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Bob Woodwards tredje men san-
nolikt inte sista bok om president 
George W Bush och hans regim 

– ännu en lysande prestation – behandlar 
”efterkriget” i Irak. Inledningsvis ges en 
karakteristik av några av de högsta funk-
tionärerna vid Bushs presidenttillträde 
varefter händelseutvecklingen fram till den 
berörda perioden kortfattat redovisas.

Vicepresident Cheney, tidigare kon-
gressledamot, stabschef i Vita huset och 
försvarsminister, är politiskt erfaren, tystlå-
ten men vass och effektiv. Försvarsminister 
Rumsfeld har bl a varit försvarsminister 
(under president Ford) och Cheneys chef 
i administrationen – Rumsfeld är intel-
ligent, självsäker, egensinnig, stöddig, 
outtröttlig. Utrikesminister Powell har 
som högste general under Gulfkriget och 
säkerhetspolitisk rådgivare förskaffat 
sig frejd som statsman, är militärt och 
politiskt brett kunnig. Säkerhetspolitiska 
rådgivaren Condoleezza Rice har bl a som 
rysktalande och sovjetexpert tillvunnit sig 
bred uppskattning.

Presidentkandidaten George W Bush 

har oförbehållsamt erkänt för denna inre 
cirkel att han är utrikespolitiskt oerfaren. 
De i sin tur har utan tidsutdräkt insett att 
Bush är klent rustad vad gäller all politik 
på högre nivå. Ska han lyckas förverkliga 
sin ambition att ”defend the American 
people against missiles and terror” fordras 
deras outtröttliga stöd.

Nine eleven leder till presidentbeslut 
om ingripande mot Afghanistan. Cheney-
Rumsfeld anser terrorkrigets huvudmål 
vara Irakledaren Saddam Hussein med 
förmodade al-Qaidakontakter och massför-
störelsevapen. De lyckas dock inte få med 
anfall mot Irak i den första operationen, 
CIA-chefen Tenet avråder. Ganska snart 
rangeras emellertid Bush in i deras geopo-
litiska tankebanor och en Irakanfallsplan 
utformas. Utrikesminister Powell – som 
bara sällan träffar presidenten – hålls vid 
sidan om: först två månader före anfallet 
blir han orienterad (och avkrävd uppslut-
ning) av presidenten. 

Rumsfeld är den exekutive vad gäller 
Irak – Afghanistanoperationen har han 
snäst av som något CIA på egen hand får 

Vad gör president Bush nu?

av generalmajor Kjell Nordström
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slutföra. Rumsfeld sätter in all kraft på att 
omvandla USA:s stridskrafter till en ”more 
lethal fighting machine”, han tillser att alla 
orderlinjer inom ämbetsområdet passerar 
honom personligen. Joint Chiefs of Staff 
under general Myers blir allt tystare i sin 
rådgivning (den korrekte Myers sägs privat 
kalla Rumsfeld ”a son of a bitch” respek-
tive ”that asshole”).

Efterkrigsarbetet anser Rumsfeld up-
penbarligen till en början vara av sekundär 
betydelse. Han överlåter det till den pen-
sionerade trestjärnige generalen Jay Garner 
vilken vunnit erkännande för goda dylika 
insatser efter Gulfkriget.

Garner får instruktion och en stab. Det 
samhälle Saddam efterlämnat är svagt och 
löst i strukturen. Stödd av egna erfarenhe-
ter och råd från irakier/irakkännare finner 
Garner inriktningen bör vara att genom 
omfattande uppbyggnadsåtgärder snarast 
ge det irakiska samhället förmåga att klara 
och styra sig själv.

Garners propåer förblir obeaktade. Han 
får varken styrmedel, ekonomiska medel 
eller ens information, lämnas att agera i 
tomrum. Garner söker samband med sin 
gamle vän och förman Colin Powell. Denne 
uttalar utan omsvep sin mening: alltför 
många i högsta ledningen saknar krigser-
farenhet, förstår inte vad läget kräver, vet 
inte vad som bör eller kan göras. Försvars-
departementet under Rumsfeld bekämpar 
utrikesdepartementet, berättar Powell.

Condoleezza Rice, mellanhanden i sam-
manhanget, har en svår sits. Rumsfeld 
ignorerar hennes kontaktförsök.

Så småningom flygs Garner med några 

medarbetare till Irak. Med stigande förfä-
ran iakttar han inte bara ödeläggelsen utan 
även hur lite Washington gjort och gör 
för att komma till rätta med situationen. 
Uppbyggnadsverksamheten måste komma 
i gång – och helst internationaliseras.

1 maj 2003 förklarar presidenten 27-
dagarsoperationen vara accomplished. 
Vilken strategi skall gälla för efterkrigs-
arbetet? Inga signaler ovanifrån. Den 
amerikanske befälhavaren i Irak, general 
Abizaid, talar uppgivet om ”the bastards 
in Washington”.

