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HANDLINGAR

Asiens vikt i ekonomisk bemärkelse
 har för USA:s del blivit minst li-
 ka stor som Europas. För USA

finns de svåra säkerhetspolitiska frågorna
idag i Asien. Kriget mot terrorismen och
kampen mot spridning av massförstö-
relsevapen skapar fokusering på ”den far-
liga bågen” Irak–Iran–Afghanistan–Pakis-
tan–Indiska Kashmir samt Nordkorea.
USA:s stående styrkor tunnas ut genom
långvariga engagemang utomlands. USA
räknar med Europas stöd, men i Asien har
Europa idag andra hänsyn att ta än USA
och samtidigt mindre egna intressen. Det
är viktigt att trots dessa skillnader i ut-
gångspunkter bevara den transatlantiska
länken, inte minst mot bakgrund av att pro-
blemen i Asien angår även Europa i hög
grad.

USA och Asien
 USA:s president avlade i mitten av no-
vember 2003 ett statsbesök i London. Där-
med riktades medias uppmärksamhet på

Asien och den transatlantiska länken

förhållandet mellan USA och Europa. Mot
den bakgrunden bör det kanske framhål-
las att ovanstående rubrik börjar med or-
det Asien. Det är Asiens förhållande till
den transatlantiska länken, som skall be-
handlas.

Av världens 6,1 miljarder människor
bor idag 3,5 miljarder i Asien.1 Även den
ekonomiska tyngdpunkten i världen för-
flyttas från Europa till Asien. Numera sker
ett en och en halv gång så stort varuut-
byte över Stilla havet, dvs mellan Amerika
och Asien som över Atlanten, dvs mellan
Amerika och Europa. Ett årtionde före det
kalla krigets slut var förhållandet det mot-
satta. Numera följer även den politiska och
militära fokuseringen i USA i spåren av
den ekonomiska aktiviteten, d v s från Eu-
ropa till Asien.

Av historiska skäl betraktar USA väst-
ra Stilla havet som en del av sin egen
försvarsperimeter. De historiska skälen kan
lättast illustreras med det japanska anfal-
let på Pearl Harbour 1941, en händelse som

1 Data hämtade från The Military Balance 2003–2004, The International Institute for Strategic
Studies, London 2003. Fördelning: Europa + Ryssland 831, Asien 3,463, Nordafrika + Mellanös-
tern 332, Afrika söder om Sahara 611, Latinamerika 535 och USA 290 miljoner.

Årsberättelse 2003 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den
2 december 2003 av ambassadör Ingolf Kiesow
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visade hur mycket  USA:s säkerhet är av-
hängig av maritima styrkepositioner.
USA:s militära närvaro ger det en nyckel-
roll i det strategiska spelet i Asien. Den
rollen är främst att bevara rådande förhål-
landen och existerande balanser samt där-
med fred och stabilitet, vilket är viktigt för
USA och de flesta länderna i Asien, fram-
för allt de små länderna.

Konkurrensen mellan de fyra makter
som sedan början av 1900-talet styrt ske-
endet i Östasien, Kina, Amerika, Ryssland
och Japan, finns kvar under ytan, åtmins-
tone i potentiell form. I söder ökar den re-
gionala stormakten Indiens förmåga och
vilja att hävda sina intressen. Två av de
mera allvarliga olösta frågorna från det kalla
krigets tid förblir lika allvarliga som de var
då, nämligen Taiwanfrågan och frågan om
det delade Korea. Till Taiwanfrågan hör
också frågan om kontrollen över det Syd-
kinesiska havet och därmed kontrollen
över sjövägarna i västra Stilla havet. En
tredje allvarlig konfliktrisk i Asien är kan-
ske den farligaste, därför att den är lättast
att utlösa. Det är konflikten om Kashmir
mellan de två kärnvapenmakterna Indien
och Pakistan.

Två regionala stormakter i Asien har
ett intresse av förändringar, Indien och
Kina. Främst Kinas agerande är föremål för
USA:s aktiva säkerhetspolitik. USA försö-
ker att hålla tillbaka Kina, alltså en
containment-politik.

Triangeln Japan-Korea-Kina
Det nordkoreanska samhällets brister med-
för krav på nya hänsynstaganden i ameri-

kansk politik. Hur skall de amerikanska trup-
perna i västra Stilla havet disponeras, om
de båda Korea skulle återförenas eller på
annat sätt komma fram till att begära att
USA drar tillbaka sina trupper från halvön?
Det skulle sannolikt bli svårt att övertyga
de amerikanska skattebetalarna om vikten
av att fortsätta att finansiera amerikanska
styrkor i Japan, om det mest uppenbara
skälet för deras närvaro, nämligen faran
för ett nytt Koreakrig, plötsligt skulle upp-
höra att finnas till.

Ett tillbakadragande av de amerikan-
ska styrkorna från Japan skulle å andra si-
dan avsevärt försvaga tillförlitligheten hos
de amerikanska utfästelserna om att för-
svara Japan, särskilt hos det så kallade
kärnvapenparaplyet, d v s utfästelsen att
vid behov använda kärnvapen för att för-
svara Japan. Det skulle lätt kunna leda till
ett nytt japanskt ensamgående i militära
frågor och en återupprustning för att
skydda Japan mot ett Kina, som förmodas
vara aggressivt – samt för att försvara sjö-
vägarna till Japan. En utveckling av det
slaget skulle innebära en destabilisering
av regionen västra Stilla havet.

Den europeiska identiteten
och islam
Problemen är redan mångfacetterade nog
genom vad som har sagts ovan, och de
kompliceras av att en så stor del av Asiens
befolkning är muslimer. Av dess 3,5 miljar-
der människor är 1,2 miljarder muslimer, och
av världens omkring 1,4 miljarder muslimer
bor sex av sju i Asien.

Därför blir det till ett problem för Eu-
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ropa att framstå som alltför nära lierat med
USA, när dess anseende i den muslimska
världen försämras. Enligt en av den ameri-
kanska administrationen beställd under-
sökning av en expertgrupp har fientlig-
heten mot USA i den muslimska världen
uppnått ”chockerande nivåer”. Olika un-
dersökningar visade att mycket av motvil-
jan mot Amerika härstammar från verkliga
konflikter och missnöje med USA:s politik
i frågor som den palestinsk-israeliska kon-
flikten och Irak.2

Det finns ett samband mellan Pale-
stinafrågan och problemen i Irak, Iran, Af-
ghanistan och Pakistan. Arabisk nationa-
lism har kommit i försvarsställning och är
trängd. Gamla motsättningar i regionen blir
som nya, när USA ingriper för att främja en
utveckling i moderniserande riktning av
muslimska samhällen.

Av alla sammanhang där USA är in-
blandat i konflikter och motsättningar i
Asien har nästan alla beröring med det
islamska elementet. Nordkoreas kärnva-
penprogram är relevant i sammanhanget
för att det misstänks leda till nordkoreansk
försäljning av teknik och vapen till terro-
rister i den muslimska världen. Bara Tai-
wanfrågan är helt fri från inslag av pro-
blem i förhållande till muslimer. Frågorna
om Sydkinesiska havet, konflikten mellan
Indien och Pakistan om Kashmir, talibaner-
na och al-Qaida i Afghanistan och Pakis-
tan, Irans kärnvapenprogram eller den
gamla konflikten mellan det shiitiska Iran
och det av sunniter dominerade Irak inne-

håller däremot alla element av islams för-
hållande till den övriga världen.

