
Den USA-ledda invasionen av 
Irak, vilken inleddes 20 mars 
2003, motiverades dels som pre-

vention,1 dels som regimförändring. I 
båda hänseendena tänjdes etablerade in-
ternationella normer ut bortom vad som 
tidigare ansetts rimligt. Detta kan få bety-
delse för andra aktörer i andra konflikter. 
Det finns därför anledning precisera vari 
det nya låg. Meningen med denna arti-
kel är inte att moralisera över George W     
Bush och Tony Blair, även om artikeln 
delvis handlar om dem, utan att fundera 
över vad som har hänt med grunderna för 
internationella relationer.

Under det kalla kriget
Jag skall utgå från en undersökning som 
jag gjorde för ungefär 35 år sedan. Under-

 av professor Kjell Goldmann

sökningen tog avstamp i en modell av för-
hållandet mellan internationella normer 
och utrikespolitiskt agerande.2  Med den 
som grund undersökte jag hur deltagarna 
i de krig mellan stater, som ägt rum under 
perioden 1945-1967, motiverat sitt krigs-
deltagande. Med detta skall jag jämföra 
vad som hävdades 2003.

Modellen var utspekulerad på det sätt 
som på den tiden var vanligt i det aka-
demiska studiet av internationell politik, 
men grundtanken var enkel intill det ba-
nala. Varje regering har intresse av att tro-
värdigt kunna visa att dess krig går ihop 
med etablerade normer, rättsliga och an-
dra, eftersom detta gör det lättare att mo-
bilisera inhemskt och internationellt stöd, 
och svårare för fienden att göra detta. De 
motiveringar regeringar ger för sina krig 

TIDSKRIFT

USA, Irak och de internationella normerna

1 Bush-admninstrationen föredrog termen preemption, vilken den gav en innebörd som raderade ut den dittills 
gängse distinktionen mellan preemptiv och preventiv krigföring. Enligt The National Security Strategy 
of the United States of America (2002) hade folkrätten ”i århundraden” medgett preemption av ett nära 
förestående angrepp. Denna princip måste nu anpassas till nya förhållanden. Skurkstater och terrorister 
förbereder terrorangrepp i det fördolda och slår till utan förvarning. Även för att föregripa och förhindra 
sådana angrepp måste USA agera ”preemptivt” (s 19). Som många påpekade utvidgades därigenom 
begreppet preemption till att innefatta vad som tidigare kallats prevention (t ex O’Hanlon, M E, Rice, 
S, och Steinberg, J B:”The New National Security Strategy and Preemption”, The Brookings Institution 
Policy Brief, nr 113 [2002], s 4). Den tidigare gängse distinktionen har betydelse för den jämförelse mellan 
gammalt och nytt som görs i artikeln, och därför kan det nya språkbruket inte användas här.

2 Goldmann, K: International Norms and War: Three Studies in International Politics, Läromedelsförlagen, 
Stockholm 1971. 
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tenderar därför att avspegla etablerade 
normer; ju svårare det är att trovärdigt 
motivera ett krig i sådana termer, desto 
troligare är det att kriget inte blir av. En 
okonventionell krigsmotivering tenderar 
när den trots allt förekommer, att under-
gräva etablerade normer, eller etablerade 
tolkningar av normerna, och därigenom 
att ändra förutsättningarna för framtida 
situationer: vad man säger och gör idag 
påverkar andras överväganden i morgon.

Sedan 1960-talet har samhällsvetare 
piffat upp idén om växelverkan mellan 
normer och handlingar genom att göra 
den till en filosofisk fråga om förhållandet 
mellan ”strukturer” och ”agerande”. Idén 
har även visat sig vara uttryck för något 
så tjusigt som ”konstruktivism”. Detta har  
inte gjort den märkvärdigare. 

Jag lade ner möda på att definiera vad 
som skulle krävas för att en stat skulle 
räknas som ”deltagare” i ett ”krig” som 
var ”mellanstatligt”. 23 sådana händelser 
visade sig ha inträffat under de år som 
undersöktes, med sammanlagt 60 delta-
gare. Den första konflikten i mitt material 
var den mellan Vietnam och Frankrike, 
den sista sexdagarskriget i Mellanöstern. 
De oftast förekommande deltagarna var 
Egypten, Indien, Kina och USA (fyra krig 
vardera). Mitt material var uttalanden som 
gjorts av de krigförande regeringarna om 
varför deras krig förtjänade vårt stöd och 
motparten vårt avståndstagande. 

