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usa grundades som en förbundsstat för 
att stärka och utveckla kolonierna. De 
amerikanska ledarna ville att landet var-
aktigt skulle kunna värna sitt oberoen-
de. Man sökte undvika att inveckla sig i 
Europas politiska allianser och intriger lik-
som i de finansiella nätverk som bakbundit 
de styrande. När USA:s grundlagsfäder och 
tidiga presidenter varnade för inblandning 
i konflikter som inte angick landet, hade 
de såväl Europas historiska erfarenhet som 
sina landsmäns stöd i ryggen.

I det tidiga USA frågade många, om lan-
det bör aktivt bistå andra länder som sö-
ker sin frihet. Tanken på USA som ofria 
nationers befriare fick anhängare även i 
landets ledning. Tanken att avstå från så-
dan inblandning har senare kallats isolatio-
nistisk, vilket är vilseledande. Frågan var 
om USA som stat borde sätta in kraft på 
att befria andra länder eller ej. När presi-
dent Woodrow Wilson förde in USA i för-
sta världskriget och vid fredskonferensen i 

Versailles drev idén, att demokratiskt själv-
bestämmande är statssamfundets grund-
princip, gavs en föraning om de många se-
nare lägen på 1900-talet då USA skulle age-
ra som nationers befriare: Korea, Vietnam, 
Bosnien, Irak och Afghanistan tillhör de 
viktigare.

Vad har då inspirerat viljan att ingri-
pa militärt, ett agerande som strider mot 
USA:s utgångspunkter och mot en klas-
sisk utrikesdoktrin om att främst värna det 
egna territoriet? Den ansedde historikern 
och tidigare officeren Andrew J Basevich 
ställer sig just denna fråga i en bok som 
dubbeltydigt kallats Washington rules: 
America’s path to permanent war och där 
han spårar”washingtonreglernas” syfte 
och framväxt, samt söker visa hur de har 
till äm pats.

Vad går då ”reglerna” ut på? Basevich 
svarar: ”Vad medlen angår har denna tra-
dition framhävt aktivism mera än att ut-
göra ett gott exempel, hård makt mera än 
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mild, och tvingande makt (så kallad ” för-
handling från en styrkeposition”) mera än 
vädjanden”.

Basevich avvisar av historiska skäl tan-
ken att ett land bör ingripa militärt för 
att nå abstrakta mål som ”demokratiser-
ing”. Det synsättet har revolutionära, ”ja-
kobinska” rötter. Han framhåller att krig 
för sådana syften inte bara är verknings-
lösa och kostsamma utan riskerar att bli 
långdragna.

ett tidigt uttryck fick Washingtonreglerna 
hos publicisten Henry R Luce då han på 
1940-talet lanserade begreppet ”The Ame-
ri can Century”. Luce rådde sina landsmän 
att ”helhjärtat godta vår plikt att på om-
världen utöva den fulla kraften av vårt in-
flytande för de ändamål och med de med-
el som vi anser lämpliga.” Tanken var vid-
lyftig men föll i god jord hos Washingtons 
beslutsfattare. Dess legitimitet ökades ge-
nom västmakternas seger i det andra 
världskriget. Det klimat som det kalla kri-
get medförde liksom det ekonomiska upp-
svinget gynnade reglerna. Med hotet från 
Östblocket och USA:s rädsla att halka ef-
ter Sovjet i vapenkapplöpningen ville fle-
ra stödja försvaret.

Washington-reglerna fick också en an-
nan verkan. De fick många att nedvärde-
ra konventionella militära styrkor. I det 
nya begreppet ”flexible response” låg idén 
att nyttja olika slags medel mot krigshot. 
USA sökte nu hålla betydligt större styrkor 
redo än vad självförsvar fordrar. Den prin-
cipen stöds än i dag av den federala reger-
ingens toppchefer, försvarsdepartementet, 
UD och (på senare år även) departemen-
tet för Homeland security, liksom andra 
militära och säkerhetspolitiska organ och 
forskningsinstitutioner. Via stora kontrakt 
dras också de viktigare företag som leve-
rerar försvarsteknik in i washingtonregler-
nas tankekrets. Yttre symbol för den nya 

militära maktrollen blev från 1940-talet 
försvarshögkvarteret pentagon, där själva 
departementet och de olika vapengrenar-
nas ledningar ryms, i vad som då var värl-
dens största kontorsbyggnad.

