USA:s neokonservativa utmaning
Klas Sandberg

”…alla stora forskare som
studerat den amerikanska
nationalkaraktären har dragit
slutsatsen att vi är ett krigiskt folk
och att vi älskar krig.” (Michael
Ledeen)
Från att ha varit en liten, marginell
grupp inom USA:s politik har
de neokonservativa blivit den
helt avgörande kraften i landets
utrikespolitik.
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INGEN

MÄRKTE ATT

de tagit kontrollen över USA:s utrikespolitik vid årsskiftet 2001. Tyst

och omärkligt gled de in på några på de beslutsfattande posterna i kölvattnet på George
Bush maktövertagande.
Utåt är USA:s neokonservativa en skara oförvitliga skriftställare och politiska tjänstemän. De är välutbildade, flera av dem har doktorerat, och kan visa upp meritförteckningar
med rader av uppdrag i stat, näringsliv och forskning.
I intervjuerna framträder verserade, medelålders amerikanska akademiker med
prydliga hem och familjer av den typ som svenska akademiker så gärna träffar och trivs
med under konferenser. Inga rosslande monster där inte.
Sympatiska, bildade människor som tillbringar sina dagar med att utarbeta rekommendationer för vilken politik USA bör bedriva. Till dess man upptäcker att de rekommendationerna titt som tätt går ut på att Amerika skall rycka åt sig världsherraväldet och
redskap som anfallskrig, kapprustning och tortyr är helt i normala.

”Bill Kristol tycks mig en snäll människa.” skrev Roland Poirier Martinsson efter
en god middag med den neokonservativa rörelsens kronprins. ”[…] Jämfört med
ondskan hos Michael Moore och elakheten hos Rush Limbaugh är samtalet i Weekly
Standard (neokonservativ tidskrift som Kristol är redaktör för) lågmält respektfyllt
och vänligt humoristiskt.”1

Martinsson stördes inte nämnvärt av att Bill Kristols tidning förordar såväl tortyr, anfallskrig
och att nyttan av ett mer auktoritärt styre i Amerika antyds. Han har mött en hygglig prick
med akademisk examen, kostym och en egen tidskrift. Det räckte.
En som var mindre förtjust var förre ambassadören Joe Wilson som i ett tal föreslog
att man borde driva en påle genom hjärtat på varenda neokonservative som fanns.
De neokonservativa är en skara skrivbordskrigare som spelade en nyckelroll i för
USA:s invasion av Irak. De medverkade till stoppande av avspänningen med Sovjetunionen
på 1970-talen och var drivande bakom Iran-Contra affären på 1980-talet.
De har funnits med länge men de neokonservativa bedriver ingen masspolitik. För
att verka bygger de främst på intriger och byråkratiska manövrer från bakgrunden. Inte öppet agerande. De har aldrig ställt upp i val utan verkat som skriftställare och byråkrater.
De är en minoritet, men en enormt målmedveten, erfaren, välplacerad och fingerfärdig grupp.
Och till sist skulle de starta årtusendets första krig.
Det handlar inte om en politisk rörelse i vanlig bemärkelse. Inte heller är neokonservatismen en sammansvärjning. Det finns ingen hemlig organisation med högkvarter
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under sydpolens is. Vad som finns är en skara män (och en handfull kvinnor) som alla agerat relativt öppet och relativt lagligt sedan 1960-talet. Det är bara få som orkat intressera sig
för deras göranden och låtanden.
Kanske handlar det helt enkelt, ett nätverk, än en gång.
Vid det här laget stönar säkert läsaren och frågar sig om det kommer att serveras ytterligare en skopa pladder om nätverk.
Begreppet hotar att bli farligt överutnyttjat. Det talas om nätverk till leda, i alla
möjliga sammanhang men det är kanske det bästa sättet att beskriva dem. Inte en organisation utan en krets av människor av ungefär samma generation, med likartade åsikter som
ständigt, ständigt står i kontakt med varandra. Ingen konspiration, ingen sammansvärjning,
knappt en ett politiskt parti.
Fenomenet är rätt vanligt i historien. Den typen av grupper har uppkommit flera
gånger, inom såväl politiken som kulturen. Det handlar om människor som är missnöjda
med Status Quo. De vill vrida skutan åt sin egen riktning – och de lyckas förvånansvärt ofta
till sist.
Man kan säga att neokonservatismen har två grenar. Den ena är en filosofisk rörelse
som spelat en viktig roll i Amerikas växande konservativa rörelse.
Den andra är den relativt lilla, slutna och målmedvetna grupp vars kulminerande
insats blev att manövrera fram Irakkriget.
En av de mest envisa myter om neokonservatismen säger att de är demokratiivrare.
Att allt handlar om att sprida demokrati över världen.
Det finns all anledning att vara misstrogen mot de bedyrandena. Ja de strävar att
sprida något de själva betraktar som demokrati men som ganska ofta visar sig vara ett dominanssystem.
Journalisten Jim Lobe kallade de neokonservativas förhållande till demokrati för ett
resonemangsäktenskap. Demokratin kan när som helst slängas överbord när det passar.2
Det demokratiska styrelseskicket är helt förhandlingsbart. Richard Perle skulle så
sent som sommaren 2007 klaga över EU:s krav på demokratiska reformer i Turkiet och på
civil överhöghet över krigsmakten.
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Filosofen