Jag tyckte mig finna mer än tjugo sätt att 
visa detta. Det framgick emellertid också, 
att krigföring var entydigt acceptabel 
endast som individuellt eller gemensamt 
försvar vid ett militärt angrepp från motsi-
dan – ”den naturliga rätten till individuellt 
eller kollektivt självförsvar i händelse av 
ett väpnat angrepp”, som det heter i FN-
stadgans artikel 51. I en gråzon mellan det 
vedertagna och det icke vedertagna fanns 
dels att gå till aktion med anledning av 
mindre incidenter från motpartens sida, 
dels att intervenera i ett annat land för att 
skydda sina egna medborgare och åter-
ställa en lag och ordning som kullkastats 
av krafter utifrån. Alla förhållanden som 
åberopades utöver dessa ansågs tydligtvis 
otillräckliga för att övertyga om att ett krig 
var godtagbart. Dit hörde två resonemang 
som få krigförare i och för sig underlät att 
föra: att de kämpade för att förhindra värre 
konflikter längre fram, samt att deras kamp 
var till fördel för friheten, demokratin el-
ler dylikt.

I en databas vid fredsforskningsinstitutet 
i Oslo har jag funnit elva konflikter under 
perioden 1968-1990, vilka antagligen 
skulle ha platsat i min undersökning. De 
ger intrycket att endast små förändringar 
ägde rum i de internationella normerna 
under senare delen av det kalla kriget.3 
Först på 1990-talet tycks systemet ha kom-
mit i rörelse.

Det etablerade synsättet utgick från att 

3 www.prio.no/cwp/ArmedConflict/. Tre av de elva krigen var fortsättningar på konflikter som var väl före-
trädda i min material: Indien-Pakistan och Israel-arabstater. Fem var upptrappning av konflikter mellan 
grannstater, vilka brukar vara lätta för båda parter att motivera som självförsvar. Sovjetunionens interven-
tion i Afghanistan var som dess ingripande i Ungern 1956 eller USA:s i Dominikanska republiken 1965: 
en intervention till skydd för en ordning som kullkastats av krafter utifrån. Turkiets invasion av Cypern 
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våld i självförsvar är en ofrånkomlig norm 
i ett icke avrustat internationellt system 
samt att solidariskt försvar av den som 
blivit angripen – ”kollektiv säkerhet”– är 
grunden för freden och säkerheten i ett 
sådant system men att politisk förändring 
endast får ske med fredliga medel eller som 
resultat av ett krig som varit nödvändigt 
av andra skäl. Denna kompromiss mellan 
pacifism och realism förblev av allt att 
döma förhärskande under hela det kalla 
kriget, även om det fanns en gråzon mellan 
tillåtet och otillåtet, och även om det alltid 
kunde uppstå diskussion om huruvida 
omständigheterna i det konkreta fallet 
var si eller så (vem som egentligen skjutit 
första skottet, om gränsen mellan länderna 
gick här eller där, om den ena eller andra 
aktören var en självständig stat, ifall någon 
utländsk intervention verkligen hade ägt 
rum, osv). Ordningen löste inga konflikter 
och förhindrade inte krig, men den kan ha 
haft sin betydelse för den internationella 
stabiliteten i en tid av ideologisk konfron-
tation och kolonial frigörelse.

Kuwait, Kosovo, Afghanistan 
Under tiden efter det kalla kriget blev tre 
förändringar av grunderna för den inter-

nationella politiken tydliga. För det första 
hade USA efter Sovjetunionens upplös-
ning blivit den dominerande aktören, den 
enda supermakten. För det andra hade 
individernas internationell-rättsliga ställ-
ning stärkts på bekostnad av staternas: 
balansen mellan de i internationella do-
kument kodifierade mänskliga rättighe-
terna och den i FN-stadgan garanterade 
statliga suveräniteten hade förskjutits, 
med Helsingforsakten 1975 som ett tidigt, 
betydelsefullt steg. För det tredje stod det 
klart att man måste räkna med storskaliga 
terroristattentat mot mål runt om i värl-
den. Tre större krig utkämpades under 
denna period med USA i huvudrollen: 
vägen till Irak 2003 gick, kan man säga, 
via Kuwait 1991, Kosovo 1999 och Af-
ghanistan 2001.

Kuwait 1991 
Den 2 augusti 1990 invaderades Kuwait 
av irakiska styrkor, varefter landet annek-
terades. Angreppet motiverades på två sätt: 
dels med att Kuwait sedan länge bedrev 
aggression mot Irak, dels med hänvisning 
till att Kuwait i själva verket var en del 
av Irak som de brittiska kolonialisterna 
orättfärdigt berövat det.4 Legitimiteten i 

liknade en annan klassiker: ingripande för att skydda de egna undan kaos och förföljelse. Även Argentinas 
försök att erövra Falklandsöarna hade en föregångare under den tidigare perioden: Indiens erövring av 
Goa 1961.

4  Den påstådda aggressionen bestod av intrång på irakiskt territorium där man upprättat militära utposter, 
etablerat farmer samt gjort anläggningar för oljeutvinning; den olja som utvunnits från Rumaila-fältet 
utgjorde stöld; Kuwait hade även stört oljemarknaden i syfte att skada andra oljeexporterande länder. 
Gränsfrågan sades före krigsutbrottet vara öppen; först senare blev huvudlinjen att Kuwait var en del av 
Irak. Se memorandum till Arabförbundet 900715 (www.meij.or.jp/text/Gulf%20War/iraqiMemo.htm), 
uttalande om sammanslagning med Kuwait 900808 (www.meij.or.jp/text/Gulf%20War/rccstat.htm) samt 
fredsinitiativ 900812 (www.meij.or.jp/text/Gulf%20War/irqkwt900812.htm).

