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tesen att demokratier sällan för krig 
mot varandra har visserligen ibland, främst 
med hänvisning till första världskriget mel-
lan Tyskland och dess allierade å ena sidan, 
ententen å andra, bestritts. Men den torde 
numera vara en rätt allmänt accepterad san-
ning, stödd på ett solitt empiriskt underlag. 
Världens demokratier utgör därför vad Karl 
Deutsch redan för ett halvt sekel sedan kal-
lade en säkerhetsgemenskap, där väpnade 
konflikter mellan de ingående staterna är 
mycket svåra att föreställa sig.
 Däremot har ju särskilt de demokratiska 
stormakterna inte sällan tvingats in i krig 
för att försvara demokratin (eller i alla fall 
påstått detta) och ibland gått till anfallskrig 
för att bemöta verkliga eller upplevda hot. 
Men för att ett hot mot vitala stormaktsin-
tressen ska effektivt kunna bemötas krävs, 
som statsvetaren Randall Schweller påpekat 
i Unanswered Threats: Politial Constraints 
on the Balance of Power,1 ett samförstånd 
inom landet om att hotet är reellt. Annars 
bäddar man för en debatt som kan bli sön-
derslitande och underminera krigsinsatsen. 
Det kan leda till, som professor Andrew 
Mack, Princeton University, skrev i en klas-
sisk uppsats för närmare fyrtio år sedan, att 
”big nations lose small wars”.2

 Men när demokratiska stormakter gett 
sig in i krig har det ibland snarast varit fråga 
om ”answered non-threats”. Vi har i vad av-
ser USA sett effekterna av en intensiv intern 

debatt under Vietnamkriget, som man för-
lorade inte minst därför att administratio-
nen redan från början av 1970-talet häftigt 
kritiserades av en snabbt växande opinion. 
Krigets legitimitet var aldrig stor. När det 
gäller Storbritannien har man sett en liknan-
de och växande opinion alltsedan attacken 
mot Saddam Husseins Irak i mars 2003; ti-
digare i vinter har beslutet att ställa upp på 
USA:s sida i detta krig senast skärskådats av 
den s k Chilcotkommissionen, där inte minst 
förhöret i januari detta år med förre premi-
ärministern Tony Blair väckte stort intresse. 
I Storbritannien har uppslutningen kring de 
väpnade styrkorna alltid varit mycket solid, 
varför diskussionen där mest rört hur landet 
överhuvudtaget kom med i ett krig vars re-
sultat länge för många tett sig olyckligt, och 
framför allt om motiveringen varit vilsele-
dande eller rent av lögnaktig. Detta har inte 
lika ingående examinerats i USA.

Smygupptrappning utan mål
Man skulle kunna tro att USA:s krig i Viet-
nam analyserats tillräckligt. Men nya ele-
ment fogas ständigt till bilden, senast i form 
av Gordon Goldsteins Lessons in Disas-
ter: McGeorge Bundy and the Path to War 
in Vietnam3 (anmäld av Olof Santesson i 
KKrVAHT 1. häftet 2010), som bygger på 
författarens samtal med John Kennedys och 
Lyndon Johnsons säkerhetspolitiske rådgi-
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vare, McGeorge Bundy, och i någon mån på 
de memoarfragment som Bundy mot slutet 
av sitt liv började ställa samman. Dessa kas-
tar ett obarmhärtigt ljus över beslutsproces-
sen i Washington, inte minst när det gäller 
upptrappningen från en relativt begränsad 
amerikansk rådgivarroll till ett aktivt insät-
tande av stridande förband, som förvandla-
de kriget från ett vietnamesiskt inbördeskrig 
till en kamp mellan främst USA och Nord-
vietnam och deras supporters i söder, FNL. 
Denna process har tidigare bl a beskrivits av 
H R McMaster i hans Dereliction of Duty: 
Lyndon Johnson, Robert McNamara, The 
Joint Chiefs of Staff and the Lies that led to 
Vietnam4 men kompletteras av Goldsteins 
volym.
 När det gäller det brittiska beslutet att 
sluta upp bakom USA har detta tagits upp 
bl a i framlidne förre utrikesministern Ro-
bin Cooks dagböcker5 samt i böcker av ett 
par av Londons ledande politiska journalis-
ter, Peter Riddell från The Times i Hug them 
close: Blair, Clinton, Bush and the Special 
Relationship,6 New statesmans John Kampf-
ner i Blair’s Wars,7 min egen Experimentet 
Blair8 och i Blairs mångårige presschef Alas-
tair Campbells dagböcker.9 Här ska diskute-
ras hur dessa två centrala beslutsprocesser 
gestaltade sig.
 När Lyndon Johnson övertog president-
ämbetet i november 1963 hade USA under 
ett antal år, efter fransmännens avtågande 
1954, varit aktivt i kriget mellan Nord- och 
Sydvietnam med 1961 militära rådgivare. 
Att den amerikanska insatsen skulle hållas 
på denna nivå var både Dwight Eisenho-
wers och John Kennedys politik, och till en 
början även Lyndon Johnsons. Efter en at-
tack mot en amerikansk bas i söder, Pleiku, 
i februari 1965 inleddes dock amerikanska 
flygbombingar av mål i norr. Och mot som-
maren 1965 hade rådgivarinsatsen förbytts 
i ett aktivt deltagande också på marken med 