Leo Strass, som ung respektive mot slutet av sin bana.

E

N GÅNG I TIDEN FANNS

en riktigt vettig tanke i botten på neokonservatismen.

Precis som Karl Marx riktade kritik mot kapitalismen som träffade huvudet på spiken har Leo Strauss kritik mot den liberala demokratin som faktiskt

har en poäng.
Liksom Marx förirrade han sig sedan in i lösningar som var uppåt väggarna.
Demokratins inbyggda problem är att den förutsätter att människorna som hanterar
systemet är förståndiga och ansvarskännande och att samhället de lever i befinner sig i balans. Leo Strauss hade den tyska Weimar republikens undergång inför Nazismen på näthinnan. OM människorna som använde systemet INTE är förståndiga och ansvarskännande, ja
då är risken att det demokratiska systemet erövrades av den mest hänsynslösa och demagogiska. Inte av de goda, kloka eller de förståndiga.
I sinom tid skulle neokonservativa kritisera republikanerna för att de borde kämpa
ÄNNU hårdare och försöka tillämpa karaktärsmord på sina motståndare mer energiskt3.
Leo Strauss kom till USA som flykting från Hitlers Tyskland. Han var en av tusentals
akademiker som gjorde resan över Atlanten. De var så många att under decennier var stereotypen av ”vetenskapsmannen” i USA en man med centraleuropeisk namn och accent.
Fotografierna visar en man fyrkantigt ansikte och tunga glasögon med buteljbottens
liknande linser. Ett ljudband från en av en av hans föreläsningar röjer en mild och kultive-
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rad stämma som talar flytande engelska om än med tydlig tysk brytning.
Den förkrossande majoriteten av alla de människor som tvingats bort från Europa av
världskriget hade blivit övertygade anhängare av demokrati och sociala reformer.
Men inte Leo Strauss.
För Strauss var Hitlers uppstigande till makten bevis för att det liberala, demokratiska systemet var defekt. Det tredje riket var enligt hans sätt att se på saken en okontrollerad
demokrati som inte styrdes av rätt elit.4
I det nya landet saxade Leo Strauss sig fram på olika universitetsjobb, till dess han
landade på Chicago universitetet. Där undervisade han i politisk filosofi fram till pensioneringen.
Han mottogs med öppna armar. Från att ha varit ett ökenartat tråkigt ämne blev
amerikansk statsvetenskap och politisk filosofi ett ämne som några av Chicagouniversitetets
största begåvningar sökte sig till.5
Många av dem beskrev Strauss kurser som en upplevelse, en uppenbarelse. De ägnade sin lärare en närmast kultliknande dyrkan. Leo Strauss skulle också hålla nära kontakt
med många av sina gamla studenter.
Vad hade Leo Strauss att lära ut egentligen?
Framför allt ansåg han att samhället skulle styras av en filosofisk elit. Enligt Strauss
kunde samhällets indelas i följande kategorier.

