attack mot det privatiserade kriget, där en sanningssägare utgör ett akut hot mot vinstintresset. En avslöjad skandal
innebär en överhängande risk att företagets kontrakt ryker.
Det finns en moralisk knut i Route Irish som för tanken till Graham
Greene: att den som företräder den goda rättvisan går över gränsen
till motståndarsidan i den stund han använder dennes metoder. Här
finns inte den sedvanliga thrillerns uppdelning ond/god, här blir Fergus, representanten för rättvisan, lika ond som dem han bekämpar.
Han förleds av verklighetens “red herrings”, d v s villospår och desinformation, som han med den hämndgiriges raseri häftigt kastar sig
över, varpå allt blir fel.
Samtidigt som Route Irish är en filmisk pamflett mot kriget som
vinstmaximeringsmaskin, så handlar den om hur beslut som fattas
i hastigt mod kan slå in i helvete snett. Därmed vidgar den sig till en
kritik av hela Irakkriget. Att det aldrig varit värt priset i hundratusentals döda, eftersom beslutet fattades i hastigt mod och på felaktiga
premisser: att Irak höll på att utveckla kärnvapen. George W. Bushs
och Tony Blairs beslut var lika förhastade och illa underbyggda som
Fergus hämndraid.
Route Irish har sina svackor men är ändå högst sevärd. Som
vanligt lyckas Loach locka fram inträngande personporträtt ur sina
skådespelare, Mark Womack i huvudrollen som arbetargrabben
som blir en sammanbiten hämnare är strålande. Vattentortyren hör
till det otäckaste jag sett. En annorlunda thriller med ett drabbande
budskap, men det överraskar knappast. Ken Loach gör alltid något
annorlunda, och angeläget.
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