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Detta är egentligen en djupt tragisk bok. 
Tragisk därför att författaren Ricardo 

S Sanchez, generalöjtnant (three star gene-
ral) som med sin V. kår bar huvudbördan av 
ockupation och fortsatt kamp i Irak 2003 
och 2004 anklagades som ansvarig för de 
otroliga missförhållandena på fängelset 
Abu Ghraib, där krigsfångar hölls, för-
hördes och misshandlades. Därmed tvangs 
Sanchez att avgå och lämna den aktiva 
tjänsten, där han stod på tur att få sin fjärde 
generalsstjärna, efter förtjänstfulla år som 
brigad-, divisions-och kårchef. Tragiken 
blir så mycket större som Sanchez förvand-
lades från en öppen, frejdig och skicklig 
befälhavare till en desillusionerad general 
som såg hur hela Irak-frågan missköttes 
och hur politik styrde utvecklingen och 
ledde till att de militära målen ej nåddes 
och ledningsförhållandena blev kaotiska. 
Boken är på många sätt avslöjande, inte 
minst beträffande försvarsminister Rums-
felds svekfulla agerande. 

Nedanstående rader är ej blott en re-
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cension utan även en sammanfattning av 
debaclet i Irak 2003 och 2004. 

Sanchez växte upp i Rio Grande Valley, 
nära gränsen till Mexiko i en spansktalande 
familj. Förhållandena var kärva och mat för 
dagen var ingen självklarhet. Uppväxten 
fördystrades av faderns supande och spe-
lande. Barnen fick klara sig med diverse 
ströjobb. När Ricardos båda halvbröder 
värvade sig i försvarsmakten började han 
också rikta in sig mot den militära banan. 
Då representanter för Junior Reserve Of-
ficers Training Corps (JROTC) kom till 
Rio Grande City anmälde han sig snabbt 
till denna och kunde snart stoltsera i en 
grann uniform. 

Han vann ett s k 4-års scholarship vid 
ROTC och tog så småningom sin examen 
i Kingsville, Texas. Sanchez var således ej 
en West Point-officer. För detta var hans 
engelska för dålig. Hans tidigare mentor, 
en Mrs. Solis, hade sagt att ”you are just a 
poor Mexican”, så glöm högtflygande pla-
ner. Men Ricardo arbetade sig träget upp 

av Hodder Stjärnswärd
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och lyckades trots sin fattiga, mexikanska 
bakgrund, nå högre befattningar. 

Han deltog i Desert Storm, d v s anfallet 
(det första) på Irak i februari 1991, som 
chef för en pansarbataljon. Det blev en 
snabb operation som gav mer erfarenheter 
om fältliv och stridsvagnars hållbarhet än 
strid. 1999 tjänstgjorde Sanchez som ställ-
företrädande divisionschef och därefter 
som brigadchef i Kosovo. Hans främsta 
erfarenhet från Kosovo menar han var, 
att den militära administrationen bör leda 
och fungera hela tiden innan den politiska 
(ofta illa förberedda) funktionen träder 
till. År 2001 utnämndes Sanchez till chef 
för 1. Armored Division, onekligen en 
ansvars full post. 

Sanchez beskriver ingående hur presi-
dent George W Bush och dennes närmaste 
i olika sammanhang och medier förklarade 
vilken världsfara Saddam Hussein och Irak 
var och vilka massförstörelsevapen denne 
disponerade eller förberedde. 

Den 20 mars 2003 anfölls Irak för andra 
gången. Markstyrkorna bestod av 120 000 
amerikanska armesoldater och ”marines” 
45 000 britter och 5 000 soldater från 
Australien, Polen och Danmark. Presi-
dent Bush angav målet ”to disarm Irak of 
weapons of mass destruction”. Sanchez 
1. Pansardivision stod som reserv. Man 
fann inga sådana massförstörelsevapen 
men anfallet hade framgång, och landet 
ockuperades snabbt. 