Svårigheterna för Europa att samordna
sig med USA bottnar bl a i den skillnad i
identitet som skapas, när muslimska in-
vandrare i Europa blir till en konstant del
av befolkningen i mycket större utsträck-
ning än i USA. Det färgar också  USA:s
politik. Den framstår ofta omedvetet som
riktad mot eller fientlig till islam. Det har i
sin tur att göra med  USA:s många enga-
gemang i Asien, något som också Ryss-
land har. Det finns gemensamma värde-
ringar mellan USA och Ryssland i kampen
mot terrorism.

Denna identitetsfråga kommer sanno-
likt att skapa många problem för den trans-
atlantiska länken under den närmaste ti-
den – en länk, vars väsentliga innehåll för
all del har andra element som sin viktigaste
beståndsdel, men som inte heller kan
undgå att påverkas av identitetsfrågan.
Det talar också för att det inte är helt fel att
Europas engagemang kan fortsätta att vara
mindre direkt påtagliga än  USA:s i Asien.
Det finns verkligen anledning för EU att
iaktta en större försiktighet än vad USA
nödvändigtvis måste visa upp, framför allt
i hanteringen av frågor som berör islam
och muslimska länder. Att USA och Eu-
ropa har olika profil i Asien behöver inte
vara en svaghet, det kan till och med bli till
en fördel. Det är viktigare att samarbetet
fortsätter att bestå.

Avsikten i det följande är inte i första
hand att ta ställning till om länken är till-

2 BBC News 2003-10-02.
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räckligt stark för att kunna bestå, trots
vissa påfrestningar eller att resonera kring
förhållandet mellan Europa och USA, utan
att belysa att det är i Asien, som de vikti-
gaste styrkeproven för denna länk kan
bedömas uppstå.

 Eftersom det är USA, som har den
tydligaste profilen, är det naturligt att USA
också utsätts för den största exponeringen.
Framställningen blir i mycket en skildring
av förhållanden i Asien och USA:s roll (och
i mindre grad vilken roll som Europa för
närvarande spelar i den regionen.) Avslut-
ningsvis läggs några långsiktiga perspek-
tiv på Asien och den transatlantiska län-
ken.

Icke-spridningsfrågor och USA:s
militära närvaro i Asien
Att det finns en risk för fortsatt spridning
av massförstörelsevapen (MFV) är uppen-
bart, i synnerhet i Asien. USA har genom
sin nya strategi mot MFV deklarerat att
övriga kärnvapenstater endast utgör ett
potentiell hot och att USA nu avser att
fokusera på det kortsiktiga perspektivet.
Hotbilden utgörs av problemstater och
terrorister som avser skaffa eller har skaf-
fat sig MFV. (Även EU är i färd med att
skaffa sig en långsiktig strategi för dessa
frågor, och den ligger nära den amerikan-
ska).

USA, Storbritannien, Australien, Po-
len, Spanien m fl villiga stater har i Irak til-
lämpat den nya amerikanska strategin mot
MFV, som ibland kallas för ”Bush-doktri-
nen” och innebär att USA anser sig ha rätt
att genomföra förebyggande anfall mot en

stat som på goda skäl misstänktes vara på
väg att utveckla massförstörelsevapen
som skulle kunna hota USA eller dess nära
allierade.

Att utveckla kärnvapen kräver i prin-
cip mycket omfattande industriella resur-
ser och kan därför inte ske i hemlighet utan
kräver åtminstone tolerans för verksamhe-
ten från en stats sida. Detsamma gäller för
utvecklingen av kärnvapenbärare i form av
flygplan eller robotar. Detta har tidigare
gjort att man inte på allvar har fruktat
kärnvapenhot från terroristorganisationer.
Efter den 11 september 2001 och attenta-
tet mot World Trade Center i New York har
detta förhållande förändrats. Européer kan-
ske inte tycker att den händelsen föränd-
rade risken för kärnvapen i händerna på
terrorister särskilt mycket. Rädsla för at-
tentat av terrorister har länge varit något
som européerna har fått leva med. Ameri-
kanerna däremot, ser saken på ett helt an-
nat sätt. De har inte tidigare behövt upp-
leva storskaliga terroristattacker från ut-
landet. I den amerikanska reaktionen finns
starka drag av panik, och då kopplas det
värsta scenariot, kärnvapenscenariot, ge-
nast samman med det inträffade, något som
inte sker lika mycket i Europa. (Det sker
kanske för litet här.)

Efter det första Gulf-kriget 1990–91 vi-
sade det sig att Irak hade gjort försök att
framställa kärnvapen. Irak har haft goda
oljeinkomster, och den förmodade bristen
på efterlevnad av förbudet mot kärnvapen-
framställning efter Gulfkriget oroade många
i USA. När terroristattacken den 11 sep-
tember ägde rum späddes denna oro på
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högst påtagligt och att eliminera en even-
tuell utveckling av kärnvapen blev ett hu-
vudmål för angreppet på Irak 2003.

Iran är ett annat land, som misstänks
bedriva forskning, som syftar till kärnva-
penkapacitet. Vissa iranska medgivanden
under hösten 2003 bestyrker dessa miss-
tankar. Även gentemot Iran kan det ha haft
en pedagogisk effekt att gå in i Irak och
demonstrera amerikansk beslutsamhet att
slå till mot varje land, som försöker bli en
kärnvapenmakt. Detta fanns antagligen
med bland motiven, när USA angrep Irak.

Nordkorea har åter blivit synonymt
med en internationell kris genom att först i
hemliga samtal hösten 2002 med en ameri-
kansk förhandlare antyda att man har ett
pågående kärnvapenprogram och sedan i
januari 2003 frånträda NPT3 (frånträdet
trädde i kraft i april 2003). Händelseförlop-
pet illustrerar att det numera är frestande
för ett fattigt land med rika potentiella fien-
der att skaffa sig kärnvapen. I längden blir
det nämligen billigare att göra en engångs-
satsning på kärnvapen för att skaffa sig
en avskräckningsförmåga än att fortsätta
att ständigt köpa ny dyrbar konventionell
och alltmer sofistikerad militär materiel från
utlandet.

I fallet Iran har världssamfundet fort-
farande tid för diplomati, medan fallet Nord-
korea kräver en snabb uppgörelse samti-
digt som USA inte har skaffat sig stöd för
gemensamma tvångsåtgärder mot Nordko-
rea och ännu inte har bestämt sig för nå-

got ensidigt agerande. Nordkorea blir det
verkliga lackmustestet på världssam-
fundets förmåga att hantera en kris av
denna typ. För närvarande låter USA
IAEA4 och Europa sköta Irankrisen, men
om dessa misslyckas finns det en risk för
amerikanska ansträngningar att åstad-
komma ett regimskifte.

