I dokumentärserien Chain of Command i åtta avsnitt följer vi de män och kvinnor i den amerikanska armén som bekämpar
extremismen runt om i världen.
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Chain of Command - Ny dokumentärserie
på National Geographic
Chain of Command ger en extraordinär inblick i en myndighet och i ett ansvar
på ett sätt som kanske aldrig visats tidigare. Tittarna är med i maktens
korridorer i Pentagon i Washington DC till frontlinjen i Irak, Afghanistan,
Somalia, Niger och Sydamerika och slutligen till ISIS-rekryteringsplatsen i
Trinidad och Tobago. Serien visar tydligt hur besluten vid Pentagon påverkar
militären och de som kämpar för att skydda amerikaner och deras allierade
från radikaliserade extremister.

- Det som verkligen är viktigt i vårt arbete är att vi har en tydlig
kommunikation. Kommunikationen går från presidenten och
försvarsministern, som fattar beslut, hela vägen ner till Marine Lance
Corporal eller Army Specialist där ute som utför uppdraget. Nummer ett för
oss är att skydda hemlandet och det amerikanska folket från en attack och
även att skydda våra allierade från en attack mot våldsamma extremister.
Detta är en global utmaning, vi kallar det för en transregional utmaning, men
det är bokstavligen i varje hörn av världen, säger, General Joseph Dunford.
I serien bland annat detta:
I en skyddad kommandostation inuti en skola i Mosul, Irak, arbetar kapten
Quincy Bahler från 101:a luftburna divisionen hand i hand med irakiska
säkerhetsstyrkor. Tillsammans övervakar de kameraflöden från amerikanska
stridsflygsdrönare och bestämmer när de ska släppa missiler på ISISstridsflygplan. Samtidigt försöker de hitta tillvägagångssätt för att motverka
ISIS från att släppa bomber på amerikanska koalitionsstyrkor. Under tiden, på
gatorna i Mosul åtar sig irakiska styrkor en civil räddningsaktion för att få
familjer ut ur stridszonen till fots och undan fiendens eld. Samtidigt på en
något tystare och lugnare plats njuter Kapten Bahler av en god espresso och
förbereder sig för att överlämna ansvaret till kapten Mark Zwirgzdas av 82:a
luftburna divisionen. Efter nio månaders utplacering ska Bahler äntligen få
återvända hem till sin fru och ett civilt liv.
Chain of Command visas fredagar på National Geographic med premiär
fredagen den 9/2 kl 22.00.
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