Plötsligt får Garner veta att Rumsfeld 
tänker införa en superkoordinator i Irak. 
Strax därefter utnämns förre diplomaten 
L Paul Bremer till posten ifråga. Gar-
ner blir djupt kränkt och vill avgå. Han 
övertalas dock att t v bli kvar, på oklart 
sätt parallellställd med Bremer. Bremer 
(i Newsweek kallad ”a kind of grand 
pooh-bah”) anländer med instruktion och 
fullmakter. Han visar sig snart ha en helt 
annan uppfattning om vad som bör göras. 
Ingen early sovereignty för Irak –  nej. 
Bath-tjänstemännen skall avlägsnas och 
den irakiska armén (som Garner tänkt sätta 
in för rekonstruktionsarbete, gränsöver-
vakning m m) hemförlovas.

Så sker. De medellösa hemförlovade 
ställer snart till oro: de amerikanska befri-
arna uppträder som ockupanter och skall 
som fiender bekämpas.

De massförstörelsevapen Saddam för-
modas ha skall äntligen och slutligen 
spåras upp. Experten Kay förses med in-
struktion och delegation och beger sig till 
Irak. Efter ett tag tvingas Kay konstatera 
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att inga dylika vapen kunnat upptäckas och 
sannolikt inte heller finns.

President Bush håller sig på ovanni-
vån, lagom avskärmad från detaljarbetet. 
Emellanåt sägs han föra konversationer 
med Prins Bandar, den saudiarabiske 
ambassadören, Henry Kissinger och förre 
utrikesministern James A Baker.

Bush är förvånad över att ”the propa-
ganda war” är så föga framgångsrikt: ett 
antal generaler har ju sagt till honom att 85 
procent av det irakiska landet ”is comple-
tely calm” och Bremer har försäkrat honom 
att utvecklingen går åt rätt håll. Bush – som 
underhand säger sig vara styrd av sina in-
stinkter – deklarerar i officiella samtal sin 
strävan vara och förbli ”to stay the course. 
Bring’em on” är hans karska replik när 
irakiska terrorister kommer på tal.

Bush blir omvald som president. I sam-
manhanget får Colin Powell avgå medan 
Rumsfeld blir kvar. (Inte bara Colin Powell 
utan flera andra har åstundat Rumsfelds 
demissionering).

Diverse åtgärder vidtas. Bl a behöver 
underrättelsetjänsten effektiviseras och 
samordnas. Samma gäller återuppbygg-
naden i Irak – vad gör den amerikanska 
Irakledningen inne i den välbevakade 
gröna zonen i Bagdad? Condoleezza 
Rice’s utrikesdepartement övertar ef-
terkrigsledningen. Garner avtackas och 
medaljeras. Bremer blir avlöst av förre 
FN-ambassadören Negroponte – denne 
återgår dock efter ett tag till Washington 
för att bli underrättelsetjänstkoordinator 
... Presidenten, ofta i TV bibehåller sin 
tro och tillförsikt, avviker i talen inte från 

grundtemat att när uppdraget är slutfört 
och Irak är demokratiskt och kapabelt att 
försvara sig själv kommer de amerikanska 
trupperna att återvända hem ”with the 
honour they deserve”. 

Bob  Woodwards detaljrika bok har be-
rättelsens form. Woodward, ansedd som re-
servationslöst tillförlitlig, säger sig grunda 
berättelsen på tillgängliga dokument och 
omfattande, ofta upprepade intervjuer. Den 
bild han ger av hur amerikansk Irakledning 
fungerar 2006 är närmast chockerande: fast 
inriktning saknas, kreativiteten förefaller 
ha transformerats till rundgång – samtidigt 
hotar anarki i Irak. Inför kongressvalet 
försöker Woodward upprepade gånger 
att, som underlag för att avsluta boken, få 
intervjua presidenten. Förgäves. 

Boken avslutas med orden:”With all 
Bushs upbeat talk and optimism, he had 
not told the American public the truth about 
what Iraq had become.” Så ohöljt rak på 
sak har Woodward aldrig varit tidigare.

Kongressvalet är genomfört. Kriget i Irak 
anses vara huvudanledningen till att valet 
gick presidenten emot. Försvarsminister 
Rumsfeld har fått avgå. Vad gör president 
Bush nu? Hur få bukt med stridiga viljor, 
miliser och religiösa motsättningar i Irak? 
Saddam snart tystad, kan – inom ramen 
för amerikansk medverkan – inte bara 
shiamuslimer och irakkurder utan med 
dem även sunnimuslimer bringas samverka 
så att den gigantiska arbetslösheten ersätts 
med arbete och ett strukturerat samhälle 
efterhand blir till?

Iraq Study Group, med James Baker som 
co-chairman och nye försvarsministern 
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Robert Gates som ledamot, förslår bl a 
omfattande amerikansk truppreduktion, att 
kvarvarande USA-militär främst insätts för 
utbildning av irakiska stridskrafter, att den 
irakiska regeringen sätts under press att 

öka säkerheten och den politiska enigheten 
i landet samt att regionala överläggningar, 
även inbegripande ”skurkstaten” Iran lik-
som Syrien, skall komma till stånd.