Iran
USA har velat se en regimförändring i Iran
alltsedan den Islamiska iranska republiken
bildades efter revolutionen i Iran 1979.
Terroristattacken mot World Trade Center
i USA 11 september 2001 medförde att den
afghanska talibanregimen tillfälligt blev det
främsta målet för ett USA-initierat regim-
skifte på grund av dess roll som al-Qaidas
främsta beskyddare. Sedan talibanerna
hade störtats under hösten 2001 fördes ett
iranskt regimskifte åter högt upp på den
amerikanska prioriteringsordningen i sam-
band med att Iran utpekades som en av
”ondskans axelmakter” tillsammans med
Saddam Husseins Irak och Nordkorea i
början av år 2002.

Detta utpekande följt av kriget mot Irak
i enlighet med den nya så kallade Bush-
doktrinen innebar onekligen ett allvarligt
hot mot Iran. Det var inte enbart misstan-
ken om att Iran hade ett relativt långt ut-
vecklat kärnvapenprogram som oroade
USA, utan – åter i enlighet med den nya
säkerhetsdoktrinen – kombinationen av
försök att anskaffa massförstörelsevapen

3 Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, http://disarment2.un.org/wmd/npt/

4 International Atomic Energy Agency
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med bevis för stöd från Iran till terrorist-
organisationer som riktar sig mot USA och
Israel.

EU har under sommaren 2003 ställt allt
hårdare krav på att Iran ska samarbeta med
det Internationella atomenergiorganet
(IAEA), i synnerhet efter IAEA:s rapport
om att Iran inte fullt ut har samarbetat när
det gäller att redovisa detaljer om sitt
nukleära program som lades fram den 16
juni 2003. Till skillnad från USA har de flesta
EU-länderna betonat vikten av ett kon-
struktivt samarbete med Iran och velat
påverka Iran med diplomatiska medel. EU
har även ställt Irans samarbete med IAEA
som villkor för att slutföra ett handelsav-
tal som EU planerar med Iran. Därmed står
EU:s förhållningssätt i hög grad i kontrast
mot USA:s strategi, som går ut på att iso-
lera landet från internationellt ekonomiskt
och annat samarbete och mot den tydliga
retoriken om att vilja se ett regimskifte i
Iran. Der finns å andra sidan ett betydande
mått av samarbete och ömsesidig förstå-
else mellan Europa och USA i ansträng-
ningarna att få Iran att ändra inställning.

Uttalanden från Teheran under hös-
ten 2003 tyder på att Iran är berett till när-
mare samarbete med IAEA och att de även
kan tänka sig att underteckna det omde-
batterade tilläggsprotokollet till NPT. Detta
medför däremot inte några garantier för att
Iran kommer att ratificera avtalet lika
snabbt. USA har uppmanat de europeiska
länderna att tänka över hur de ska agera

om Iran åter sätter käppar i hjulet för sam-
arbetet med IAEA.

Nordkorea
Kina, USA och Ryssland är ense om att
Nordkoreas kärnvapenprogram måste av-
vecklas. Kina och Ryssland är ense om att
detta måste ske på fredlig väg, medan USA
under 2003 inte uteslutit en militär lösning.
De senaste signalerna från Vita huset (i
slutet av oktober 2003) antyder dock att
hotet om en militär lösning tonats ned och
att någon form av säkerhetsgarantier fak-
tiskt skulle kunna vara föremål för förhand-
ling. I det pågående nervkriget sedan hös-
ten 2002 spelar Kina en central medlande
roll och har ökat trycket på Pyongyang.
Kina har t o m deklarerat sig villigt att rati-
ficera CTBT5 i syfte att förhindra en nord-
koreansk provsprängning, vilket får anses
vara en långtgående eftergift mot bakgrund
av de kinesiska moderniseringsprogram-
men av kärnvapenarsenalen. Krisen är en
kapplöpning med tiden innan Nordkorea
hunnit tillverka ännu fler kärnladdningar
än de fåtal laddningar landet kan antas ha.

Detta är andra gången som Nordko-
rea framkallar en kris kopplad till sitt
kärnvapenprogram. 1994 kunde motsva-
rande kris lösas tills vidare genom en
överenskommelse mellan å ena sidan USA,
Sydkorea, Japan och EU och å andra si-
dan Nordkorea om olika biståndsinsatser i
utbyte mot att Nordkorea frös sitt kärnva-
penprogram och underkastade sig inter-

5 Comprehensive Test Ban Treaty
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nationella inspektioner. Ingendera sidan
har dock uppfyllt den överenskommelsen.
Nordkorea har som skäl för sitt handlande
under det senaste året delvis anfört
motpartens bristande efterlevnad av 1994
års avtal.

Efter ansträngningar från berörda län-
der har förhandlingar kunnat föras i Beijing
den 27–29 augusti 2003 mellan USA, Kina,
Ryssland, Japan, Sydkorea och Nordko-
rea. Det enda väsentliga resultat som då
uppnåddes var ett uttalande av ordförande-
landet Kina om att det fanns en gemensam
vilja att mötas igen. Det får kanske uppfat-
tas som gott nog jämfört med de lågt ställda
förväntningarna före mötet. Kvar står dock
en situation, som skulle kunna utvecklas
till en väpnad konflikt. Nordkoreas kärn-
vapenprogram strider mot den för närva-
rande främsta prioriteringen i amerikansk
säkerhetspolitik, nämligen att förhindra
spridning av kärnvapen till länder som kan
tänkas sätta dem i händerna på terrorister.

Mediabilden i såväl Kina som Ryss-
land rörande Nordkoreas uppträdande i
Beijing stämmer inte överens med media-
bilden i västvärlden. Omvärldens reaktio-
ner ser ut att kunna byggas på alltför
knapphändiga och delvis felaktiga bilder
av vad Nordkorea säger och kräver, inte
minst därför att de nordkoreanska kraven
går ut på ekonomiskt bistånd till ett land
som inte längre mäktar med att hålla sig
med konventionella vapen och föda sin
egen befolkning med livsmedel. Först på
kravlistan står ett icke-angreppsavtal med
USA. I väst är det vanligt att anse det som
en orimlig tanke att USA eller Sydkorea

skulle gå till anfall oprovocerat. I den av
propagandan styrda miljön i Pyongyang
är den tanken å andra sidan helt naturlig.

Mot Nordkoreas krav ställer president
Bush kravet att Nordkorea först skall skrota
sitt kärnvapenprogram på ett oåterkalle-
ligt och verifierbart sätt och vägrar att be-
löna kärnvapenutpressning. Därmed blir
det inga förhandlingar. För närvarande vill
den amerikanska administrationen undvika
krig i Nordkorea, vilket många uttalanden
tyder på. Det gör även det faktum att efter
intåget i Irak är USA:s militära engagemang
utomlands så stora, att redan nu mera än
en tredjedel av styrkorna befinner sig ut-
anför landet.