54

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT     



Iraks handlande underkändes omgående 
av FN:s säkerhetsråd som redan 2 augusti 
antog resolution 660, i vilken invasionen 
fördömdes och Irak anmodades att dra 
tillbaka sina styrkor. 29 november antog 
rådet resolution 678, vilken gav Irak en 
sista respit till 15 januari; därefter skulle 
medlemsstaterna vara bemyndigade att 
vidta ”alla nödvändiga åtgärder” för att 
verkställa rådets resolutioner. För 678 rös-
tade tolv länder, inklusive fyra av de fem 
permanenta medlemmarna; Kina avstod, 
Jemen och Kuba röstade mot. 17 januari 
påbörjades den USA-ledda motaktionen.

Det tal som president Bush höll till natio-
nen på krigets första dag (16 januari ameri-
kansk tid) var ortodoxt: Irak hade angripit 
och krossat en av FN:s medlemsstater; 
”tonight, the battle has been joined.” Detta 
skedde på grundval av FN:s resolutioner 
och efter månader av fruktlös diplomati. 
Målet var entydigt: Saddam Husseins styr-
kor skulle lämna Kuwait, landets legitima 
regering skulle återställas, Kuwait skulle 
återfå sin frihet. Massförstörelsevapen 
nämndes som något som Saddam Hussein 
förstärkt under de månader världen sökt en 
fredlig lösning. Förtrycket i Irak nämndes 
inte alls.5 

I uttalanden veckorna före 17 januari 
hävdade Bush att Saddam Hussein och 
hans vapen hotade hela regionen och 
dessutom demokratin.6 Särskilt som det 

kommande kriget var kontroversiellt i kon-
gressen pressades Bush på denna punkt vid 
minst två presskonferenser.7 Han stannade 
härvid inom den etablerade ramen: det var 
fråga om kollektivt försvar i allas intresse 
av en FN-medlem som angripits av vad 
som till yttermera visso var en tyrann. 

Kosovo 1999
Efter en alarmerande rapport från gene-
ralsekreteraren om mord, förstörelse och 
flyktingar i Kosovo antog FN:s säkerhets-
råd 23 september 1998 resolution 1199, 
vilken bl.a. beordrade Serbien att avbryta 
operationerna mot civilbefolkningen. 
Situationen förvärrades emellertid. Det 
ansågs uppenbart att Kina, kanske även 
Ryssland, skulle hindra säkerhetsrådet från 
att auktorisera en militär intervention. När 
NATO 24 mars 1999 inledde en flygoffen-
siv mot Serbien, skedde detta därför utan 
sådan auktorisering. 

Enligt vad NATO-rådet hävdade 12 april 
hade interventionen varit nödvändig för 
att hejda en ”massiv humanitär katastrof”; 
det var fråga om ”förskräckande brott mot 
mänskliga rättigheter”, om en ”kriminellt 
oansvarig politik”. Den internationella 
legitimering som åberopades var att aktio-
nen skedde till stöd för ”det internationella 
samfundets politiska syften: ett fredligt, 
multi-etniskt och demokratiskt Kosovo”. 
Hänvisning gjordes till uttalanden av FN:s 

5 http://bushlibrary.tamu.edu/research/papers/1991/91011602.html
6 http://bushlibrary.tamu.edu/research/papers/1991/91010500.html
7 http://bushlibrary.tamu.edu/research/papers/1991/91010903.html
 http://bushlibrary.tamu.edu/research/papers/1991/91011200.html
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generalsekreterare och Europeiska rådet. 
NATO underströk att man inte förde krig 
mot Jugoslavien; dess enda hänvisning 
till bristen på demokrati i Jugoslavien var 
att det jugoslaviska folket isolerats från 
Europa.8

I president Clintons tal till nationen på 
offensivens första dag motiverades denna 
dels humanitärt, dels preventivt. Det huma-
nitära argumentet var som i NATO-rådets 
uttalande (”we act to protect thousands of 
innocent people in Kosovo from a moun-
ting military offensive”). Preventionsar-
gumentet gick ut på krishantering (”we 
act to … diffuse a powder keg at the heart 
of Europe that has exploded twice before 
in this century with catastrophic results”). 
Den internationella legitimering som fanns 
i talet var upprepade hänvisningar till 
USA:s allierade och till NATO. 