Men nu inträffar det underliga. Den 16 
april utfärdar general Franks (ÖB över 
operationen) order om tillbakadragande 
av de stridande trupperna. Snart uppstår 

villervalla mellan förband som ska hem 
och förband som ska stanna och politiska 
krafter som ska demokratisera landet. I 
den vevan blir Sanchez kårchef och får det 
militära befälet över ockupationsstyrkan, 
d v s V. kåren, dock med verkställighet 
först den 10 juni, då Sanchez får sin tredje 
stjärna.

Den 1 maj förklarade president Bush 
att de huvudsakliga operationerna var 
slutförda. Men kriget var inte över. Man 
hade helt nonchalerat konsolideringen, 
phase IV, som den kallades. Bl a upptäckte 
Sanchez att irakierna öppet sålde vapen 
i basarerna i Bagdad. Plundring förekom 
överallt och terrorister förberedde sig. För 
att demokratisera landet och få fram en 
irakisk tillfällig regering utsåg Bush en am-
bassadör Paul Bremer med en mindre stab 
till förfogande. Med denna hade Sanchez 
att samarbeta. Det skulle bli svårt. Bremer 
hade order att ”av-Baathifiera” Irak; d v s 
tidigare Hussein trogna, tillhöriga Baathpar-
tiet skulle uteslutas från alla organisationer. 
Detta visade sig snart vara oklokt. Sanchez 
stab var disponerad för att taktiskt leda 
strid, ej för civil administration. 

Även om stora delar av den ursprungliga 
anfallsstyrkan var på hemväg, återstod 
dock under Sanchez befäl tillräckligt 
med stridskrafter för att bekämpa de nu 
uppvaknande forna regimelementen, för-
stärkta med utifrån kommande terrorister. 
Operation Desert Scorpion inleddes, med 
acceptabelt resultat, men fienden var 
svåröverskådlig. På agendan stod även 
att skapa irakiska säkerhetsstyrkor. Irak 
skulle så småningom självt svara för sin 
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säkerhet. Arbetet fortskred men resurserna 
var begränsade och ambassadör Bremers 
stöd saknades ofta. 

Med tiden, under sommaren 2003, 
organiserade sig fienden i mer gripbara 
enheter. Sanchez kallar deras operationer 
”insurgency”, ett namn som ej passade i 
Washington; där ville man tona ner mot-
ståndet, d v s ”stoppa huvudet i sanden”. 

Kanske skulle deltagandet av militära 
styrkor från bl a Spanien, Ungern, Ukraina, 
Nya Zeeland och Japan understödja, men 
även om de territoriellt var till hjälp, var 
deras administration och underhåll ett stort 
problem för kårstaben. De främmande för-
banden saknade ofta väsentlig utrustning 
och förväntade sig ett massivt underhålls-
stöd. De hade dessutom, om man undantar 
italienare och engelsmän, starka restriktio-
ner när det gällde anfallsoperationer. Den 
15 november 2003 med delade Washington 
att Irak den 1 juli 2004 skulle bli en själv-
ständig nation med egen regering och eget 
styrelseskick. Hur önskvärt detta än före-
föll, var det enligt militärens och Sanchez 
åsikt för tidigt och kom att påverka hela 
pacificeringsprocessen. Detta beslut bör 
ses i samband med presidentvalet i USA 
hösten 2004. Irakfrågan fick ej negativt 
påverka valet. Man ville skapa en illusion 
av att stora framsteg uppnåtts i Irak. 

De fientliga grupperingarna som var så 
koncentrerade att de kunde utgöra militära 
anfallsmål, var dels invånarna i staden Fal-
luja, där militanta Sunnis hade sina främ-
sta fästen, och dels den s k Mahdiarmén 
ledd av terroristledare Mugtada al-Sadr i 
södra delen av landet. Sanchez beslöt att 