Det finns en särskild aspekt, som talar
mot en mjuk linje, nämligen att Iran skulle
kunna uppmuntras att fortsätta det
kärnvapenprogram som man i omvärlden
misstänker att landet har påbörjat. Om
Nordkorea inte utsätts för en resolut be-
handling som resultat av sina kärnvapen-
ambitioner kan det leda till ännu värre fram-
tida problem med Iran, som kan inges för-
hoppningen att USA kommer att acceptera
ett liknande uppträdande från Irans sida.
Iran anses överlag vara ett mera betydel-
sefullt hot mot länder, som är  USA:s vän-
ner och mot  USA:s egna intressen än vad
Nordkorea representerar. Ett sådant reso-
nemang leder till krav på en mycket hård
attityd gentemot Nordkorea. Av resursskäl
är det dock svårt att se att USA före nästa
års presidentval skulle överväga en militär
lösning för att åstadkomma regimskifte.

USA har också att väga in risken för
en djupgående kinesisk motreaktion samt
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en USA-fientlig reaktion hos folkopinionen
i Sydkorea.

Den sydasiatiska krisen 2002
Redan samma år som det hindunationa-
listiska partiet BJP kom till makten i Indien
efter fyrtio år av kongresspartiregeringar
genomförde Indien utan förvarning en se-
rie kärnvapenprov 1998. Pakistan svarade
med en egen serie provsprängningar. BJP
hade därmed genomfört en omläggning av
Indiens säkerhetspolitik med långtgående
konsekvenser. Pakistanska militärer för-
kunnade, att Pakistan inte avsade sig möj-
ligheten att vara först med att tillgripa kärn-
vapen (vilket Indien påstod sig göra). Pa-
kistan ämnade använda sina kärnvapen,
om Indien gick till angrepp och Pakistan
såg ut att förlora viktiga positioner.

Detta fanns i bakgrunden då krisen
2002 bröt ut, en kris som hade inslag av
risk för kärnvapenkrig (förutom en risk för
en storskalig konventionell väpnad kon-
flikt). Krisen föranleddes av ett attentat av
förmodat kashmiriska militanter från Pakis-
tan mot parlamentet i New Delhi i decem-
ber 2001 samt flera andra attentat mot både
civila och militära mål under våren 2002.
Under sommaren 2002 stod den större de-
len av den indiska armén krigsberedd ut-
med gränsen till Pakistan. Flygplan och
missiler med förmåga att bära kärnvapen
hade förts fram, och Indien vägrade av-
slöja om kärnvapen fanns ombord eller inte.
Den indiska flottan låg utanför Pakistans
kuster beredd att utföra en blockad.

Som bekant ingrep emellertid ledare
från flera viktiga stater. Särskilt USA utö-

vade påtryckningar på båda parter för att
söka minska motsättningarna. Möjlighe-
ten av regimkollaps i Pakistan med risk för
att kärnvapnen hamnar i händerna på en
fientligt inställd muslimsk regim oroar
Washington, liksom även Moskva och
Beijing. Det blev till sist presidenterna
Putin och Jiang Zemin, som tillsammans
förmådde president Musharaf att i närvaro
av Indiens premiärminister Vajpayee delta
i ett gemensamt uttalande med fördömande
av terrorism och stöd till terrorism av nå-
got slag. Det kunde uppfattas som en an-
siktsräddning för Indien, som hela tiden
hade krävt att inflödet av militanter från
Pakistan skall stoppas, och därmed kunde
den omedelbara krisen avblåsas i slutet av
sommaren 2002.

Ingen nation har hittills använt kärn-
vapen som ett led i aktiv krigföring sedan
bomberna föll över Hiroshima och Naga-
saki. Kärnvapen har officiellt betraktats
som enbart avskräckningsvapen. Skulle
kärnvapen ha kommit till praktisk använd-
ning skulle andra kärnvapeninnehavare ha
övervägt ändringar i sina doktriner och
icke-kärnvapenstater skulle förmodligen se
över sina behov. Det skulle ha medfört en
osäkrare värld. Nu slapp vi att se denna
omprövning, men händelseförloppet il-
lustrerar behovet av fortsatt vaksamhet.

Instabilitet i Pakistan – al-Qaida,
Musharaf och kärnvapnen
Musharafs ställning har blivit mer utsatt
sedan slutet av 2001. Han beskylls för att
ha förlorat mycket för sitt land men vunnit
litet, när han satsade på USA och gick med
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Uttunning av  USA:s militära resurser
USA är en huvudaktör i alla de konflikter,
allianser och motsatsförhållanden i Asien,
som har berörts, trots att USA inte ligger i
Asien med mera än ett par öar några tusen
kilometer utanför den eurasiska kontinen-
ten. Det är också tydligt att  USA:s militära
resurser och strategiska fokusering riktas
in på Asien i allt högre grad. Kampen mot
terrorismen och spridning av kärnvapen
har varit väl så viktiga element att påverka
fokuseringsprocessen, särskilt efter tillträ-
det av George W Bush på presidentpos-
ten i USA.

Mellanöstern har varit en annan re-
gion, som har brukat dra till sig uppmärk-
samheten. Den nuvarande amerikanska
administrationen har inte visat samma in-
tresse för Mellanöstern. Det märks numera
en viss benägenhet att undvika att låta
USA engageras alltför djupt i de kontro-
versiella frågorna om Palestina och terror-
dåden i Israel. De får inte störa  USA:s
egen agenda, som domineras av kampen
mot terrorism och kärnvapenspridning.
Dessa frågor har lett USA till strategisk
fokusering på Irak, Iran, Afghanistan och
Pakistan, alla länder, som ligger i en sam-
manhängande båge. Utanför den bågen är
det bara Nordkorea och Taiwan, som har
rönt en nästan lika stor uppmärksamhet av
dessa skäl, också de belägna i Asien och
därtill i ett område där USA sedan gammalt
har varit engagerat i lokala konflikter.

De nya engagemangen är dock resurs-
krävande. Ockupationen av Irak kräver
fortsatta stora förband, och behovet av att
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fortsätta jaga al-Qaida och talibanerna i Af-
ghanistan kvarstår. Därför tvingades
USA:s president av omständigheterna
hösten 2003 att uppträda i FN och begära
stöd från andra länder samt lägga fram en
begäran om nya anslag i kongressen på 87
miljarder USD. Framför allt innebär det
också att en stor del av  USA:s aktiva mili-
tära styrka nu är permanent stationerad ut-
anför landet.

Av den aktiva styrkan finns en dryg
tredjedel utanför landet.6 Det är inte lätt
att få stöd för begäran om större anslag
och inte heller är det lätt att få bidrag från
omvärlden. Problemet är långsiktigt. Flera
konflikter är att förvänta, där USA måste
spela en militär roll. Nordkorea har omkring
1,2 miljoner man under vapen, och ett an-
grepp där skulle knappast kunna överlå-
tas på Sydkorea. USA får räkna med att
själv bära den stora delen av bördan, i syn-
nerhet som ett angrepp på Nordkorea skulle
möta starkt motstånd hos folkopinionen i
Sydkorea. Ett eventuellt angrepp på Iran
skulle kräva oerhörda logistiska resurser.
Dessa två potentiella kärnvapeninneha-
vare representerar dock inte de mest akuta
behoven. Ett angrepp, som i och för sig
framstår som önskvärt som en förebyg-
gande åtgärd, kan alltid uppskjutas, tills
visshet nås om att förutsättningarna verk-
ligen finns. Ett sådant nödläge som kräver
omedelbart handlande skulle däremot upp-
stå i Pakistan, om president Musharaf såg
ut att riskera att falla för en inhemsk oppo-

sition av ortodoxa muslimer, taliban- och
al-Qaida-anhängare.