Fast ”washingtonreglerna” fastlades i 
ett speciellt läge, består de ännu. Även pre-
sidenter som lovat minska militärutgifter-
na har låtit dessa öka. Enstaka ansatser att 
ifrågasätta tänkesättet har gjorts, t ex av 
presidenterna eisenhower och Carter, men 
ingen avgörande omprövning har skett, 
inte heller av president Obama (som om 
Afghanistan-kriget hävdade: ”This is not a 
war of choice. This is a war of necessity”). 
Alla högre befattningshavare har hittills 
sett på reglerna nästan som på konstitutio-
nen. Basevich menar att reglerna har blivit 
ett faktum, som varje ny ämbetsinnehavare 
måste visa lojalitet. priset för att ifrågasätta 
dem är högt. Basevich anser att ”en presi-
dent alltför ofta blir föga mer än den kanal 
genom vilken makten utövas,”  såväl i den 
långsiktiga säkerhetspolicyn som enstaka 
beslut av typen Hiroshima, Grisbukten, 
Vietnamkriget och Irakinvasionen.

Det sägs att gamla regimer inget lär och 
inget glömmer. Basevich menar att det-
ta stämmer väl på USA, inte minst efter 
Vietnamkriget. Efter en kort tid av förvirr-
ing, samvetsnöd och jakt på syndabockar 
återvann landet sitt  självförtroende. Det 
som kunde ha ifrågasatt dess militärdok-
trin slutade med, att tron på det expansi-
va agerandet stärktes. Basevich jämför med 
Tysklands nederlag 1918, då samma oför-
måga till självkritik ådagalades.

Basevich gör tankeexperimentet att 
Kina skulle öka försvarsutgifterna så att 
de översteg världens övriga försvarssats-
ningar, upprätta baser för preventiva insat-
ser på strategiska nyckelplatser i världen, 
skaffa sig rätt att flyga med militära plan 
över ett dussintal länder, indela världen i 
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”enhetskommandon” för militär övervak-
ning ledd av fyrstjärniga generaler, bedri-
va täta, lokala krigsövningar med armé, 
flotta och flyg, sända trupp till ”grobäd-
dar” för terror samt vara berett att vid be-
hov låta spelet övergå i operativ verklighet. 
Skulle det godtas av omvärlden, och anses 
”defensivt”?

Att synen på USA:s militära säkerhet har 
lång kontinuitet gör att USA:s globala mi-
litära närvaro godtas sedvanemässigt. Det 
som praktiserats länge upplevs som legi-
timt. När George W Bush efter 9/11 upp-
rättade sin doktrin om ”preventivkriget” 
gick idén enligt Basevich tillbaka på hans 
kollega theodor Roosevelt som (1901–09) 
fastslog USA:s rätt att ”utöva internationell 
polismakt” varhelst ”kroniska illgärning-
ar” hade begåtts. Men inte bara var idén 
om långtgående, utdragna ingripanden då 
George HW Bush startade Gulfkriget knä-
satt. Även rätten att hålla baser och trupp 
långt utanför USA:s gränser var etablerad. 

Har då ingen tyngre kritik mot washing-
tonreglerna höjts? president eisenhower 
framhöll i sin kända Farewell address att 
landets säkerhet skapat institutioner vars 
syften stred mot amerikanska värden. Hans 
efterträdare John F Kennedy avvisade dock 
kritiken, byggde ut säkerhetsapparaten och 
höjde dess ambitioner. Opinionsbildaren 
Roger Morris angrep på 1980-talet USA:s 
militära närvaro i alla världsdelar liksom 
hemlighetsmakeriet kring denna. Både re-
publikaner och demokrater måste enligt 
Morris anses dela ansvaret för att USA:s 
nationella säkerhetssektor efterhand har 
fått sådan särställning, liksom för att den 
mottagit få friska och konstruktiva idéer. 
två tunga kritiker av Vietnamkriget (och 
indirekt av reglerna) var senator J William 
Fulbright och general David m Shoup, den 
senare f d chef för marinkåren. De båda 
ansåg att kriget bröt mot Amerikas värden 

och att det inte kunde leda till seger. Om 
Sovjet sade Shoup: ”[Sovjet-]Ryssland 
hade inga atomvapen. Vi omgav det med 
atombomber och missiler…. Detta gjorde 
det lätt [för Kremls autokrater] att få folket 
att avstå smör för kanoner. De fick offra 
sig och arbeta glatt för att få vapen att för-
svara sitt hemland med från hotet att för-
störas.” Fulbrights omtalade bok The ar-
rogance of power (1966) driver argument 
liknande Basevichs.