närmare 125 000 man; i november 1965 
var man uppe i 200 000 och styrkorna skul-
le ett par år senare komma att mer än för-
dubblas. Hur hade detta gått till och vilken 
var motiveringen till denna radikalt föränd-
rade insats?
 Johnson kunde snart efter sitt tillträde 
konstatera att det gick dåligt för regimen i 
Saigon. Svaga och ofta växlande regering-
ar, omotiverade trupper och höga deserter-
ingssiffror i den sydvietnamesiska armén 
kunde riskera att Hanoi och FNL ganska 
snart kunde ta över i söder. Den mångårige 
diktatorn Diem mördades genom en amerik-
anskstödd kupp i december 1963, med ty 
åtföljande politisk instabilitet i söder.
 

Lyndon Johnson och återvalet
Någonting måste göras, men vad? Johnson 
hade 1964 att tänka på sitt återval. Han ville 
inte under ett valår bli anklagad för att som 
Truman om Kina, ha ”förlorat” Vietnam, 
men han ville inte heller anklagas för att ha 
intensifierat kriget. Då kanske hans stora in-
rikespolitiska projekt, ”The Great Society” 
med långtgående reformer i bl a vad avser 
sjukförsäkringen och rasåtskillnadspoliti-
ken i sydstaterna skulle komma i fara. 
 Det var då den uppfinningsrike och tal-
före försvarsministern McNamara, som 
snabbt blev Johnsons favorit, kom på att 
man skulle utsätta Hanoi för ”graduated 
pressure”, vilket begrepp blev det mantra 
man långt in på 1965 kom att gömma sig 
bakom. Det kunde användas för att täcka 
alla möjliga slags diplomatiska och militära 
metoder. Detta strategiska koncept medgav 
att man kunde skjuta upp en välbehövlig 
diskussion om vilka mål USA borde ha i In-
dokina och vilka resurser dessa kunde krä-
va. I augusti 1964 hade Johnson vidare efter 
den s k Tonkinbuktincidenten, då nordviet-
namesiska patrullbåtar sägs ha öppnat eld 
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lande av många av de iblandade även om de 
oftast, för att inte irritera presidenten, höll 
inne med sina invändningar. Han ville inte 
ha gräl om kriget och hade endast en mål-
sättning, att hejda nordsidans framryckning 
och döda så många FNL-soldater som möj-
ligt, detta för att höja priset för dessas mili-
tära insatser.
 De som hårdast drev frågan om amer-
ikanskt deltagande med marktrupp var den 
amerikanske befälhavaren i Vietnam, gene-
ral Westmoreland, och marinkårschefen ge-
neral Greene. Överbefälhavaren, d v s ord-
föranden i Joint Chiefs of Staff, först general 
Lyman Lemnitzer, därefter president Kenne-
dys personlige vän, general Maxwell Taylor, 
brydde sig mindre om de fyra vapengrens-
cheferna i kommittén och litade på sina di-
rektkontakter med presidenten. Hans efter-
trädare Earle Wheeler agerade mera som en 
ordförande än drev egna teser. Följden blev 
att presidenten aldrig fick något ordentligt 
hum om vad man på militär sida hade för 
uppfattning. McNamara, McGeorge Bundy 
och dennes bror William, som var först chef 
för Pentagons säkerhetspolitiska avdelning 
och sedan för State Departments Asienav-
delning, dominerade bilden och ledde den 
långsamma upptrappning som alltså juli 
1965 ledde till att närmare 125 000 amer-
ikanska soldater plötsligt fanns i Vietnam, 
mot knappa 20 000 ett år tidigare. H R Mc-
Master häv dar i sin bok att den civila poli-
tiska kontrollen gick så långt att Joint Chiefs 
of Staff inte kunde eller ville fullgöra sina 
konstitutionella skyldigheter att vara presi-
dentens främsta militära rådgivare, med ty 
åtföljande grava följder. Under den aktuella 
perioden fick presidenten från denna grupp 
aldrig någon samlad bedömning av inne-
börd att den valda strategin, som de facto 
skulle likna ett utnötningskrig mot nord-
sidan, sannolikt inte skulle fungera och de 
uppsatta målen inte kunna nås. I efterhand 

