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titel:
The Afghanistan Papers: A Secret History 
of the War
författare:
Craig Whitlock
förlag:
Simon & Schuster, New York-London-
Toronto-Sydney-New Delhi, 2021

Säkerhetsstyrkornas kollaps kan inte ha 
överraskat någon av i USA som verkat i 
Afghanistan. Att det varit en hopplös upp
gift att försöka utbilda dem hade dock 
dolts av alla, Vita huset, Pentagon och ut
rikesdepartementet i vad författaren kall
lar ”en outtalad konspiration”; den hem
liga historien om Afghanistan. Bokens titel 
anspelar på Daniel Ellsbergs ryktbara The 
Pentagons Papers (1971), men till skillnad 
från Vietnamkriget stödde USA:s folk insatsen 
i Afghanistan; här hade ingen behövt ljuga 
eller förvanska sanningen för att rättfärdiga 
det kriget. Varför mot bättre vetande dessa 
framgångspåståenden?

De ansvariga kunde ha erkänt att kri
get långsamt höll på att förloras. Men hur 
det låg till med alla misslyckade försök att 
stävja korruption och bygga upp en kom
petent armé och polis tordes man först be
rätta i forskningssyfte i flera olika projekt 
av typen ”Lessons Learned” syftande till att 
framöver inte upprepa alla misstag; allt finns 
i drygt tio tusen dokument som motvilligt 
till sist gavs öppenhet och kunde återges i 
Washington Post.

Man kunde ha ändrat och förkortat kon
flikten. Istället begravde man misslyckan

den och missgrepp och lät kriget fortsätta, 
Obama inte minst. Vårt eget land var med 
år efter år – utan att berätta mycket. Går 
svenska inblandade fria?

 
titel:
Active Measures: The Secret History of
Desinformation and Political Warfare
författare:
Thomas Rid
förlag:
Profile Books, USA, 2020

Desinformation är ett viktigt operativt inslag, 
särskilt hos stormakter. Det borde vara up
penbart för många, fast vi blott alltför lätt 
riskerar att låta oss luras. Här beskrivs hur 
förfalskning sattes i system efter den ryska 
revolutionen, närmare bestämt 1921. Ur 
detta embryo härrör decenniers kamp om 
människors fantasi, fördomar och mål, här 
i en detaljerad historik där t o m U 137 dy
ker upp som exempel på hur ett av avslöjan
det besvärat Sovjet gick till motangrepp för 
att driva in en kil mellan Sverige och USA.

Författaren, forskare vid Johns Hopkins, 
lägger föga oväntat tonvikten på Sovjet
unionens, senare Rysslands förehavanden 
med inslag av framför allt östtyska Stasis 
energiska insatser. Man påminns om hur 
freds och anti atombombakampanjer ut
nyttjades. Mycket handlar om ”läckor” med 
namn som Assange, Manning och Snowden, 
som öppnar för s k aktiva åtgärder.

Internet och sociala medier har skapt ett 
uppsving som aldrig förr. Skickliga operatö
rer smyger in falska uppgifter i annars genu
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ina dokument. Särskilt journalister faller lätt 
offer för sin jakt efter uppseendeväckande 
påståenden, framför allt om dessa motsva
rar deras egen syn. I botten gäller vad som 
är sant. Boken rymmer spekulationer om 
inflytandet av filosofiska skolor kring s k 
dekonstruktion – inte sällan skuldbelagd i 
säkerhetspolitiska funderingar.

 
titel:
The Power of Geography: Ten Maps
that Reveal the Future of Our World
författare:
Tim Marshall
förlag:
Elliot and Thompson Limited, London 
2921

Geopolitiken har återkommit, och om det 
ger boken en bra introduktion. I en värld av 
stormaktsrivalitet, där även mindre krafter 
försöker göra sig gällande, behöver vi inse 
att den etablerade ordningen vi har haft var 
mer temporär än vi trodde – förändringar har 
inträffat och kommer att inträffa. Och när 
länder försöker orientera sig utgör geogra
fin en nyckelfaktor av vad vi kan göra och 
inte göra. Berg, floder, hav och fasta anlägg
ningar är realiteter, dit hör ländernas gran
nar, sjövägar och naturtillgångar. Himalaya 
håller giganterna Indien och Kina åtskilda, 
Ryssland har sitt vidsträckta västland som 
präglar dess säkerhetstänkande.

I tio studier analyseras i tur och ordning 
Australien, Iran, Saudiarabien, Storbritannien, 
Grekland, Turkiet, Sahel, Etiopien, Spanien – 
nästan alla med problem med inte bara med 
den yttre omgivningen utan även inre oro 
med minoriteter och invandrare. Några ho
tas rent av att brytas sönder. De kan i olika 
grad sätta sin prägel på färden framåt

Ett sista kapitel gäller rymden. Där finns 
inga gränser, inga former av nationell su
veränitet. Vilka regler ska gälla där, vilka 
möjligheter kan skapas?

 
titlar:
The Hitler Years: Triumph 1933–1939
The Hitler Years: Disaster 1940–1945
författare:
Frank McDonough
förlag:
Apollo Paperback, UK, 2020, 2021

I 2020talet lär det vara svårt att hitta det 
nazistiska rikets historia bättre beskri
ven än i den här boken i två band av en 
Liverpoolhistoriker. Upplägget med ett ka
pitel per händelseladdat år är ovanligt läsar
vänligt när det gäller att följa vägen från tri
umf till undergång. Insprängda i kronolo
gin finner man mängder av fakta med nya 
detaljer i tematiska resonemang om hur det 
var i den tidens Tyskland: film och böcker, 
tidningar (fler än brittiska och franska till
sammans), olika motståndsgrupper och en 
skral levnadsstandard som blåstes upp av 
slagkraftig propaganda. I detalj skildras såväl 
20 julikuppen som de allieras bombterror.