En viss styrka för den typen av insat-
ser måste alltid finnas beredd, och USA ris-
kerar för närvarande att stå utan denna
omedelbart tillgängliga reserv, om man
skulle påbörja ett nytt krig mot en stat som
är på väg att skaffa sig kärnvapen och som
kan misstänkas ge teknologin till så kallade
skurkstater eller terroristorganisationer.

Beredskapsproblemen diskuteras av
givna skäl inte öppet av den amerikanska
administrationen. Hur man verkligen ser på
denna fråga är därför oklart.

USA beslutade dock under 2003 att i
praktiken göra sina trupper i Sydkorea till-
gängliga för användning utanför halvön
genom att placera dem på ett visst avstånd
från den demilitariserade zonen mellan
Nord- och Sydkorea i stället för intill den.
Det ligger helt i linje med en politik att i
större utsträckning kunna utnyttja till-
gängliga resurser för ”rapid reaction”-
uppdrag, vilket är en uttalad amerikansk
strategi. Detta är i sin tur ett tecken på att
länder i regionen, som har förlitat sig på
den amerikanska militära närvaron, i större
utsträckning måste se om sin kapacitet att
åtminstone temporärt kunna försvara sig
med egna resurser. Flera länder i västra
Stillahavsregionen tenderar också att skaf-
fa sig mera oberoende resurser. Hur de stra-
tegiska förhållandena mellan Kina, Japan
och Sydkorea kommer att utvecklas i
denna nya miljö är däremot oklart.

6 Times Weekly hävdar att det är mera än hälften av styrkan.
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En fråga från tidigare historia är  USA:s
stöd till Taiwan, som utgör ett väsentligt
inslag i  USA:s framskjutna försvar i väs-
tra Stilla havet. Det omfattar även övriga

områden, som gränsar till Sydkinesiska
havet. Det ses som ett försvar mot kine-
sisk dominans i regionen och mot en allt
högre utvecklad kinesisk kärnvapen- och

Sydkinesiska havet
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• hjälpa Sydkorea försvara sig mot Nord-
korea,

• behålla Japan som en ”klient” till USA
och förhindra japanskt militärt ensam-
gående.

Resultatet blir ett tillbakahållande (Con-
tainment) av Kina i dess ambition att ta
Taiwan och kontrollera sjövägarna i sin
region.

Japan, Sydkorea och Taiwan
Den kinesiska styrkedemonstrationen i
Taiwansundet 1995–96, indisk-pakistanska
provsprängningar och den nordkoreanska
robot-överflygningen 1998 har medfört att
Japan börjat modifiera sin låga säkerhets-
politiska profil, beskyddad av det ameri-
kanska kärnvapenparaplyet. Den amerikan-
ska försvarsgarantin är fortfarande stark
men har egentligen aldrig testats i en all-
varlig kris. 2003 bröts för första gången
tabut i Japan för offentliga befattningsha-
vare att tala om kärnvapen.

Nordkorea står för dagen i fokus för
Japans säkerhetspolitik. Japan söker nu
skydd under ett robotförsvarsparaply. Det
är dock oklart om Japan försöker utveckla
ett eget robotförsvar eller om det kommer
att ingå som en del av det amerikanska
världsomspännande systemet för robot-
försvar.

För närvarande reserveras budget-
medel för anskaffning av ett USA-levere-
rat system för Mid-Course Interception
utgående från den så kallade SM3 (Block
4)-roboten som huvudbeståndsdel och
förbandsläggning någon gång under 2005.

robotteknisk förmåga samt Kinas växande
maritima förmåga.

För Kina innebär den amerikanska mi-
litära närvaron motsatsen, ett hot utmed
den egna kustlinjen och ett hinder för Ki-
nas ambition att införliva Taiwan med det
egna territoriet.

Legitimitet för  USA:s fortsatta militära
närvaro i västra Stilla havet skapas i prakti-
ken främst av det skydd den ger åt sjöväga-
rna och ett skydd mot krav från Kina, som
inkräktar på grannländernas integritet.

Upp emot 17 procent av världens åter-
stående utvinningsbara råoljeresurser tros
– i varje fall på kinesiskt håll – finnas un-
der Sydkinesiska havet. Mera än hälften
av världens handelstonnage passerar varje
år genom Malacka-, Sunda- och Lombok-
sunden, varvid lejonparten fortsätter ge-
nom Sydkinesiska havet. I februari 1992
promulgerades en kinesisk ”Lag om territo-
rialhavet, och dess angränsande zon”.
Enligt denna lag utsträcktes Kinas territo-
rialvatten från 37.000 kvadratkilometer till
2,8 miljoner kvadratkilometer. Dessa före-
skrifter väckte till livs en rad gamla tvister
med grannländerna om herraväldet till
sjöss.

USA:s försvarsperimeter
Hela västra Stilla havet blir mot den bak-
grunden ännu mera än tidigare en ameri-
kansk försvarsperimeter med huvudupp-
gift för styrkorna att

• hjälpa Taiwan försvara sig mot Kina,
• hålla sjövägarna öppna i Sydkinesiska

havet,
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Ett med USA gemensamt forskningspro-
jekt om ett nytt och effektivare system för
Mid-Course Interception kommer att fort-
sätta och gå över i utvecklingsstadiet samt
tillföras nya medel. Det japanska radarsys-
temet har våren 2003 kompletterats med två
egna spaningssatelliter. Ytterligare två
spaningssatelliter avses tas i bruk före års-
skiftet 2003/2004.

En konsekvens av ett japanskt robot-
försvar skulle kunna vara att Kina vidtar
motåtgärder i sitt kärnvapenprogram.
Några sådana tecken finns för närvarande
inte, men alltför litet är känt om Kinas
moderniseringsprogram för att kunna dra
några långtgående slutsatser av frånvaron
av synliga tecken.

Ett ytterligare resultat av det nordko-
reanska agerandet är att även Sydkorea
söker skydd under ett robotförsvars-
paraply. Utveckling av ett eget robot-
försvar eller i varje fall ett eget robotvapen
av något slag pågår.

Taiwan upplever ett kinesiskt hot och
kommer sannolikt att bygga upp ett be-
gränsat robotförsvar till lands, medan US
Navy står för den strategiska delen inom
överskådlig framtid. Kinas målsättning är
återförening med Taiwan. Ryssland har i
vänskapsavtalet 2001 med Kina förbundit
sig att motverka taiwanesisk självständig-
het. En väpnad konflikt mellan Kina och
Taiwan är ett av de farligaste scenarierna i
världspolitiken eftersom USA med största
sannolikhet skulle bli involverat på
Taiwans sida. Taiwan är enligt uppgifter i
media i färd med att utveckla ett robotva-
pen med en räckvidd, som sträcker sig in i

Kina. Dessutom har man redan skaffat sig
det amerikanska PAC-2 systemet för robot-
försvar och förhandlar om det modernare
PAC-3 samt utvecklar ett inhemskt system
kallat Ten Kung (Himmelspilbågen).