mot två amerikanska jagare, skaffat sig ett 
långtgående mandat att retaliera mot fien-
den. Denna resolution hade en tid innan 
Tonkinbuktincidenten gav anledning härtill, 
förberetts av McGeorge Bundy.
 Inom administrationen rådde en betydan-
de oenighet om vad USA skulle göra för att 
undvika nederlaget. I den civila ledningen 
i Vita Huset, State Department, Pentagon, 
CIA och ambassaden i Saigon, och i den mi-
litära i femmannagruppen Joint Chiefs of 
Staff, bestående av de fyra vapengrensche-
ferna och en särskild ordförande, fanns alla 
åsikter representerade, från den beryktade 
flygvapenchefen Curtis LeMays övertygelse 
att Nordvietnam skulle kunna bombas till 
reträtt från södern, marinkårschefen Gree-
nes mening att 500 000 man och fyra-fem 
års krig skulle behövas för att stoppa Hanoi 
och FNL, till bitr utrikesministern George 
Balls att USA borde packa ihop och lämna 
Vietnam; regeringarna i Saigon visade ing-
en tydlig vilja att försvara sig och Nordviet-
nam utgjorde inte något strategiskt hot mot 
USA. Det fanns också de i ledningen som 
misstänkte att USA, oavsett insats, skulle 
förlora kriget, men med hänsyn till sina al-
lierade främst i regionen ändå måste visa att 
man ansträngt sig. Om man inte alls brydde 
sig om svaga allierade som hade att hante-
ra kommunistiska rebeller, skulle sannolikt 
den under president Eisenhower lanserade 
s k dominoteorin visa sig än mera korrekt.  
 Problemet var dels att presidenten inte 
ville ha någon nationell debatt i ämnet, dels 
ville ställas inför sina rådgivares samlade 
mening. I början av sin presidentur ägnade 
Lyndon Johnson begränsad tid åt Indokina. 
Men det fanns således aldrig någon samlad 
mening i Washington. Varje förslag från de 
olika missioner som presidenten sände till 
området eller de ad-hoc-kommittéer han 
tillsatte på hemmaplan, och som länge do-
minerades av McNamara, möttes med ogil-
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militära trösklar (”salients”). Man kun-
de utvidga flygattackerna geografiskt till 
Nordvietnam vilket presidenten länge mot-
satte sig av rädsla för att Kina skulle engag-
era sig som man gjort i Korea. Man kun-
de bomba transportvägarna genom Laos. 
Man kunde vidare utvidga kriget funk- 
tionellt genom att utöka vapeninsatsen från 
marininfanteri till större anfall på marken 
såväl som i luften. Slutligen kunde man es-
kalera konflikten med befintliga förband 
genom att höja intensiteten i krigsdelta-
gandet. I teorin skulle varje steg i en upp-
trappningsprocess föregås av en rationell 
diskussion om innebörd och möjligheter – 
tanken med att i kärnvapenåldern kunna 
föra ett begränsat krig var ju att man måste 
undvika det sista, fatala steget. Men någon 
grundlig diskussion om detta eller effekter 
av de små steg i taget man tog, fördes ald-
rig.
 Det mest anmärkningsvärda är kanske 
att de centrala rådgivare som först stött 
Kennedys linje att begränsa de amerikanska 
insats erna till en rådgivande roll, snart verk-
ade bli lika övertygade anhängare av upp-
trappningen under Lyndon Johnson. Att 
detta efterhand kom att plåga Robert Mc-
Namara är väl bekant. Han gjorde något 
slags botgöring genom att som först kontro-
versiell chef för Världsbanken ägna resten 
av sitt liv åt utvecklingsfrågor, och därefter 
till att söka begränsa kärnvapnens roll i den 
internationella politiken. Han tog också in-
itiativ till amerikansk-vietnamesiska kon-
ferenser om kriget.
 McGeorge Bundy som, sedan han läm-
nat administrationen 1966, blev mångårig 
chef för Fordstiftelsen, råkade också ut för 
vad som nästan liknar ett slags intellektuellt 
haveri, när denne administrationens lysande 
stjärna bytte hållning. I efterhand har Bun-
dy framför allt tryckt på att det var de möj-
liga storpolitiska effekterna av ett nesligt 

sade McGeorge Bundy att den största över-
raskningen under kriget var Nordvietnams 
och FNL:s uthållighet.
 Upptrappningen av den amerikanska in-
satsen skedde i hägnet av teorin om ”gra-
duated pressure” vilket medförde att man 
aldrig hade någon nationell diskussion om 
krigsmålen. Dessa angavs ibland vara att 
värna om Sydvietnams statliga integritet, 
ibl and att bara upprätthålla status quo. 
Bakom McNamaras och Maxwell Taylors 
tänkande låg de föreställningar om möjlig-
heten för USA att också i kärnvapenåldern 
kunna föra begränsade krig, utan att des-
sa eskalerade till bruk av kärnvapen. Detta 
hade blivit uppenbart i Korea. Men det för-
utsatte i sin tur ett mått av rationalitet i be-
slutsfattandet, och kontroll över upptrapp-
ningsprocessen som sällan finns. Poängen 
med ”graduated pressure” var inte minst att 
man på detta sätt kunde gå förbi en diskus-
sion om eskaleringens innebörd. Man fatta-
de beslut om utökade insatser allteftersom 
kriget gick sämre. Någon diskussion om 
innebörden av att man passerade politiska 
och militära trösklar fördes aldrig, och be-
hövde aldrig föras. Överhuvudtaget skulle 
man kunna säga att teorin om ”graduated 
pressure” var mera lämpad som ett hot än 
lätt att iscensätta, i synnerhet som Nordviet-
nam och FNL inte tycktes ta särskilt star-
ka intryck av de flygbombningar och punkt
visa amerikanska markinsatser som gjordes, 
vilket i sin tur ledde till krav på ytterligare 
ökade insatser, något som t ex CIA förutsa-
de.