1.

Det vanliga folket. De otvättade massorna. Det är i grund och botten enfaldigt
och tänker bara på att äta och roa sig.

2.

Gentlemännen. Herremännen. Aristokratin. De kämpar för äran.

3.

De visa. Filosoferna. De ser sanningen. De har inga illusioner.6 De visa får sin
kunskap främst genom att resonera med varandra.

Det vanliga folket skall ledas i grimman av De Visa. Helst bör de över huvud taget aldrig få
välja. De skall inskränka sig till att ”gråta, be och offra”.7
Det bästa vore om samhället kunde styras direkt av De Visa.
I praktiken går det inte att genomföra. Det vanliga folket skulle aldrig godta att styras
av så överlägsen intelligens. Istället skulle packet omgående störta dem från makten, ungefär som en skara berusade sjömän kastar sin kapten överbord.8
Istället måste De Visa komma på sätt att styra i hemlighet, utan att det märks utåt.
Det näst bästa är om någon av Gentlemännen styr, och i sin tur låter sig ledas av De
Visa.
DET är praktiskt genomförbart.

Klas Sandberg
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Troligen hade Leo Strauss betraktat George Bush som en förträfflig Gentleman.
Det behövdes alltså en elit men det var inte hela lösningen. Enligt Leo Strauss behövde samhället ett kitt för att hålla ihop. Religion var ett sådant kitt. Några officiella myter
om fosterlandets unika öde tjänade som ytterligare förstärkning.
Samhället måste ha en officiell ortodoxi enligt Strauss åsikt. Ett samhälle är till sin
natur uteslutande. Folket skulle uppmuntras att känna sig överlägsna andra nationer. Trots
att Leo Strauss tvingats fly från Tredje riket var han influerad av nazistiska tänkesätt. Han
sneglade på den nazistiske filosofen Carl Schmitt som förklarat att en polär uppdelning i VI
mot DOM var det politiska livets grundbult.9 Somliga forskare hävdar att stråk av fascistiska
och nazistiska tänkesätt har sipprat in i den neokonservativa rörelsen.
Ännu idag har neokonservativa djup motvilja mot alla gråskalor. Inom politiken skall
råda ytterligheterna Vitt och Svart. Vän eller Fiende.
Religion spelade i viktig roll i Strauss samhällsbyggde. Religion var för Strauss det
bästa sättet som fanns att hålla samman samhället. Den gav människorna en känsla av tröst
i deras liv och fick dem samtidigt att hålla sig i schack. Vilken religion det handlade om
kunde nästan kvitta.10
Han ansåg att USA:s grundlagsfäder gjorde ett stort misstag som inte passade på att
instifta en statskyrka.
Strauss var kritisk mot den liberala demokratin. Liberalismen hade rationalitet och
förnuftsdyrkan i sin kärna. Förnuft och upplysning hotade att rikta ett kallt, klart ljus på
det som borde förbli dolt och dunkelt.
Det ljuset hotade att få folket att tappa tron på den officiella ortodoxin, vare sig det
handlade om religion eller patriotism. Det skulle göra dem rotlösa och förvirrade… och
göra dem till enkla erövringar närhelst en ny Hitler skulle dyka upp på scenen.11
Notera gärna: Religionen är för Strauss framför allt ett medel att hålla samman samhället. Han nämner inget om att den skulle ha någon inneboende sanning. Stundtals verkar det vara helt likgiltigt om allt som står i Bibeln eller Koranen är rena påhitt. Även om
så skulle vara fallet får man inte välta illusionen. I så fall hotar kaos. Kaos i samhälle och i
politiken.
Återigen: Strauss litar helt enkelt inte på det vanliga folket. De skall ledas, MÅSTE
ledas med fast hand, av Gentlemännen och De Visa.
Gentlemännen är de rika och mäktiga i samhället. De tror själva fullt och fast på den
officiella ortodoxin, religionen och Nationens Unika Öde, ofta till och med ännu starkare
än Det Vanliga Folket.12
”Det vinnande konceptet är trefaldigt: bra lagar, bra vapen och bra religion.” Skriver Michael
Ledeen, en av dagens mest aggressiva neokonservativa. 13
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Enligt Ledeen var Amerikas kristna höger just en sådan ”God Religion”.14
De neokonservativa hade aldrig haft några större problem med den kristna högerns
framväxt i USA. Tvärtom, Irving Kristol skulle spela en ledande roll för att (framgångsrikt)
övertala det Republikanska partiet att ta emot Jerry Falwells och Pat Robertsons rörelser i
sitt sköte.15
De Visa var visserligen en del av samhället men stod samtidigt i själva verket över,
och litet vid sidan det.
De kunde gärna avge läpparnas bekännelser till den officiella ortodoxin men de
behövde inte faktiskt tro på den egentligen. De behövde inte tro på vare sig religionen eller talet om Nationen.
Michael Ledeen gör i beslöjade ordalag klart att han föredrar dagens demokrati
men att det i grund och botten kvittar om Amerika till sist styrs av en diktatur eller oligarki.16 Huvudsaken är att ledningen suffleras av den rätta eliten.
De Visa står enligt Drury över den moral och den tro de pådyvlar det övriga samhället.17 För dem gäller inga regler. De får begå brott och ljuga. Huvudsaken är att syftet, och
målet, är gott.18