NATO bröt 1999 ny mark, men man öpp-
nade inte vägen för unilateralt godtycke 
utan åberopade två specifika omständig-
heter: en pågående humanitär katastrof av 
mycket stora dimensioner samt en bred 
samsyn inom relevanta regionala organi-
sationer. Av diskussionen i säkerhetsrådet 
24 och 26 mars framgick att det inte på 
något sätt rådde internationell konsensus 
om att dessa omständigheter gjorde mili-
tär intervention berättigad; Ryssland och 
Kina hörde till de länder som med särskild 
skärpa kritiserade aktionen. Vid general-

församlingens generaldebatt i september 
bekräftades hur delade meningarna var i 
fråga om balansen mellan nationell suverä-
nitet och skyddet av enskilda människor.9 

Afghanistan 2001
Den 12 september 2001, dagen efter dåden 
mot World Trade Center och Pentagon, 
antog FN:s säkerhetsråd resolution 1368, 
i vilken rådet, signifikant nog med hän-
visning till artikel 51, förklarade sig redo 
att vidta ”alla nödvändiga åtgärder” för 
att besvara terroristangreppen. När USA  
7 oktober inledde operationer mot Afgha-
nistan, anförde president Bush väsentligen 
två argument: att talibanregimen vägrat 
stänga al-Quaidas träningsläger och över-
lämna dess ledare, samt att den amerikan-
ska aktionen hade brett internationellt stöd 
(”we are supported by the collective will of 
the world”). Det afghanska folket omtala-
des som förtryckt, men ingenting sades om 
att målet skulle vara regimförändring.

Att slå tillbaka mot ett land, varifrån man 
blivit angripen, var ingen nyhet. Det nya 
låg i att definiera en terroristaktion utförd 
av en icke-territoriell aktör som analog 
med ett militärt angrepp i FN-stadgans 
mening. Tolkningen gjordes inte ensidigt 
av USA utan av FN:s säkerhetsråd, och 
den bekräftades av det breda stödet för 
aktionen mot regimen i Afghanistan. 

8 ”Statement issued at the Extraordinary Ministerial Meeting of the North Atlantic Council Brussels, Belgium 
12 April 1999”, Texts of Statements and Communiqués issued during 1999, NATO Office of Information 
and Press, Brussels 1999, s 9–11.

9 För en översikt se Goldmann, Kjell: Transforming the European Nation-State, SAGE, London 2001, s 
82–85
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Irak 2003
Amerikanska och brittiska uppgifter om 
hotet från irakiska massförstörelsevapen 
var det centrala i det politiska och diplo-
matiska förspelet till kriget mot Irak 2003. 
Numera vet vi att dessa uppgifter var 
överdrivna, för att inte säga medvetet vil-
seledande.10 I brist på massförstörelseva-
pen har i efterhand regimförändring kun-
nat framstå som det egentliga syftet med 
kriget, men i George W Bushs uttalanden 
slank regimförändring in först veckorna 
före krigsutbrottet, och Tony Blair avvi-
sade uttryckligen att regimförändring 
skulle vara syftet. En ytterligare fråga i 
debatten före kriget, också den av bety-
delse för den internationella normbild-
ningen, var densamma som i fråga om 
Kosovo fyra år tidigare: vad får man göra 
utan FN?

Prevention 
I allt det som sades om varför det var rätt 
att föra krig mot Irak intog utrikesminis-
ter Colin Powells Power Point-stödda 
anförande i FN:s säkerhetsråd 5 februari 
2003 en särställning som genomarbetad 

presentation av USA:s ståndpunkt. Det 
centrala i anförandet var det hot Sad-
dam Husseins Irak utgjorde med sina 
massförstörelsevapen, härskarplaner och 
al-Quaida-kontakter. Anförandet bestod 
till stor del av illustrerade uppgifter om 
irakiska massförstörelsevapen. Landet sa-
des inneha betydande mängder biologiska 
och kemiska stridsmedel och sades även 
vara i färd med att utveckla kärnvapen 
och missiler, ett hot som omgående måste 
undanröjas (”Leaving Saddam Hussein in 
possession of weapons of mass destruction 
for a few more months or years is not an 
option”).11 

Bush betonade i sina anföranden veck-
orna före kriget att USA befann sig i en 
ny era i vilken, underförstått, gamla reg-
ler inte längre gällde: ”we must look at 
security in a new way”, ”we live in new 
circumstances in our country”. USA hade 
lärt sig sin läxa: ”The dangers of our time 
must be confronted actively and forcefully, 
before we see them again in our skies and 
in our cities”.12

Enligt Bush rådde ingen tvekan om att 
den irakiska regimen innehade en del av 

10 Enligt en rapport från Carnegie Endowment for International Peace var problemet inte lagerhållning eller 
produktion av massförstörelsevapen utan Iraks strävan att anskaffa dem, dess vetenskapliga och tekniska 
resurser samt dess belagda vilja att faktiskt använda kemiska vapen. Detta var ett långsiktigt problem som 
måste tas på allvar, men det förelåg inte något omedelbart hot mot USA, regionen eller den globala säker-
heten (Cirincione, J; Mathews, J T, och Perkovich, G : WMD in Iraq: Evidence and Implications, Carnegie 
Endowment for International Peace, Washington DC, s 47). 12 januari 2005 rapporterade Washington Post 
att den kommitté som för CIA sökt spår av massförstörelsevapen i Irak avslutat sitt arbete med en rapport 
som “contradicted nearly every prewar assertion about Iraq made by top Bush administration officials” 
(”Search for Banned Arms In Iraq Ended Last Month: Critical September Report to Be Final Word”).