Den krigshistoriskt sinnade får sitt med 
rejäla översiktliga referat med bara några 
detaljfel. Författaren belyser dock framför 
allt hur östfronten öppnades med en för
brytaroffensiv av armén i förening med SS
einsatzgruppen. När de antibolsjevikiska 
bakslagen kom utvecklades hatet mot judar 
i de första förintelselägren (Belzec, Sobibór, 
Treblinka) och Auschwitz med sin bland
ning av slavarbete och massmördande (för
intelsen skulle självfinansieras). Alla de som 
stött Hitler i framgången delade hans mål 
och hade djup skuld.

Hitler behövde de gamla eliternas stöd 
och var en flexibel improvisatör innan han 
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började mikroleda sina arméer. Själv utan 
misskund, miste han sin hälsa när det blev 
för mycket.

 
titel:
Global jihad. A Brief History
författare:
Glenn E. Robinson
förlag:
Stanford University Press, USA, 2021

Boken tjänar som ett uppslagsverk över ”svär
dets jihad”, alltså inte en stadsmedelklass’ 
kamp för ett modernare islamiskt samhälle 
utan en ”raseriets rörelse” besläktad med 
1900talets nihilism och apokalyptiskt tanke
gods. Det är inte frågan om kamp i ickevål
dets tecken för modernisering mot förbjudna 
frestelser utan syftet är att med sanktione
rat våld befria från kolonialism, driva bort 
USA från den islamiska världen, bestraffa 
dem man kallar avfällingar.

Med idéer präglade av släktets återvändan
de till en global religiös ordning är man långt 
ifrån upplysningstidens idéer om mänskliga 
framsteg, vetenskap och förnuft för ett bätt
re och jämlikare samhälle. USAförfattaren 
urskiljer fyra vågor av jihad, de tre första av 
dem förknippade med en rad arabiska tän
kare i en jihadisk ”vem är det”: 1) 1980ta
lets med dess inslag av martyrskap, 2) Bin 
Ladins antiamerikanska angrepp, 3) ”stats
byggandets” kalifatiska IS och 4) dagens mer 
defensiva variant, ett nätverk av likasinnade 
utan karismatiskt ledarskap.

Motiverar denna jihad fortsatt beredskap, 
GWOT (global war on terror)? Försvar kan 
te sig överdrivet med tanke på ett i dagslä
get ringa strategisk hot. Kvar står med bo
kens formulering att globalt försvar drar 
med sig risken för en inre degradering av 
västlig demokrati.

 
titel:
Nuclear Folly: A History of the Cuban 
Missile Crisis
författare:
Serhii Plokhy
förlag:
W.W. Norton Company, USA 2021

Avvecklingen av Kubakrisen räknas som 
John Kennedys triumf. Med sitt lugn fick 
han världen att böja av från det den mest 
dåraktiga närhet till ett nukleärt krig jord
klotet varit. Men när en Ukrainafödd ame
rikansk professor, med tillgång till hittills 
föga utforskade KBGkällor, granskar förlop
pet inte minst ur sovjetisk militär synvinkel 
blir resultatet mindre lugnande än t ex vad 
Robert Kennedys med sin Tretton dagar då 
världen stod still ville berätta om broderns 
säkra krishantering – en bok som författa
ren haft som sin utgångspunkt.

Mest allvarligt är nog hur länge su
permaktens underrättelseorgan missade 
att Sovjettrupp var i färd med att place
ra kärnvapen på Kuba. Under den vecka 
USApresidenten behövde för att börja agera 
hann dessa bli stridsberedda. Slående är hur 
han själv flera dagar hörde till sin kriskrets 
hökaktiga deltagare innan han var beredd 
att offra amerikanska nukleära vapenbära
re utplacerade i Turkiet – den lösning som 
hemlighölls. Överraskande är också hur 
skräckslagen motparten, Nikita Chrusjtjov, 
framstår när hans dumdristiga försök att 
jämna ut kärnvapenbalansen ertappas. Den 
livaktiga berättelsen bidrar med kunskap vi 
börjat glömma.

Kvar står ändå bilden av två supermakts
ledare som i sista stund inser hur farligt de 
hade levt.
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titel:
The Invention of China
författare:
Bill Hayton
förlag:
Yale University Press, New Haven and 
London 2020

Bilden av Kina brukar vara  denna: En uråldrig 
civilisation, ett rike som rest sig ur opiumkri
gets nationella förödmjukelse från 1800ta
lets mitt och nu återtar sin rättmätiga plats 
bland världens stora. Historieskrivningen fick 
nära nog berättiga Mao Zedongs välde och 
den ligger till grund för Xi Jinpings anspråk 
på omgivningens respekt och medgivande av 
allsköns principiella och territoriella krav – 
det som ska förklara varför hans mäktiga 
rike bara inte kan bli som ett annat Indien. 
Med boken vill författaren visa att allt fak
tiskt är en uppfinning.

Västliga begrepp som suveränitet, ras, na
tion, historia och territorium hämtades från 
kinesiska intellektuella utomlands och an
passades till att skapa och underblåsa myten 
om ett 5 000årigt enat land och folk. Sådant 
förhärligande är alls inte något främmande 
för särskilt Europas stora länder. Men här 
skapar det problem för Asien och hela värl
den när man lägger samman uppfinningarna 
av hanrasen, historien, nationen, språket, 
det nationella territoriet och rätten till det 
omgivande havet: alla instruktivt skildrade 
för att låta oss förstå omfattningen. Boken 
är en syntes av forskning i Nordamerika, 
Australien, Europa och Japan.

Kina förresten? Ja, i och med republiken 
1912. 1644–1912 snarare ”den stor Qing
staten”.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.