Ökade insatser i flera  
skepnader
En upptrappning av krigsinsatserna kunde, 
som statsvetaren Richard Smoke redovisar 
i War: Controlling Escalation,10 ha flera 
skepnader som innebär att man passerade 
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ingen dominoeffekt; Kina och Vietnam kom 
snart på kant med varandra.
 Man kan kontrafaktiskt ställa sig frå-
gan om vad som under 1965 när han vunnit 
återvalet skulle få Lyndon Johnson på andra 
tankar, innan kriget nästan helt amerikan-
iserades? Hans inrikespolitiska ställning var 
efter jordskredssegern 1964 stark. Men han 
var, trots många år som majoritetsledare i 
senaten, oerfaren i utrikespolitiska frågor 
och hade under sina knappa tre år som vi-
cepresident ofta hållits utanför beslutspro-
cessen. Han var mycket mera beroende av 
rådgivarkretsen än Kennedy, vars ageran-
de under Kubakrisen visade hans självstän-
dighet och självförtroende. Det är svårt att 
föreställa sig att Johnson en bit in på 1965 
skulle säga till sina rådgivare, som ständigt 
kom upp med nya förslag hur man skulle 
kunna vända krigsutvecklingen: detta är ett 
meningslöst företag, jag beslutar att avveck-
la vår insats i Sydvietnam. Det krävde som 
sagt ytterligare tio års krig innan detta be-
slut togs.

Blair och den internationella 
politiken
När Tony Blair tillträdde som premiärmi-
nister i Storbritannien i maj 1997, skedde 
detta också efter en jordskredsseger. Blair 
saknade, som Lyndon Johnson, erfarenhet 
av utrikesfrågor; han hade under sina fjor-
ton år som medlem av underhuset och åt-
skilliga år på labours ”front bench” varit 
talesman i arbetsmarknads- och krim-
inalfrågor. Men han skulle snart dras in i 
den internationella politiken. Storbritan-
nien var då och är fortfarande en stat som 
”punches above its weight”, vilket medför 
att man, inte minst mot bakgrund av de 
nära förbindelserna med USA (”the speci-
al relationship”), oundvikligen dras in i de 
flesta internationella problem. Mot slutet 

nederlag i Vietnam som gjorde att han stöd-
de upptrappningen. Han hävdade i många 
år att man inte kunde veta vilken hållning 
Kennedy intagit om han fått leva, men med-
gav mot slutet av sitt liv offentligt (han hade 
faktiskt redan gjort det 1964 i intervju med 
en känd statsvetare, Richard Neustadt) att 
Kennedy nog skulle ha hållit fast vid sin po-
litik. Han skulle i så fall säkert ha fått utstå 
åtskillig kritik inte minst från republikanskt 
håll, av innebörden att han ”förlorat” Viet-
nam till kommunismen. Men han hade, 
menar både Bundy och Goldstein, tillräck-
lig politisk integritet för att kunna ta denna 
debatt. Till saken hör också att Kennedy, i 
motsats till Lyndon Johnson, skulle ha mött 
detta problem under sin andra presidentpe-
riod då han inte mera kunnat bli omvald 
och effekterna nog mest skulle drabbat hans 
parti och inte honom själv.
 Goldsteins bok blir sålunda på ett påtag-
ligt sätt exempel på hur en av administratio-
nens främsta intellektuella, i unga år, efter 
utbildning vid kända och ansedda skolor, 
dekanus vid Harvards filosofiska fakultet 
och således presidentens gode vän och sä-
kerhetspolitiske rådgivare, under ny regim 
i Vita Huset närmast förråder sina instink-
ter och avstår från de frågor han bort stäl-
la. Detta till förmån för närheten till mak-
ten. Ämnet är verkligen inte nytt och mest 
omskrivet i journalisten David Halberstams 
The Best and the Brightest,11 men mycket 
pregnant illustrerat i Goldsteins volym.
 Konsekvenserna av McNamaras och Mc-
George Bundys agerande samt militärens 
obenägenhet att spela sin författningsenliga 
roll blev dramatiska. De förlängde det redan 
långa Vietnamkriget med tio år. Ändå än-
dade det på samma sätt som det sannolikt 
hade gjort om Lyndon Johnson 1965, efter 
sitt återval, följt George Balls råd att avsluta 
engagemanget.12 George Ball och John Ken-
nedy hade rätt och alla andra fel. Det blev 
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av 1998 tvekade Blair således inte att del-
ta i en veckas bombkrig mot Irak för att 
straffa Saddam Hussein för att han kastat 
ut FN:s vapeninspektörer, UNSCOM.
 Men det var under den serbiske presi-
denten Milosevics etniska rensning i Ko-
sovo som Tony Blair fick sitt internationel-
la elddop. Han stördes av att Europa inte, 
utan amerikanskt stöd, kunde hantera det 
mest blodiga europeiska kriget sedan andra 
världskriget. Men han tog på det politiska 
planet resolut ledningen i kampen att få ut 
de serbiska styrkorna ur Kosovo. Natos flyg-
bombingar av mål i Serbien tycktes länge ge 
magra resultat, varför man måste ha möjlig-
het att i alla fall hota med att sätta in mark-
trupp för att tvinga ut Milosevic ur provin-
sen. Dessa marktrupper måste, med tanke 
på den serbiska armens, på territorialför-
svarsprincipen baserade betydande storlek, 
ha ett tungt amerikanskt inslag. Detta ansåg 
sig dock president Clinton länge inte kunna 
tillhandahålla. Vietnamsyndromet och den 
misslyckade insatsen i Somalia 1992-1993 
spökade fortfarande. 
 Till sist lovade Clinton, efter några må-
naders bombkrig, att göra en förnyad över-
syn av möjligheten att sätta in amerikansk 
trupp mot Serbien. Men under mellantiden 
gav Milosevic upp kampen, sannolikt sedan 
Moskva dragit undan sitt politiska stöd. 
Men om Milosevic hade haft litet bättre ner-
ver och hållit ut ytterligare någon eller någ-
ra månader, kunde Blair ha råkat ut för ett 
allvarligt prestigenederlag om man tvingats 
konstatera att man inte lyckats köra ut Ser-
bien ur Kosovo. Det visade sig efter kriget 
när de serbiska trupperna lämnade provin-
sen att de var ganska intakta och att upp-
gifterna om serbiska förluster, inte minst av 
tung materiel, som Nato spridit, var kraftigt 
överdrivna. 
 Tony Blair räddades således troligen av 
Moskva och Clintons antydningar om möj-