11 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030205-1.html
12 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030226-11.html
 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030306-8.html

 57



de dödligaste vapen som någonsin funnits. 
När det gällde varför existensen av dessa 
vapen inte kunde tolereras följde Bush två 
linjer. Den ena var att en regim som den 
irakiska utgjorde ett hot mot hela den civi-
liserade världen (”... we are opposing the 
greatest danger in the war on terror: outlaw 
regimes arming with weapons of mass 
destruction”). Den andra var att terrorister 
kunde komma i besittning av de irakiska 
vapnen (”using chemical, biological or, 
one day, nuclear weapons, obtained with 
the help of Iraq, the terrorists could fulfill 
their stated ambitions and kill thousands or 
hundreds of thousands of innocent people 
in our country, or any other”). Den förra 
linjen underbyggdes med hänvisningar till 
Saddam Husseins förflutna, den senare 
med påståenden om hans terroristkontak-
ter. Bådadera måste omöjliggöras: ”We 
will not wait to see what terrorists or ter-
rorist states could do with weapons of mass 
destruction”, ”Before the day of horror can 
come, before it is too late to act, this danger 
will be removed”.13

Preventionsargumentet var i och för sig 
en gammal bekant; några exempel från 
den första efterkrigstiden kan tjäna som 
påminnelse. När Israel 1956 invaderade 
Sinai skedde detta med hänvisning till en 
egyptisk styrkeuppbyggnad som skulle ha 
möjliggjort ett angrepp inom 24 timmar 
och som kombinerats med uppbyggnad 

av ett mot Israel riktat allianssystem och 
med ett bombardemang av förintelsehot; 
Israel hade inte haft något annat alter-
nativ än att slå till först; den katastrof 
som förhindrades var långt större än den 
skada som Israels begränsade aktion kunde 
åstadkomma; i själva verket gällde att ”the 
appeasement of despots yields nothing but 
an uneasy respite”. Kina ingrep i Kore-
akriget 1950 på grund av att USA byggt 
upp ett system av baser för att förbereda ett 
angrepp; nu ryckte amerikanerna fram mot 
den kinesiska gränsen; historien visade att 
den som invaderar Korea idag invaderar 
Kina i morgon. Sovjetunionen hävdade 
1956 att om den kontrarevolutionära kup-
pen i Ungern hade lyckats, skulle Ungern 
ha förvandlats till en ”språngbräda för 
aggression” mot Sovjetunionen och andra 
länder. Enligt vad president Nasser sade 
1962 skulle reaktionen, om den segrade i 
Jemen, fortsätta sitt krig mot socialism och 
framsteg med att angripa Kairo. Lyndon 
Johnson citerade både Eisenhower och 
Kennedy som stöd för tesen att förlusten 
av Vietnam skulle få hela området att kol-
lapsa; han var inte redo att ”gamble on the 
chance that this is not so”.14

Att föra krig för att förhindra krig är så-
lunda ett beprövat grepp. Alla som använde 
detta grepp under den första efterkrigstiden 
hade emellertid mera att komma med. 
Israel såg sig som offer för rader av aggres-

13 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030226-11.html  
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030306-8.html  
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html

14 Op cit, fotnot 2, s 112–114, 118.
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sionshandlingar från egyptisk sida, vilka 
tillsammantaget utgjorde ”the essence and 
the reality of an armed attack”. Kina sade 
sig ställa upp för Nordkorea, ett offer för 
angrepp från söder. USA med allierade 
ansåg sig försvara Sydvietnam mot ett an-
grepp från norr. Sovjetregeringen hävdade 
att resningen i Ungern 1956 förorsakats 
av amerikansk subversion; i det kaos som 
utbrutit hade den ungerska regeringen 
bett om hjälp med att slå ner fascismens 
styrkor. Enligt egyptiska uttalanden var Je-
men offer för ett Saudi-finansierat angrepp 
utifrån.15 Och så vidare.

I jämförelse härmed framstod de utveck-
lingar, som man år 2003 sade sig föregripa, 
som skäligen hypotetiska. USA åberopade 
Saddam Husseins agerande i andra sam-
manhang samt hans kopplingar till vad 
man påstod vara terrorister. Upptrappning 
av eller intervention i en redan pågående 
konflikt var det inte fråga om. Det som 
skulle undanröjas var vapen som vid ett 
senare tillfälle eventuellt kunde komma att 
användas av Saddam Hussein eller någon 
annan. Därmed överskreds gränsen mellan 
preemption och prevention på ett mycket 
tydligt sätt.

Regimförändring
I Colin Powells föredragning inför säker-
hetsrådet 2 februari 2003 spelade karak-
teriseringen av den irakiska regimen en 

underordnad roll. Powell påminde om 
polisstaten och övergreppen, men detta 
som belägg för Saddam Husseins inten-
tioner. Det centrala i hans framställning 
var massförstörelsevapnen, inte regimen. 
Regimförändring växte i stället fram som 
krigsmål i uttalanden av Bush.

