Årsdagen av den politiska lögnen – 20 mars
Initiativ till globaler uppläsningar av "Var jag fått höra om Irak" av Eliot
Weinberger på treårsdagen av Irakkrigets utbrott
Peter Weiss-stiftelsen för Konst och Politik i Berlin har tagit initiativ till uppläsningar
av "Var jag fått höra om Irak" av Eliot Weinberger över hela världen på treårsdagen
av Irakkrigets utbrott. Rubriken är Årsdagen av den politiska lögnen - 20 mars.
Målsättning av föranstaltningar och aktioner som är uppkopplade med den här dagen
skulle öka medvetandet av innehåller och former av politiska kommunikation och
skulle avtäcka och kritisera den politiska lögnen – akademiskt, artistiskt eller i form av
karikaturer. Den firste årsdagen av den politiska lögnen sker den 20. mars 2006 i
olika städer över hela världen bland annat med uppläsningar av Eliot Weinbergers
"Var jag fått höra om Irak".
Texten är ett kollage av faktiska uttalanden av företrädare för USAs regering och
deras allierade inför kriget och vad samma representanter sade när kriget inletts.
Även USA-soldater och vanliga irakiska medborgare uttalar sig. Det är en historik
över Irakkriget i "smakbitar" från 1992 till januari 2005.
Texten publicerades först i London Review of Books i februari 2005 och blev den
mest besökta sidan någonsin på tidskriftens hemsida. Den har återgetts av eller
länkats till ca 100.000 webbsidor. London Review of Books gav också ut en
uppföljande text som heter "Vad jag fått höra om Irak 2005" i januari 2006. Det är
översättat i många språk. Texter finns på hemsidan av ilb: www.literaturfestival.com.
En dramatisk uppläsning av texten skedde vid Berlins litteraturfestival 11 september
2005 men har också gjorts i Sydney, New York, Luxemburg, Indien och andra delar i
världen. En iscensättning i multimediaformat har pågått i flera månader i Los
Angeles.

Namnteckningar för den här initiativen och meningar för årsdagen av den politiska
lögnen den 20. mars 2007 är välkommen.
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