lig amerikansk markinsats. Detta medför-
de att han redan året därpå, stärkt av fram-
gången, bestämde sig för att intervenera i 
Sierra Leone för att avsätta en misshaglig re-
gim. Också här hade han tur eftersom den-
na begränsade truppinsats mycket väl kun-
de ha slutat med ett misslyckande i landets 
djungler där styrkor från den afrikanska 
unionen fått stryka på foten i kampen mot 
rebellregimen i Freetown.
 Tony Blair hade således, kan man säga, 
under åren 1998-2000 byggt upp en inter-
ventionsbenägenhet, som han i ett stort an-
lagt tal i Chicago i april 1999 ville närmare 
motivera. Man kunde inte mot bakgrund av 
vad som hänt under 1990-talet, inte minst i 
Rwanda, längre hålla på den nationella su-
veräniteten när mänskliga rättigheter allvar-
ligt kränktes. Blair gav således utryck för en 
tydlig liberal interventionism à la Woodrow 
Wilson och många av hans efterträdare som 
presidenter. I bakgrunden fanns säkerligen 
också, som den politiske kommentatorn Ste-
ve Richards skriver i en kolumn i Indepen-
dent den 28 januari 2010, tanken att labour 
inte fick exponera sitt parti för att föra en 
alltför mjuk utrikespolitik. Det skulle kunna 
påverka dess framtida regeringsduglighet.

När fattade Blair beslutet att 
delta i Irakkriget 2003?
Man kan således säga att Blairs optioner ef-
ter den 11 september, då han helt solidari-
serade sig med USA, i praktiken var ganska 
begränsade. När George Bush d y pekade ut 
Saddam Hussein, vid sidan av talibanerna, 
som en mörk kraft bakom attackerna mot 
World Trade Center i New York och Pen-
tagon, hade Blair, som Peter Riddell skri-
ver i sin bok, Hug them close, teoretiskt 
fyra möjligheter: han kunde ansluta sig till 
ett ev amerikanskt anfall mot Irak – i vad 
avser Afghanistan hösten 2001 rådde ing-
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en om helst tvekan; han kunde stöda det-
samma utan att materiellt delta; han kunde 
avböja något som helst stöd för kriget; och 
han kunde slutligen ansluta sig till kvartet-
ten Frankrike, Kina, Ryssland och Tyskland 
som öppet motarbetade Bush’ politik.
 De två sista alternativen var i praktiken 
uteslutna. Det skulle kunna försätta Stor-
britannien i en Suezsituation, d v s innebära 
en kris med USA, vilket skulle bryta en väl 
cementerad tradition och få oöverskådliga 
följder. Men om Blair utan betänkligheter 
deltagit i bombkriget mot Irak i december 
1998 och dessutom i anfallet på Afghanistan 
hösten 2001, skulle det te sig om en märk-
lig saltomortal att vintern 2002/2003 kriti-
sera USA:s redan fattade beslut att gå till at-
tack mot Irak. Han kunde av samma skäl, 
som föregångaren Ted Heath under okto-
berkriget 1973, knappast ställa sig neutral 
och förbjuda amerikanska hjälpsändningar 
till Israel att mellanlanda på brittiska flyg-
baser. Detta hade kunnat undergräva lan-
dets internationella position.
 Under Vietnamkriget hade dåvarande 
premiärministerns Harold Wilsons hållning 
varit att ge politiskt stöd åt Lyndon Johnsons 
politik men med hänvisning till den brittis-
ka hemmaopinionen avböja att sända trup-
per. Men detta ville Blair inte göra. Styrkt av 
sina framgångar i Kosovo och Sierra Leone 
var han säkerligen redan i april 2002 efter 
ett besök hos Bush i Texas inställd på att, 
om det kom till krig med Irak, Storbritan-
nien skulle delta. Han insåg dock att han 
skulle kunna få svårt att uppbringa nödvän-
digt inrikespolitiskt stöd för ett krigsdelta-
gande. Han ville på två vägar skapa detta 
stöd: dels försökte han övertyga sina lands-
män om att Saddam Hussein innehade el-
ler i alla fall var i färd med att söka skaffa 
massförstörelsevapen, dels få till stånd en ny 
säkerhetsrådsresolution, utöver den (1441) 
som antogs i november 2002, som explicit 