Den 27 februari uttalade Bush i samband 
med ett besök av Afghanistans president 
Karzai, att ” the mission [in Iraq] will be 
complete disarmament, which will mean 
regime change”.  Under en livlig presskon-
ferens dagen därpå pressades Vita husets 
talesman Ari Fleischer på vad som egent-
ligen vore syftet med kriget. Han svarade: 
”I think the President made it perfectly 
plain yesterday in the Oval Office and he 
has said this repeatedly, it’s disarmament 
and regime change”.17

Att detta var ett laddat uttalande i den 
situation som rådde framgick av en ur-
sinnig reaktion från den kanadensiske 
premiärministern Jean Chrétien vilken, av 
betydelse i sammanhanget, var på officiellt 
besök i Mexico City (USA:s grannar i norr 
och söder samlades vid denna tid om en 
skeptisk hållning till kriget). Informerad 
om vad Fleischer sagt reagerade Chrétien 
med bestörtning: ”Myself, I think that the 
consequences can be very grave when we 
go for a change in regime … When are we 
going to go elsewhere?... This is a very 
dangerous concept”.18

15 Op cit, fotnot 2, s 91–92, 109–110, 115. 
16 www.state.gov/p/sa/rls/rm/18030.html
17 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030228-5.html
18 Globe and Mail 030301.
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I Bushs uttalanden under den återstående 
tiden fram till krigsutbrottet fortsatte regi-
men att spela mindre roll än massförstö-
relsevapnen. Tre dagar före kriget vände 
han sig emellertid till det irakiska folket: 
”The tyrant will soon be gone. The day of 
your liberation is near”. Enligt ett tal till 
den amerikanska nationen på krigets första 
dag var syftet trefaldigt: ”to disarm Iraq, 
to free its people and to defend the world 
from grave danger”.19 

Det kontroversiella var inte utläggning-
arna om tyranniet och den kommande 
befrielsen utan att regimförändring fram-
ställdes som ett med avväpning likställt, 
självständigt krigsmål. I materialet från 
1945-1967 finns tecken på att det vid denna 
tid inte ansågs korrekt att föra krig för 
ett sådant syfte: att förneka denna avsikt 
var ett vanligt inslag i retoriken. Det var 
gängse att hävda eller antyda att man med 
sitt krig motarbetade diktatur, tyranni m m 
och befrämjade demokrati, frihet och dy-
likt – men detta som sidoeffekt av ett krig 
som man tvingats föra av andra skäl.

På denna punkt var USA 2003 mer eller 
mindre ensamt om att överskrida en eta-
blerad gräns. Tony Blairs retorik var annor-
lunda: förtrycket i Irak var brutalt, kampen 
kunde föras med rent samvete och starkt 

engagemang, men det som rättfärdigade 
kriget var massförstörelsevapnen och inte 
tyranniet – ”I have never put our justifica-
tion for action as regime change”.20 Den 
australiska regeringen, kan det tilläggas, 
angav avväpning som krigets syfte; pre-
miärminister John Howard tillade att den 
irakiska regimen inte bara var en diktatur 
utan exceptionellt fasaväckande, men detta 
argument var tydligt underordnat nödvän-
digheten att skydda Australien och världen 
mot terrorism.21 Regeringsförslaget om 
Danmarks medverkan i den USA-ledda 
koalitionen var upplagt så att frågan gällde 
implementering av ett FN-beslut; ingenting 
sades om frihet och förtryck.22 

FN 
Powells anförande inför säkerhetsrådet 2 
februari 2003 var upplagt som åklagarens 
inför en domstol. Utgångspunkten var att 
rådet i resolution 1441 givit Irak en sista 
chans att göra sig kvitt sina massförstö-
relsevapen; skedde inte detta, skulle Irak 
drabbas av ”allvarliga konsekvenser”. 
Powell hävdade nu, med många detaljer, att 
ingen nedrustning ägt rum och att FN:s va-
peninspektörer förts bakom ljuset; det var 
dags för de ”allvarliga konsekvenserna”.

Under de därefter följande veckorna 

19 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html  
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030319-17.html

20 www.ndu.edu/nduspeeches/blair.html 
21 www.smh.com.au/articles/2003/03/20/1047749878074.html?oneclick=true
22 Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær  deltagelse i en multinational indsats i Irak (2002-03 B 

118).
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fördes en internationell debatt om huru-
vida säkerhetsrådet genom sina tidigare 
resolutioner auktoriserat ett krig mot Irak 
eller om det krävdes en ny resolution som 
gjorde detta. 7 mars lade USA, Storbritan-
nien och Spanien fram ett resolutionsför-
slag med innebörden att de som önskade 
angripa Irak skulle ha fria händer fr o m 
18 mars, såvida inte rådet dessförinnan 
beslutade annorlunda.23 Vid en presskon-
ferens hävdade emellertid Bush att FN:s 
auktorisering egentligen inte behövdes: 
”when it comes to our security, if we need 
to act, we will act, and we really don’t need 
United Nations approval to do so”.24 I ett 
tal till nationen 17 mars drev Bush en linje 
mera lik den som gällt i fråga om Kosovo: 
vissa ledamöter av säkerhetsrådet skulle 
inlägga sitt veto mot en resolution, och 
därför samlades nu en bred koalition som 
för sin del var redo att ”enforce the just 
demands of the world”. Han tillade: ”The 
United Nations Security Council has not 
lived up to its responsibilities, so we will 
rise to ours”.25 Följande dag återtogs det 
amerikansk-brittisk-spanska resolutions-
förslaget, och 20 mars inleddes kriget. 