Andrew Basevich gör en rad läsvärda 
exkurser om gestalter som särskilt bidrag-
it till Washingtonreglerna. Främst står män 
som Allen Dulles och Curtis LeMay. Dulles 
gav som CIA-chef detta organ unik makt. 
lemay (senare flygvapenchef) stärkte un-
der ett decennium till 1950-talets mitt det 
lika legendariska Strategic Air Command 
(SAC) vilket jämte CIA:s hemliga operatio-
ner bidrog till USA:s slagkraft i det kalla 
kriget. Dulles föregrep ett globalt säker-
hetskoncept: ”Hela världen är arena för 
vår konflikt”. Då USA:s intressen stän-
digt och var som helst ansågs hotade krävs 
”ständig vakt i varje del av världen, oavsett 
vad som just upptar diplomaters och mili-
tärers centrala uppmärksamhet,” allt enligt 
boken The craft of intelligence.

på 1950-talets slut hade CIA kapaci-
tet att agera förtäckt överallt. Fast etiken 
fick stundtals lida. CIA-historikern evan 
thomas citeras: ”Förmågan att svälja sina 
samvetskval, att företa hårda handling-
ar för ett högre ändamål, sågs som tecken 
på stark moral”. Basevich menar även att 
USA via män som Dulles och LeMay bl a 
helt i onödan ökade konfliktriskerna med 
Sovjet. De nämnda ledarna var bägge ty-
piska för Washingtonreglerna. I dag skulle 
deras agerande enligt Basevich kunna defi-
nieras som ”statsterrorism”.

Detta var tabu på 1950-talet. Om nå-
gon trodde att en senare utrikesminister 
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som madeleine Albright, också i egenskap 
av kvinna, skulle ha sett annorlunda på de 
hårda medlens verkningar, kan erinras om 
hur hon kommenterade uppgiften att USA:s 
Iraksanktioner kan ha medfört en halv mil-
jon irakiska barns död: ”It’s a hard choice, 
but I think, we, think, it’s worth it”.

på sätt som svarade väl mot reglerna 
skötte även Robert McNamara sitt upp-
drag som Kennedys och Johnsons ener-
giske försvarsminister. Inte bara hans er-
farenhet av att bomba japanska städer, 
då han under kriget bistått lemay, kom 
väl till pass på den nya krigsskådeplatsen 
Vietnam. McNamaras tro på ”intelligent” 
analys skapade även en sorts militärtek-
nokratisk newspeak. Då ett lovande teo-
ribygge som höll landets militära tänkare 
sysselsatta ter sig dessa termer numera som 
överspelade. Hos dagens Afghanistan-chef 
David petraeus möter dock enligt Basevich 
en liknande tro att vidlyftiga strategibe-
grepp kan styra slagfältets verklighet.

Basevich säger att han som barn fick lära 
sig att Sovjets folk levde på tomma ideo-
logiska formler, medan USA:s folk tänk-
te moraliskt och verklighetsnära. Han an-
ser nu att det i mycket har varit tvärtom. 

Stalins land kom trots sin grymhet om inte 
annat att utöva en sorts utrikespolitisk re-
alism, medan USA just i sin utrikespolitik 
närt illusioner i vars hägn de militära fan-
tasiprojekten fått avlösa varandra, oavsett 
presidenter och deras partifärg. Den inne-
varande ledningens blotta vilja har alltmer 
fått sätta mellanstatliga principer och god 
sparsamhet ur spel.

Basevich fick som officer på 1990-ta-
let ompröva en rad för honom självkla-
ra övertygelser.  Han blev en kommen-
tator med drag av varnare, liksom teo-
logen Reinhold Niebuhr som han varmt 
beundrar. I sin nya ambition att ifrå-
gasätta ett oroande missbruk av mak-
ten och idealbildningen i en fri stat förbi-
går Basevich nog många goda verkning-
ar som USA:s ingripanden också har fått. 
Hans bok bildar likafullt en väldokumen-
terad och ofta skrämmande tankeställare 
som få läsare lär undgå att beröras av. 

Recensenten är filosofie doktor i statsve-
tenskap och fri skribent.