skulle auktorisera rådet att tillgripa tvångs-
åtgärder om Saddam fortsatte att tredskas. 
En sådan måste då ha stöd av nio av rådets 
femton medlemsstater och egentligen för-
utsätta att ingen av de stormakter som var 
emot krig mot Irak, d v s Frankrike, Ryss-
land och Kina, lade in sitt veto. Om Frankri-
ke, vilket president Chirac antytt, skulle ve-
tera en sådan ny resolution, skulle ju Tony 
Blair kunna peka ut syndabocken och från-
ta sig allt ansvar för att en ny och tydligare 
resolution inte kunde antas.

Grunden till Blairs  
beslut att delta i Irak
Tony Blair vidhöll i sitt vittnesmål inför Chil-
cotkommissionen i januari 2010 att de vikti-
gaste underrättelsetjänsterna 2002/2003 var 
eniga om att Saddam hade eller var på väg 
att anskaffa kärnvapen. Det var denna enig-
het man lutade sig emot, och vidhöll trots att 
FN:s övervakningsgrupp, UNMOVIC, un-
der ledning av Hans Blix, inte hittat något. 
När man sedan efter kriget och noggranna 
efterforskningar kunde konstatera att Sad-
dam faktiskt för en gångs skull hållit sig till 
sanningen, anklagades Tony Blair för att ha 
vilselett parlamentet och friserat underrät-
telsematerialet för att undvika risken för ett 
nederlag i parlamentet. Idag säger han att 
det hade varit lika bra att publicera under-
rättelserapporterna verbatim i stället för att 
låta redigera dem. Han har också förskju-
tit motiveringen för kriget från Saddams på-
stådda innehav av massförstörelsevapen till 
att världen är en säkrare plats utan denne 
brutale diktator. Med andra ord baserar sig 
Blairs argumentation idag på just det som 
man åren 2002-2003 ansåg helt otillräckligt 
för brittisk del.
 För att säkra en majoritet i underhuset 
arbetade Blair vidare vintern 2002/2003 för 
att få till stånd en andra resolution i säker-
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 Sannolikt är att Tony Blir så snart han 
insett att Bush bestämt sig för att avlägsna 
Saddam Hussein från makten, d v s redan i 
april 2002, insett att Storbritannien skulle 
komma med i kriget. Teoretiskt fanns givet-
vis möjligheten att Saddam, liksom Milose-
vic, skulle ge upp och lämna landet – han 
hade erbjudits exil i Vitryssland och Maure-
tanien. Men sedan truppuppbyggnaden på 
allvar inleddes i januari 2003 var tärning-
en kastad. I en intervju med Londontidning-
en Independents Steve Richards redan 2005 
framhöll Blair att om man dragit tillbaka 
trupperna utan att gå till attack, skulle Sad-
dam Husseins maktställning ju ha stärkts. 
Här förenklar Blair märkligt nog kriget 
till ett beslutstillfälle: om man i mars 2003 
skulle använda de utsända förbanden till att 
attacker Irak eller inte. I själva verket hade 
detta beslut i praktiken tagits långt tidigare 
och endast kunnat ändras om Saddam kapi-
tulerat utan villkor. 
 Man satt också i en tidsfälla, eftersom på 
grund av den starka sommarhettan i kon-
fliktområdet (upp emot +50 grader C) inne-
bar att, ett anfall måste påbörjas senast må-
nadsskiftet mars/april. Att, med den tunga 
utrustning amerikaner och britter numera 
använder, föra krig i maj-juni i denna del 
av världen skulle bli svårt och kunna ge 
försvar aren fördelar.
 Således gick utvecklingen, oavsett vad 
Tony Blair alltid hävdat, alltsedan april 
2002 mot ett brittiskt deltagande i ett an-
fallsföretag mot en av FN:s medlemsstater. 
Detta kunde dessutom, om man inte fick 
till stånd en andra säkerhetsrådsresolution, 
riskera att bli en överträdelse av folkrätten. 
Det är möjligt att Blair själv intalat sig – man 
kan få detta intryck av Campbells dagböck-
er – att man skulle kunna övertala Mexi-
co och Chile att i rådet rösta för ett amer-
ikanskstyrt angreppskrig i Mellanöstern. 
Utåt hävdade Blair in i det sista att krig inte 