Det finns alltså tecken på att både Ja-
pan, Sydkorea och möjligen Taiwan håller
på att skaffa sig en större och mera själv-
ständig militär förmåga. Militärt ensam-
gående är det ännu för tidigt att tala om,
men klart är att USA:s kontroll minskar och
antiamerikanska stämningar finns för när-
varande i både Japan och Sydkorea.

Genom att Japan och Sydkorea och
sannolikt även Taiwan låg under det ame-
rikanska kärnvapenparaplyet utvecklade
dessa länder inte egna kärnvapen. Dock
fanns både i Japan och Sydkorea viss
forskning, och i Sydkorea även planer, och
länderna bedöms ha den nödvändiga tek-
niska förmågan. Även Taiwan bedöms ut-
omlands ha möjlighet att utveckla egna
kärnvapen.

Kinas framtid och USA
De flesta säkerhetspolitiska frågorna i
Asien berör Kina eller berörs av Kina på
ett eller annat sätt. År 2002 inleddes med
att ”Mittens Rike” anslöt sig till världs-
handelsorganisationen WTO. Därmed
väcktes många förhoppningar utomlands
om att Kina nu kommer att ”bli som and-
ra”, d v s upphöra att betrakta sig själv
som stående ovanför alla andra länder och
i stället rätta sig efter allmänt accepterade
internationella regler för hur stater skall
uppträda gentemot varandra. Sedan dess
har Kina försökt undvika allt som kan leda
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till nya motsättningar med USA. Kina prio-
riterar för närvarande sin ekonomiska ut-
veckling och undviker allt som kan även-
tyra den utvecklingen.

Trots prioriteringarna av de ekono-
miska reformerna kvarstår en osäkerhet om
Kinas avsikter på lång sikt. Den förstärks
av den sekretess som omgärdar alla upp-
gifter om kinesisk säkerhetspolitik. Varför
är Kina i färd med att bygga upp en djup-
havsflotta med bl a ett stort antal attack-
ubåtar? Varför bygger Kina vägar genom
Myanmar (tidigare Burma) samt hamnbaser
och radarstationer vid Indiska Oceanen,
förbandslägger flera hundra kortdistans-
raketer på sin sida av Taiwansundet och
moderniserar sitt försvar med inslag av
offensiv kapacitet såsom Sovremenny-ja-
gare och SU-30-flygplan? Varför bygger
Kina upp en flotta av interkontinentala
kärnvapenbärande robotar inklusive
ubåtsbaserade sådana, vilket kräver en
synnerligen hög prioritering av den upp-
giften i ett läge av knappa resurser?

I höstas ägde ett ledarskifte rum i Kina.
Vid en partikongress med Kinas kommu-
nistparti i november avgick Jiang Zemin
och hans närmaste män. Deras efterträdare
leds av Hu Jintao, en person som varit
partisekreterare i Tibet och visat trohet till
Jiang Zemins teser. Jiang Zemin bevarade
åt sig själv en position liknande den som
hans företrädare Deng Hsiaoping ordnade
åt sig efter det formella tillbakaträdandet
som landets ledare. Han blev ordförande i

den mäktiga militärkommittén.
Frågan är nu om Jiang Zemins roll i

militära frågor i framtiden är lika viktig som
under Deng Hsiaopings sista dagar och
om Kinas förhållande till USA kan fortsätta
att fungera trots de känsliga frågorna om
USA:s roll på Korea-halvön och i Taiwan-
sundet.

Det asiatiska århundradet
Nästan alla länder i Asien hade vid det
andra världskrigets slut tillhört europeiska
länder som kolonier eller lytt under någon
form av kolonial kontroll. De viktigaste
undantagen var främst väletablerade
kungadömen med en lång historia bakom
sig och i de flesta fallen byggda på teokra-
tisk grund eller anknutna till någon form
av religionsutövning. De var också mes-
tadels skyddade av svårtillgänglig terräng
eller långt avstånd från Europa.7 Detta för-
hållande gör att det ännu idag finns en
föreställning om en viktig roll för Europa i
Asien – både hos européerna och i viss,
men mindre mån även hos asiaterna. Denna
föreställning har en allt mindre framträ-
dande grund idag.

I den mån man alls kan tala om en glo-
bal strategisk tyngdpunkt kan man också
säga att den har förflyttats från Europa till
Asien. Om man hellre vill tala om dess be-
ståndsdelar kan man säga att utvecklingen
började, när de europeiska kolonialmakter-
na drog sig tillbaka från Asien efter det
andra världskrigets slut, bäst symbolise-

7 Dessa undantag var Iran, Afghanistan, Tibet, Nepal, Thailand, Korea och Japan samt de innersta
delarna av dagens Kina
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.

rat genom Englands beslut att avveckla
sina besittningar ”bortom Suez”.

Ganska snart därefter vändes de asia-
tiska ländernas ekonomiska uppmärksam-
het med början i Östasien till det rikare
Amerika.

I takt med att flera av de asiatiska u-
länderna utvecklades och blev framgångs-
rika i-länder, vändes även USA:s ekono-
miska fokusering alltmera mot Asien, som
blev en viktigare marknad än EU.

Efter Sovjetunionens upplösning bör-
jade de europeiska länderna – som dess-
utom hade en jämförelsevis långsammare
ekonomisk utveckling – att minska den
andel av bruttonationalprodukten som
man lade ned på sitt försvar. Motsvarande
utveckling ägde inte rum i Asien, där län-
derna fortsatte att avsätta högre och mera
konstanta andelar av sin BNP till sitt för-
svar. Vapentekniska nymodigheter som
robotförsvar och elektronisk utrustning
kom att både upphandlas och utvecklas
inhemskt i väl så snabb takt som i Europa,
och Asiens andel av världens rustnings-
kostnader gick upp, medan Europas gick
ned. Nya kärnvapenmakter tillkom i Asien,
såsom Indien, Pakistan och möjligen Nord-
korea, däremot inte i Europa.

Det brukade sägas under 1990-talet i
Asien av nationalistiskt sinnade ledare
som Malaysias doktor Mahatir, att nästa
årtusende skulle bli Asiens. När millenniet
började hade mycket av detta redan skett
– på ett våldsamt sätt. Redan under det

första året av 2000-talet förövades terror-
dådet mot World Trade Centre i New York.
Då började också  USA:s krig mot terroris-
men och intensifierades kampen mot sprid-
ning av kärnvapen. Därmed kom  USA:s
militära fokusering att inriktas på Asien och
det angränsande Irak. Den inriktningen
pågår fortfarande och visar inga tecken på
att avta.

