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Georgienkriget sommaren 2008 blev en 
chockerande upplevelse för demokratiska 
stater. Varningstecken hade ignorerats i tron 
att vad som numera gällde var fredligt samar-
bete. Nyligen framlidne Ronald Asmus, känd 
på våra breddgrader för sitt engagemang i de 
baltiska staternas befrielse, spar inte på kriti-
ken mot de inblandade, inklusive den geor-
giske presidenten Michail Saaksahvili som 
mot alla avrådanden valde att försvara sig 
med militärt våld. Hans land saknade för-
utsättningar för att hålla tillbaka den ryska 
övermakten.
 Varför då krig? Sydossetiens och Abcha-
ziens separatiststrävanden är inte mer svår-
lösliga än andra av dagens problem. Men 
det avgörande var att Ryssland inte kunde 
acceptera att Georgien med sina Natoam-
bitioner ville bryta sig ur ett halvt kolonialt 
beroendeskap. Författaren hävdar att den 
ryska federationen har valt en auktoritär 
”eurasianism”. 
 Man kunde i väst ha skyddat Georgien 
med en äkta fredsbevarande styrka, gam-
maldags diplomati och ett mått av avskräck-
ning. Vi får heller inte sluta att hoppas på en 
annan rysk utveckling. Tills dess gäller det 
för väst att fortsätta på den kurs som var så 
framgångsrik när det gällde att öppna Cen-
tral-och Östeuropa för Nato och EU, lyder 
Asmus’ beslutsamma rekommendation.
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Tioårsminnet av ”nine-eleven” nalkas, och 
vi kan vänta flera skildringar av Wash-
ingtons krig mot terrorn. CNN-kommen-
tatorn Peter Bergen är tidigt ute med sin 
historik, och därmed har vi fått den första 
detaljerade berättelsen, med Irak och Af-
ghanistan invävda, om hur presidenterna 
Bush och Obama har utvecklat sin kamp 
mot det som Osama bin Ladin stod för.
 Det är en strid med många förlorare. 
Med stöd i arkiven och egna erfarenheter 
hävdar författaren att al-Qaidas attack den  
1 september 2001 i själva verket motver-
kade sitt syfte. Organisationen inte bara 
miste sin tillflykt i Afghanistan, den har 
allt mindre kvar av sin ideologiska styrka 
i den muslimska världen. Efter sina felbe-
dömningar och sin underskattning av mot-
ståndaren alltsedan Clintons dagar har å 
andra sidan supermakten lyckats mista ett 
moraliskt övertag genom tortyrliknande 
förhörsmetoder.
 Bergen ger sitt stöd åt Bushs beslut att 
försöka vända utvecklingen i Irak – the 
surge – utan att dra alltför stora växlar på 
Obamas motsvarande truppinsats i Afgha-
nistan. Han förutsåg att bin Ladin kunde 
gripas, eller snarare dödas. Men det bety-
der inte slut på terrorn. De bistra slutorden 
är att det längsta kriget fortsätter.
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President Obama har fortsatt i fotspåren 
på företrädaren Bush. Att även han är villig 
att göra allt vad han finner nödvändigt för 
att försvara den egna nationen har säkert 
inneburit en besvikelse och kanske över-
raskning för många. Obama har inte bara 
fortsatt med fjärrstyrda missilangrepp, 
hemliga operationer och överlämningar av 
fångar till mindre nogräknade bundsför-
vanter, han har låtit eliminera amerikanska 
medborgare, något som Bush inte gjorde.
 I själva verket har Obama inte kunnat 
undgå att överta den amerikanska super-

maktens sätt att föra krig, hävdar i denna 
bok juridikprofessorn Stephen Carter. I 
insikten om att nationens fred ofta kräver 
väpnad strid väver författaren in ett antal 
moraliska frågor kring det rättfärdiga kri-
get utifrån de värderingar som presidenten 
gav uttryck för i sitt Nobeltal i december 
2009. Det görs inte minst med återknyt-
ningar till Lincolns mening att allt var tillå-
tet som inte var ”barbariskt” eller ”grymt”. 
Carter nödgar läsaren att hantera frågor 
om tortyr någonsin kan vara berättigad i 
kampen mot ondskan.
 Det kommer en fortsättning efter Irak 
och Afghanistan. I Oslotalet tedde sig Oba-
ma redo att säkra USA:s intressen genom 
att försvara andra från tyranniska regimer. 
Det var en vilja som, när boken förelåg i 
tryck, redan hade satts på ett första prov i 
Libyen.

Ovanstående anmälda av Olof Santesson