hetsrådet. I Washington ansåg man att reso-
lution nr 1441 var helt tillräcklig som legal 
grund. Men Blair ansåg sig således behö-
va en resolution som specifikt gav FN rätt 
att slå till mot Irak. Det är ännu idag oklart 
om Blair själv verkligen trott att det med rå-
dets dåvarande sammansättning, där Chile 
och Mexico med vänsterregimer vid makten 
skulle leverera de åttonde och nionde rös-
terna, skulle gå att få en ny resolution an-
tagen. Kanske ville han främst kunna visa 
underhuset att han försökt bygga upp en sä-
ker legal bas för deltagande i en attack mot 
Irak. Att hävda att avlägsnande av Saddam 
Hussein i sig var ett legitimt krigsmål skulle 
alltså inte vara möjligt i Storbritannien, vil-
ket det var i USA.
 Blair klarade sin majoritet i underhuset, 
trots att han aldrig fick någon andra resolu-
tion; utkastet drogs tillbaka. Men majoritet-
en åstadkoms trots att en tredjedel av hans 
egen parlamentsgrupp röstade emot krig. 
Detta skulle komma att få varaktiga inri-
kespolitiska konsekvenser. Omröstningen 
föregicks i februari av en av de största anti-
krigsdemonstrationerna i London någonsin. 
Kanske inemot 1 miljon britter deltog.
 Trodde Tony Blair att Saddam Hussein 
skulle ge efter för den västliga truppupp-
byggnaden i Kuwait och Persiska viken års-
skiftet 2002/2003? Det hade den irakiske 
ledaren inte gjort 1990/1991. Men å andra 
sidan hade denne ju då sett vilken förstör-
else den amerikanskbrittiska flygkrigföring-
en och markoffensiven medförde. Märkligt 
nog verkar Blair aldrig ha fått just denna 
fråga, som ju skulle kunna kasta ytterliga-
re ljus över när han egentligen beslutat att 
delta i kriget, i förhöret inför Chilcotkom-
missionen. Vad han däremot sagt i intervju-
er redan tidigare är att truppernas närvaro i 
Gulfen i högsta grad bidrog till att Blix va-
peninspektionsgrupp, UNMOGIP, släpptes 
in i landet.
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var oundvikligt, men här måste han ändå ha 
talat mot bättre vetande. 
 Tony Blairs engagemang i Irakkriget 
2003 baserade sig således på ett flertal fak-
torer: hans – och så gott som alla brittiska 
ledares – obenägenhet att försätta sig i en 
Suezsituation, premiärministerns tendens 
att se världen i vitt och svart och åsikten att 
det internationella samfundet inte år efter år 
kunde fortsätta fördöma Irak, men samti-
digt inte agera för att slutgiltigt stoppa Sad-
dam Hussein. I Chicago i april 1999 hade 
Blair betonat att icke-interventionsprinci-
pen inte kunde tillåtas gälla oinskränkt i en 
värld där konflikterna inte längre handlade 
om territorium, utan om värden. Tony Blair 
var således, alltsedan George W Bush och 
hans omgivning bestämt sig för att avlägsna 
Saddam Hussein från makten, närmast pre-
disponerad att ingripa på USA:s sida. En-
dast ett nej i underhuset eller om många fle-
ra av hans egen parlamentsgrupp röstat mot 
kriget, vilket skulle leda till Blairs avgång, 
kunde för brittisk del ha stoppat operatio-
nen. Frågan om krig och fred låg helt i Sad-
dam Husseins knän.

Rationalitetsyndromets  
brister
De två beslutsprocesserna har en hel del be-
röringspunkter. De ger knappast stöd för 
teorier om rationellt beslutsfattande, även 
om den brittiske premiärministern utifrån 
sina egna övertygelser tycks ha agerat kon-
sekvent. Hur dessa övertygelser sedan häng-
de ihop med fakta är en annan sak. Två i 
utrikespolitiska frågor ganska obevand-
rade demokratiska ledare, med vardera en 
mycket solid valseger i ryggen, Johnsons 
1964 och Blairs 2001, hade att besluta om 
en eventuellt omfattande militär insats mot 
diktaturregimer. Ansåg Lyndon Johnson 
och Tony Blair att Nordvietnam respektive 