Dagarna före den sista julen under det
gamla millenniet överlämnades den sista
europeiska kolonin av Portugal till Kina,
nämligen Macao, som hade varit en portu-
gisisk besittning sedan slutet av 1500-ta-
let. Sedan dess är Ryssland – som förutom
att vara en europeisk nation också är ett
land i Asien – ensamt av de europeiska
länderna om att ha kvar några direkta stra-
tegiskt viktiga intressen i Asien. USA är
den enda utomasiatiska makt, som har kvar
sådana intressen, men dess engagemang i
Asien tenderar i gengäld snarare att växa
än minska.

 Kommer det nya millenniet – eller först
och främst det nya århundradet – att bli
ett asiatiskt sådant? Det kräver i så fall att
USA:s roll minskar och förbleknar jämfört
med sina asiatiska konkurrenter.

Ser man till  USA:s målsättning är det
inte tal om någon sådan utveckling. USA
ämnar behålla sitt teknologiska försprång,
särskilt på det militärtekniska området, och
USA ämnar inte tolerera att någon annan
makt börjar konkurrera om rollen som den
enda supermakten. Den målsättningen for-

8 År 2002 var tillväxten 1,4 %.
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mulerades redan strax efter det första Gulf-
kriget 1990–91.

Ser man till den ekonomiska utveck-
lingen, är det inte så säkert att amerika-
narna på lång sikt får rätt.  USA:s ekonomi
växer sedan flera år ganska måttligt fort,
med 3 procent om året eller mindre.8  Kinas
växer med genomsnittliga 7 (och i år med
drygt 8). Kina börjar visserligen från en
låg nivå, men har redan en BNP per invå-
nare, som är två tredjedelar av Rysslands.
Detsamma gör även Indiens ekonomi –
nästan – och även de mindre asiatiska
tigrarna fortsätter att växa bortåt dubbelt
så snabbt som USA.

För närvarande har Kina ekonomisk
tillväxt som nästan enda och i varje fall
absolut främsta prioritering för all politik.
Likväl finns också målet att ”ta tillbaka”
Taiwan, om nödvändigt även med militära
medel. Det är svårt att se hur detta på lång
sikt skall kunna förhindras med militära hot
från USA, vars försprång verkar dömt att
minska i ekonomiska termer. Det är också
svårt att föreställa sig att Kina kommer att
i all oändlighet finna sig i en militär och
politisk andraplansroll i sin egen region,
efter USA, om de ekonomiska faktorerna
fortsätter att utvecklas på samma sätt som
hittills.

Om Kinas ekonomi fortsätter att växa
fortare än USA:s kommer vi kanske att
verkligen få uppleva inledningen till ”det
asiatiska århundradet”. Det verkar ändå
litet osannolikt att det kommer att gå så
enkelt till. Att Japans ekonomi har så svårt
att fortsätta växa, liksom att Sydkorea har
återupptagit sin tillväxt i en betydligt

makligare takt efter den asiatiska krisen
talar för att det finns en tendens för snabb-
växande länder att sakta ned takten, när
de nått upp till en viss nivå. Denna ”san-
ning” är dock obevisad, och huruvida det
blir USA eller Kina, som kommer att domi-
nera västra Stilla havet på lång sikt är omöj-
ligt att veta.

På kort sikt verkar USA kunna behålla
sin ställning, men redan i det perspektivet
börjar frågetecken behöva resas inför fak-
torerna uttunning av militära resurser och
förlust av legitimitet för dess ledarskap.
Den nuvarande amerikanska administratio-
nens politik kritiseras i Europa för en mera
”unipolär” och mera på snäva nationella
intressen inriktad politik, som berövar
Amerika en del av det ledarskap som tidi-
gare tillföll denna stormakt tämligen auto-
matiskt. Det skedde genom att  USA:s po-
litik kännetecknades av trohet till vissa
ideal, som delades av de västeuropeiska
länderna och de icke-kommunistiska län-
derna i Asien och som i varje fall respekte-
rades av den övriga världen. Detta var sär-
skilt fallet efter det kalla krigets slut, då FN
återfick sin relevans som organ för att
åstadkomma gemensam säkerhet.

De ideal kring vilka frågorna kretsar
består främst i FN-stadgans principer, d v s
förbud mot angreppskrig utan beslut av
FN: s säkerhetsråd, vidare principen om
fredlig samlevnad i kombination med att
alla nationer skall anses ha lika rättigheter
och att de har en plikt att försvara varand-
ra mot intrång på deras rättigheter, först
och främst angrepp från en stat som bry-
ter mot FN-stadgan. Kritikerna menar att
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den neokonservativa falang som nu utö-
var inflytande i Washington sätter  USA:s
intressen före andras i det internationella
samfundet och avviker från vad ”den gode
sheriffen” bör göra. Han bör ju, precis som
sheriffer i amerikanska filmer om Vilda Väs-
tern, ingripa till alla medborgares d v s sta-
ters försvar, utan att snegla på sina egna
intressen. Det måste medges att företrä-
dare för Bush-administrationen ibland ut-
talar att  USA:s intressen bör få företräde
på ett sätt som inte passar med FN-stad-
gans principer. Det är ibland också svårt
att i en europeisk miljö försvara USA:s
politik på ett övertygande vis.

Detta är emellertid ett problem, som
rör den nuvarande administrationens in-
ställning och dess relationer med omvärl-
den. Det är långt ifrån säkert att den mot-
svarar en överlagd inställning hos en ma-
joritet av det amerikanska folket. George
W Bush kom till makten med en utomor-
dentligt liten marginal efter ett tekniskt
omdebatterat val. Även om hans republi-
kanska parti sluter upp bakom honom, när
hans politik kritiseras utifrån, finns det
många kritiker inom partiet, som ogillar vis-
sa delar av politiken. Den demokratiska op-
positionen fokuserar alltmera på de pro-
blem med omvärlden som skapas av den
nya säkerhetspolitiken och bristen på res-
pekt för principer, som stadfästes av presi-
dentens företrädare i ämbetet. Det ameri-
kanska folkets långsiktiga värderingar i sä-
kerhetspolitiken har inte nödvändigtvis
förändrats på lång sikt i den riktning som
George W Bush har kommit att representera.

Den transatlantiska länken i Asien
Om Europa under trycket av de nu aktu-
ella svårigheterna mot förmodan skulle
välja en linje som leder till en brytning med
amerikansk politik, till exempel i Asien och
i synnerhet i Asien, lär det bli svårt att
återgå till det förtroendefulla förhållande
som brukar kallas för den transatlantiska
länken och som bidrog starkt till FN-sys-
temets styrka. Utan att den länken fung-
erar någorlunda väl är det å andra sidan
svårt att tänka sig att FN-systemet eller
något annat system för att hantera de glo-
bala frågorna skulle kunna fås att fungera.
Det är också därför, som det är utomor-
dentligt svårt att föreställa sig att någon
europeisk kursomläggning kan aktualise-
ras innan nästa amerikanska presidentval
har ägt rum och man vet om den neo-
konservativa falangen får fortsätta att
spela en lika framträdande roll i Washing-
ton. (Dess roll verkar för övrigt redan ha
börjat att minska).