Att hävda rätten att utan andras instäm-
mande göra vad man anser behövs ”when it 
comes to our security” – prevention, regim-
förändring – var naturligtvis en utmaning 
av etablerade normer, men det var även att 

tillsammans med en improviserad koalition 
av likasinnade överta FN:s ansvar.

Reflexioner
Efter Irak är det mera oklart än tidigare 
vilka begränsningar som egentligen kan 
anses gälla för att en stat skall kunna inle-
da krig mot en annan. Det har blivit mera 
osäkert om man får eller inte får föra krig 
för att avrusta eller störta regimer. Allas 
handlingsfrihet har ökat i någon grad. 

Jag skall antyda fyra sätt att se på detta 
förhållande.

1  Förändringen har marginell betydelse. 
Internationella normer – den interna-
tionella rätten, de etablerade konven-
tionerna – saknar i stort sett betydelse 
för hur stater agerar, och därför spelar 
argumentationen om Irak ingen större 
roll för framtiden. Valet mellan krig och 
fred görs oberoende av hur det skall rätt-
färdigas; sedan beslutet är fattat går det 
alltid att hitta på något att säga. Friheten 
må ha ökat på det verbala planet, men 
när det gäller det som betyder något har 
inte mycket förändrats.

Det går att i den amerikanska reger-
ingens uttryckliga unilateralism se ett 
stöd för denna tolkning: USA gör som 
det vill, ord spelar ingen roll, så är det i 

23 http://c-span.org/resources/fyi/draftresolution2.asp
24 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030306-8.html
25 www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html
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26 Gallup International rapporterade 2003 data om opinionen i 41 länder omedelbart efter Irakkrigets första fas 
(intervjuerna gjordes 16 april–8 maj). De 32   000 intervjuade fick bl a ta ställning till påståendet ”The US is too 
keen to use military force in other countries”. Resultatet kan uttryckas som opinionsbalansen, definierad som 
procentandelen som höll med minus procentandelen som inte höll med. I USA blev denna siffra –13, vilket be-
tyder att opinionen, ehuru mera negativ än positiv till det angivna påståendet, var förhållandevis polariserad.  
I praktiskt taget alla andra länder var opinionsbalansen positiv och ofta starkt positiv (t ex Ryssland 
+77, Frankrike +76, Turkiet +57, Spanien +45, Indien +44, Japan +39, Polen +37, Storbritannien +34, 
Tyskland +32, Kanada +30, Australien +29). Se www.gallup-international.com. I en undersökning strax 
före presidentvalet 2004 ombads respondenterna ange om den amerikanska utrikespolitiken under Bush 
fått dem att ”feel better or worse about the United States”. Opinionsbalansen visade sig vanligtvis vara 
negativ, ofta starkt negativ (t ex Tyskland –78, Frankrike –77, Spanien –62, Mexico –60, Kanada –57, 
Storbritannien –50, Brasilien –49, Japan –43, Polen –26, Turkiet –19, Ryssland –17, men Indien +5). Se 
Global Public Opinion on the US Presidential Election and US Foreign Policy, Program on International 
Policy Attitudes (PIPA), University of Maryland. 

27 För egen del befann jag mig bland tiotusentals människor i Vancouver 22 februari 2003, en dag då de-
monstrationer mot kriget ägde rum över hela världen . ”Thank you France and Russia!” stod det på ett av 
plakaten.

internationell politik. En motsatt tolk-
ning är emellertid också möjlig: den 
omfattande opinionen mot kriget, även 
inom USA, berodde på att man miss-
lyckats med att övertyga människorna 
om krigets rättfärdighet; USA tappade 
anseende och trovärdighet internatio-
nellt;26 dess kritiker i säkerhetsrådet fick 
en lätt uppgift;27 att gå utanför de ramar 
som etablerade normer anger har sitt 
pris, även om priset inte tedde sig stort 
nog att vara avskräckande i just detta 
fall; normerna inte bara undergrävdes 
utan bekräftades också.

2 En gång är ingen gång. En enstaka 
händelse räcker inte för att kullkasta 
sedan lång tid etablerade och i interna-
tionella dokument kodifierade normer. 
USA var tämligen ensamt om att i 
regimförändring se ett legitimt skäl att 
inleda ett krig. Preventionsargumentet 
fick bredare acceptans men var också 

kontroversiellt. Det är för tidigt att tala 
om en ny epok.