Irak utgjorde hot mot vitala amerikanska 
och brittiska intressen? Johnsons övertygel-
se var säkerligen på denna punkt, i alla fall 
inledningsvis, svagare än Blairs, eftersom 
hotet i Vietnam främst riktade sig mot Sai-
gonregeringen. Blair ansåg således att Sad-
dam gen om sina upprepade angreppskrig, 
mot Iran och Kuwait, och genom sitt bruta-
la styre, hotade mänskliga värden inte bara 
i Irak. Om han skulle komma i besittning 
av massförstörelsevapen kunde han också 
hota direkta brittiska intressen som baserna 
på Cypern. 
 Tony Blair tyckte sig således kunna se ett 
i alla fall för honom själv tydligt hot som 
man måste söka bemöta. Men han insåg 
också att det inte i hans land, särskilt inte 
inom labourpartiet fanns en allmänt omfat-
tad övertygelse om att en värld utan Sad-
dam skulle vara värd ett krig. Blair såg det 
inte själv som ett anfallskrig. Irak hade un-
der Saddam Hussein efter 1990 förbrutit sig 
mot så många säkerhetsrådsresolutioner att 
kriget ändå skulle vara folkrättsenligt.
 Medan Tony Blair således närmast före-
faller ha drivit på frågan om krig (om nu 
inte Saddam frivilligt gav efter) var Lyndon 
Johnsons inställning ganska annorlunda. 
Han hade ärvt en relativt lågskalig amer-
ikansk militär närvaro i Indokina. Men när 
denna inte tycktes bidra till den sydvietna-
mesiska regimens framgångar i försöken att 
stoppa Nordvietnam/FNL, ställdes han in-
för valet att avveckla engagemanget eller 
trappa upp det. Även om han påverkades av 
den då förhärskande s k dominoteorin, en-
ligt vilken man måste ta strid med kommu-
nistiska regimer eller rebellrörelser eftersom 
man annars skulle ”förlora” flera länder än 
Kina, verkade hans främsta strävan röran-
de Vietnam först vara att hålla hela frågan 
borta från offentligheten. Den kunde annars 
hota hans egen politiska agenda.
 Samtidigt var det inte möjligt att negli-
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gera Vietnam. Det gick dåligt för sydsidan i 
kriget och den ena militärregimen efter den 
andra avlöste varandra i Saigon. Frågan flyt-
tades successivt upp på agendan, i synner-
het sedan kongressen antagit de avgörande 
delarna av presidentens inrikespolitiska re-
formpaket. Till att börja med skedde upp-
trappningen i små steg, men från sommaren 
1965 i allt snabbare takt – utan egentliga 
mätbara militära resultat. Det brist ande 
folkliga stöd som kriget hade redan från 
början, blev med ökande amerikanska för-
luster allt tunnare, samtidigt som presiden-
tens värld helt kom att domineras av Viet-
nam. Det ledde till sist till att Johnson i 
mars 1968 meddelade att han inte skulle 
ställa upp till omval – något som med störs-
ta sannolikhet annars inte hänt. Valet 1968 
av Richard Nixon innebar ett nederlag för 
Hubert Humphrey, som trots sin skeptiska 
och liberala grundinställning kladdats ner 
av kriget.
 Tony Blair visade under förhören med 
Chilcotkommissionen i januari i år och upp-
repar detta i sina i dagarana utgivna memo-
arer, att han, eftersom man blivit av med 
Saddam Hussein, inte ångrar sitt beslut att 
delta i kriget, även om han givetvis bekla-
gar de förluster det åsamkat både Irak och 
de deltagande länderna. Han medger ock-
så att efterkrigsplaneringen varit bristfällig 
– vilket ju är ett återhållsamt sätt att beskri-
va vad som hände efter den snabba militära 
triumfen mot Irak!
 Tony Blair var, som redan förhoppnings-
vis framgått, den person i den brittiska led-
ningen som helt styrde beslutsprocessen. I 
Washington 1964–1965 var det naturligt-
vis ingen fråga om vem som hade makten – 
Lyndon Johnson var ju i grunden en myck-
et stark politíker. Men han hade sitt fokus 
på andra frågor och kände samtidigt sina 

begränsningar. Man kan, som statsvetaren 
Gordon Goldstein, jämföra John Kenne-
dys sätt att hantera Kubakrisen 1962, med 
Johnsons agerande sommaren 1965 i vad 
avser Vietnam. Skillnaden är slående.
 På vilket sätt kommer de båda politiker-
nas eftermäle att påverkas av Vietnam och 
Irak? När det gäller Lyndon Johnson är det 
väl redan ett faktum att han utan Vietnam 
skulle ha en radikalt bättre position i histo-
rien än vad han nu har, och sannolikt ran-
kats bland de stora reformpresidenterna i 
USA. Hans osäkerhet i vad avser den inter-
nationella politiken och benägenhet att låta 
sig imponeras av de briljanta östkustakade-
miker som John Kennedy valt att omge sig 
med, ledde honom uppenbarligen vilse. 
 Tony Blair skulle också han med få års 
erfarenhet av den internationella politiken 
nog mått väl av att, inte minst med tanke 
på Storbritanniens erfarenheter av regionen 
och särskilt Irak, ha läst litet mer historia 
och ha lyssnat på de av sina rådgivare som 
kunde eller vågade upphäva sin stämma. 
Tony Blair är inte känd som någon god lyss-
nare. Han lyssnar, men hör inte, som någon 
i hans närhet en gång uttryckte det.
 Blairs historiska rykte är väl ännu före-
mål för ”juryns” överväganden. Men trots 
sina exceptionellt goda ekonomiska ut-
gångspunkter kommer han nog, vid sidan av 
Irakkriget och Kosovo, mest att ihågkom-
mas för att han, efter närmare två decennier 
lång ökenvandring, förde labourpartiet till 
två jordskredssegrar 1997 och 2001 (och en 
historisk tredje 2005). Därmed gjorde han 
åter partiet regeringsfähigt. Men Irak svävar 
som en mörk skugga över Blairs gärning, 
precis som Vietnam över Lyndon Johnsons.

Författaren är ambassadör och ledamot av 
KKrVA.
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