angripa dessa mål samtidigt. En Marine 
Expeditionary Force fick Falluja på sin lott. 
Mahdiarmén skulle anfallas av delar av 1. 
pansar- och 1. kavalleridivisionerna. ”Eli-
minate Falluja as a safe haven for Sunni 
insurgents” och ”capture or kill Mugtada 
al-Sadr” löd orderna. De var sanktionerade 
uppifrån; försvarsministern och Bremer 
tillstyrkte. ”There has to be a total victory 
somewhere” hade utrikesministern Colin 
Powell sagt. Och general Abizaid, närmast 
överordnad, gav anfallsordern. Detta var 
i början av april 2004. Men redan den 
8 april hade Bremer fått ”kalla fötter”. 
Han meddelade då Sanchez att ”man har 
beslutat att du omedelbart måste stoppa 
dina offensiva operationer och dra tillbaka 
styrkorna från Falluja”. Det var det före-
stående omvalet av Bush som president 
och likaså "självständighetsförklaringen" 
av Irak 1 juli 2004 som man ansåg vara 
i fara. Sällan har väl så tydligt politiska 
hänsyn plötsligt dykt upp och omintetgjort 
en militär framgång. Ty framgången var på 
väg och förbanden vägrade till en början att 
avbryta anfallen. Operationerna avbröts, 
men någon tillbakaryckning blev det ej. 
Efter någon vecka återtogs anfallsopera-
tionerna i södra Irak. 

Men de verkligt svåra bekymren skulle 
komma senare. De orsakades av de foto-
grafier som den 28 april spreds över hela 
världen och som visade amerikanska sol-
dater förnedrande fångar i fängelset Abu 
Ghraib. I alla världens TV-apparater kunde 
man se nakna irakiska fångar buntade ihop 
och behandlade på det mest nesliga och 
förödmjukande sätt. I USA var upprördhe-
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ten på kokpunkten. Framför allt demokra-
terna ville ha fram syndabockar. 

Fängelset låg inom Sanchez område 
både geografiskt och mandatmässigt. 
Sanchez hade varit där flera gånger för 
att dels tillse att dess 
skydd var tillräckligt 
och att personalen 
höll måttet. Han hade 
också utfärdat ett me-
morandum som fram-
höll vikten av huma-
nitär behandling av 
fångarna under såväl 
vistelse som förhör. 
Bestämmelser enligt 
Genevekonventionen 
skulle följas. Genera-
len hade också begärt 
instruktioner från sina 
överordnande hur 
förhör med denna typ 
av krigsfångar skulle 
gå till. Men svar hade 
uteblivit. Omedelbart 
efter uppdagandet av 
de grava missförhål-
landena ingrep Sanchez och bytte ut en del 
av de ansvariga på fängelset. Men detta 
var ej nog. I mitten av maj 2004 kallades 
Sanchez tillsammans med general Abizaid, 
till förhör i Washington. Det var Senate 
Armed Services Committee som kallade. 
Vid förhören började Sanchez, ärligt nog, 
med att informera om att han som äldste 
chef hade ansvaret för det som hände i 
Abu Ghraib. Demokraterna i kommittén, 

bl a senatorerna Levin, Hillary Clinton 
och Jack Reed, var ettriga i sina försök 
att diskriminera Sanchez. De hämtade sitt 
stoff från delvis icke trovärdig dags press, 
vilket verkar amatörmässigt. Sanchez 

kände sig ensam och 
utsatt med otillräck-
ligt stöd från armén. 
Dock, hans överord-
nade general Abizaid 
talade för honom, men 
sedan försvarsminis-
ter Rumsfeld tagit sin 
hand ifrån honom var 
”loppet kört”. Nya för-
hör iscensattes av nya 
kommissioner och nya 
politiker, men allt pe-
kade mot att Sanchez 
var den som skulle off-
ras. Den fjärde stjärnan 
var en hägring blott, 
Ricardo fick vara tack-
sam över att behålla de 
tre. Han tvangs att ta 
avsked, och sagan var 
slut för hans del. 

Sanchez bok är spännande och avslöj-
ande. Den tyngs av en väl stor detalj-
rikedom beträffande åren 2003 och 
2004. Tyngande är också mängderna av 
förkortningar. Ett minus är avsaknande 
av översiktskartor. Dessa brister till trots 
rekommenderas boken på det livligaste. 

Recensenten är f d överste 1.gr och leda-
mot av KKrVA