Att länken för närvarande har förut-
sättningar att överleva visas av en stor
opinionsundersökning av en Washington-
baserad think-tank och en italiensk stif-
telse i ett antal europeiska länder och USA.
Dess resultat visar att

• den europeiska opinionen utmärks i
högre grad av ett ifrågasättande av
USA:s världspolitiska roll och ser ett
ökat behov av ett aktivt EU,

• det amerikanska stödet för ett aktivt
deltagande i världspolitiken är det
största sedan 1947,
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• amerikanarna har i allmänhet blivit mera
positiva till EU som samarbetspartner,

• européer och amerikaner har lika syn på
globala hot d v s terrorism och mass-
förstörelsevapen. Det råder emellertid
olika uppfattning om hur dessa hot skall
bemötas.9

Särskilt efter det kalla krigets slut har
svenska stats-, utrikes- och försvars-
ministrar varit noga med att framhålla vär-
det av det existerande samarbetet mellan
Europa och USA. Av övriga europeiska
länder har inte något, inte ens Frankrike,
på allvar velat ifrågasätta samarbetets ex-
istens, trots en tidvis allvarlig kritik av den
amerikanska motpartens agerande. Både
den historiska bakgrunden och dagens
opinionsstämningar verkar stabila.

Ny eller gammal världsordning?
Det finns anledning att inte dra snabba
slutsatser av det dagsaktuella skeendet.
Den världsordning som USA tills alldeles
nyligen stod för och för vilken USA också
var den starkaste garanten är förmodligen
det bästa som världen någonsin har upp-
levt. Henry Kissinger brukar sjunga Wien-
kongressens lov och tala varmt om ”den
europeiska konserten”, som följde i dess
spår. Den omfattade dock bara Europa,
medan det väsentligen av USA skapade
FN-systemet omfattar alla länder i världen.
USA:s politik vägleddes under hela efter-
krigstiden – åtminstone officiellt – av fö-

reställningar om att vad som var världens
bästa också var bäst för USA, som också i
allmänhet rättade sig efter de regler som
man själv hade skrivit in i FN-stadgan.
Amerikansk vapenmakt kom ofta till an-
vändning för att backa upp regelsystemets
auktoritet. Därför fungerade FN-systemet
förhållandevis väl, trots sina brister och
trots flera undantag.

Stämningarna i USA:s säkerhetspoli-
tiska debatt har pendlat ofta och långt, bara
under de senaste decennierna, men de
underliggande värderingarna har förblivit
stabila.

Detsamma gäller för övrigt i hög grad
stämningarna mot USA i Europa. De var
starkt USA-fientliga under Vietnamkriget,
men de var sympatiska under det första
Gulfkriget, särskilt efter koalitionens seger
i det kriget.

Den transatlantiska länken har över-
levt alla dessa pendlingar och för det mesta
inte ens ifrågasatts på allvar. En majoritet
av européer lär dela de ideal som låg bakom
tillkomsten av samarbetet mellan USA och
Europa. Man kan diskutera i vilken grad
och på vilket sätt som det skall formalise-
ras i enskilda länder i Europa. Ända tills
det har visat sig att den allmänna opinio-
nens grundläggande värderingar i USA
faktiskt har undergått någon djupare för-
ändring lär dock de flesta av oss vara eniga
om att såväl USA som Europa tillhör en
västvärld som har mycket att vinna på ett
fortsatt samarbete.

9 Rapport från ambassaden i Washington med telefax 2003-09-05; Opinionsundersökning visar ett
ökat europeiskt motstånd till amerikansk utrikespolitik.
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Att bidra till en debatt om graden av
formalisering av detta samarbete har inte
varit syftet med denna framställning. Det
har i stället varit att framhäva att det är i
Asien, som de problem uppstår som kan
sätta samarbetet på de hårdaste proven.
Många länder i Asien har för övrigt av tra-
dition en väl så nationalegoistisk inställ-
ning till sina relationer med omvärlden som
USA:s neokonservativa beskylls för att ha.
Att västvärlden inte kan framstå som enig
i sitt uppträdande, eller om tillämpningen
av de regler som skall följas, kan så mycket
lättare skapa nya problem i den miljön.

Det gäller inte bara att följa utveck-

lingen, det gäller också att ha en ”mental
beredskap” inför nya problem, innan de
uppstår på allvar. Som exempel kan näm-
nas möjligheten att Iran visar sig fortsätta
sin kärnvapenutveckling i hemlighet eller
att Nordkorea fortsätter att framhärda i sitt
utvecklingsprogram. Vad kan/bör Europa,
låt vara med en egen profil och med andra
medel, göra för att bidra till gemensamma
ansträngningar för att förhindra kärnva-
penspridning i dessa fall? Asien angår inte
bara USA. Även Europas framtid beror av
vad som sker i världens nya strategiska
tyngdpunkt.

After the attack on the World Trade Cen-
ter in New York, the Americans’ preoccu-
pation with the possibility that nuclear
weapons might fall into the hands of
terrorists was much in evidence. Of about
1.4 billion Muslims in the world, six out of
seven live in Asia. Against that back-
ground it becomes a problem for Europe
to appear too closely allied with the USA,
when America’s reputation in the Muslim
world is deteriorating.

To eliminate a possible development
of nuclear weapons became one of the

main targets for the attack on Iraq. Iran is
another country being suspected of carry-
ing out research aiming at nuclear capabil-
ity. The USA has asked the European
countries to consider how to react if Iran
again obstructs cooperation with the In-
ternational Atomic Energy Agency
(IAEA). North Korea has again become
synonymous with an international crisis
by withdrawing from the Nuclear Nonpro-
liferation Treaty (NPT). It is, however,
difficult to imagine that the USA would
consider a military solution in order to

Annual study presented to the Security Policy Section of the Royal Swedish
Academy of War Sciences on 2nd December, 2003 by Ambassador Ingolf
Kiesow
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create a regime change in North Korea
before the presidential election in 2004. In
Pakistan, President Musharraf’s position
has become more exposed since the end
of 2001. The really dangerous perspective
is if al-Qaida were to get some influence in
connection with Musharraf being toppled
by Taliban and Pashtuns. That would
increase the risk of Pakistan's nuclear
weapons falling into the hands of al-Qaida.
The USA consequently has little other
choice than to continue supporting
Musharraf when necessary, but these new
engagements require more military
resources. The occupation of Iraq requires
a continuous presence of large units, and
the need to continue chasing al-Qaida and
the Taliban in Afghanistan remains. Of the
total active U.S. military forces more than
a third are today constantly deployed
abroad. The entire Western Pacific region
forms part of an American defence peri-

meter. The American military presence
poses a threat to China and is seen as a
obstacle to its ambition to incorporate
Taiwan within its territory. China is present-
ly giving its economic development the
highest priority and avoids any move that
could undermine its position. In spite of
the priority given to the economic reforms,
some uncertainty remains concerning
China's long-term future intentions. In the
South, the capability of the regional power
India to promote its own interests is on
the increase.

The strategic role of Europe in Asia
has recently mostly been that of support-
ing the USA, but that role is being
questioned today because of the new
American policy. However, short-term
considerations should not be allowed to
interfere with the need for cooperation
aiming at maintaining some sort of a
functioning world order.
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