Å andra sidan: USA är inte vilket land 
som helst utan har, i kraft inte bara av 
sina resurser utan också av sin historia 
och prestige, varit ledaren när det gällt 
att skapa den efterkrigstida ordningen. 
Ingen annan stat har tillnärmelsevis 
samma betydelse för denna ordnings 
framtid. 

3 Konstlade restriktioner har övergetts. 
Normerna har betydelse, och normsys-
temet har undergrävts. Detta är bra: till 
sist har någon haft kraft och beslutsam-
het nog att utmana en föreställnings-
värld som överlevt sig själv. Efter Irak 
har det blivit lättare att verka för frihet 
och demokrati, och lättare att skydda 
människorna mot terrorism.

Innebörden i denna synpunkt är att 
välkomna en annorlunda avvägning än 
den tidigare gängse mellan den faktiska 
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freden på kort sikt och den möjliga fre-
den på lång sikt. Våld bör få användas 
för att bygga en annorlunda värld, i 
vilken våld förhoppningsvis skall bli 
mindre utbrett än i dagens. Den faktiska 
freden idag bör inte utan vidare ges 
högre prioritet än förhoppningen om 
fred i framtiden.

4  Det behövs en gränsdragning. Proble-
met med den syn på internationella re-
lationer som drivits av Bush-administra-
tionen är att den suddar ut distinktionen 
mellan det vi bör tillstyrka och det vi 
bör avvisa. Om några restriktioner alls 
skall bli kvar, kan inte vilket som helst 
påstående om massförstörelsevapen 
och vilken som helst metod för demo-
kratisering godtas. Distinktionen bör 
omprövas mot bakgrund av hotet om 
storskalig terrorism och kommitteringen 
för mänskliga rättigheter, men den bör 
inte avskaffas. 

Det är möjligt att Afghanistan och Kosovo 
antyder rimliga gränsdragningar. I Afgha-
nistan var det al-Quaida som bekämpades 
tillsammans med en regim som tagit dess 
parti; det handlade inte om vapen som hy-
potetiskt skulle kunna hamna i olämpliga 
händer. I Kosovo var det fråga om att in-

gripa i en akut situation, där tiotusentals 
människor utsattes för grov förföljelse; 
det gällde inte att störta en regim och in-
rätta en ny. 

Jo, om Saddam Husseins massförstörel-
sevapen funnits i verkligheten kunde de ha 
åstadkommit större skada än al-Quaidas 
träningsläger i de afghanska bergen; jo, en 
tyrannisk regim kan i längden drabba män-
niskorna lika hårt som de serbiska förban-
den gjorde i Kosovo. Ändå måste en gräns 
dras, om vi alls skall ha någon konsekvent 
grund för våra ställningstaganden. 

Är det inte här som FN kommer in? Är 
det inte säkerhetsrådets sak att avgöra när 
våld kan godtas för andra syften än indivi-
duellt och kollektivt självförsvar? Bör inte 
säkerhetsrådets ställningstaganden vara 
avgörande för oss andra? 

Personligen har jag svårt att förlika mig 
med denna princip: säkerhetsrådet är fjärr-
ran från att vara en juridisk instans eller 
en moralisk auktoritet och är varken mer 
eller mindre än en arena för mellanstatligt 
maktspel. Också härvidlag antyder erfa-
renheten från Kosovo en kompromiss: om 
tunga organisationer av demokratier som 
NATO och EU står eniga bakom en aktion 
i ett läge där säkerhets rådet hindrats från 
att ta ställning av ett enstaka veto, kan detta 
tjäna som internationell legitimering.
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Summary

by Professor Kjell Goldmann 

The US-led invasion of Iraq in 2003 was 
justified partly as prevention, partly as 
regime change. It went beyond what had 
previously been considered justifiable in 
both respects. References to the necessity 
of anticipating threats had been made in 
many wars before, but only in relation 
to ongoing conflicts and not to the mere 
existence of weapons that might possibly 
be used at some future time. 

By the same token, it had long been 
customary to argue that only occasionally 
did warfare lead to the advancement of 
liberty and democracy, but waging war for 
the very purpose of changing regimes was 
a new departure. This must have affected 
the international norms about the use of 
force that had prevailed in the international 
system after World War Two.

It may be argued that international norms 
do not significantly affect action, or that 
single events are insufficient to undermine 
long-established criteria for legitimacy 
other than marginally; there are arguments 
to the contrary effect, however. If inter-
national norms are in fact important and 
have indeed changed, this increase in the 
freedom of action of governments may be 
considered a welcome adaptation to an era 
of unprecedented terrorism and compelling 
obligations with regard to human rights. 
There is a need to retain a constraint on 
the legitimate use of force, however, and 
the attack on al-Qaeda in Afghanistan in 
response to nine-eleven and the NATO 
intervention against massive persecution 
in Kosovo are better guides than the in-
vasion of Iraq.

The United States, Iraq, and International Norms
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