Budskapet
Hon hävdade att resultatet bara kunde bli ett: en elit som på samma gång var dum och intrigant. Det var Shadia Drurys, den Kanadensiska forskare som specialiserat sig på Neokonservatismen, slutsats av Leo Strauss metoder för att skapa sin nya härskarklass.
Orsaken var enkel. Den skulle enligt Strauss var hemlighetsfull och verka i det fördolda.
En elit som inte underkastade sig offentlig granskning måste i grunden bli okunnig. En elit
som först och främst verkar genom förtäckta medel kan inte bli god.19
Det budskapet serveras tjockt inlindad. De som försökt få rätsida på vad Leo Strauss
filosofi går ut på har haft ett styvt jobb.
Många, troligen fler än som vill erkänna, har gått bet på Strauss skrifter. Under sin
karriär skrev han 15 böcker och 80 artiklar. Stilen är mördande monoton, tung och rotig,
faktiskt så till den milda grad att en del av han anhängare själva i skymundan bekänt att de
haft stora problem bena upp vad karln egentligen vill säga.
Det är av allt att döma avsiktligt. Strauss vill vara svårtydd. Bara de klokaste skulle ha
ork att bena ut hans tankar.
Skälet var att Leo Strauss tillhörde en skola som menade att filosofer måste uttrycka
sig dunkelt för att skydda sig från förföljelse eller att okunniga människor lägger sig i deras
tänkande. Därtill fanns det en inbyggd motvilja mot elitism i det amerikanska samhället.20
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Det gäller att inte framträda som egghead i onödan.
Det finns ett uttalande av Leo Strauss om hur en dissident i Sovjetunionen borde gå
till väga som egentligen är en helt lysande sammanfattning av hans egen stil:

Han skulle göra sin utsaga på ett lågmält, vardagligt och aningen tråkigt sätt som
skulle verka helt naturligt. Han skulle använda många tekniska termer, många citat
och haka upp sig på obetydliga detaljer. Han skulle verka glömma mänsklighetens
heliga krig för pedantens smågräl.21

Hans skara av utvalda studenter fick närmast drag av kult. Många av dem lade sig till med
hans sätt att uttrycka sig och rentav klädde sig som Leo Strauss. Än idag när man läser texter av Irving Kristol eller Paul Wolfowitz kan man gripas av känslan att försöka gripa tag om
en dimmbank under försöken begripa vad de egentligen menar.
Det visar sig att Strauss under sina rundvandringar i idéhistorien har en märklig
förmåga att skaka på den ena efter den andre av de stora filosoferna, Platon, Aristoteles,
Maimonides, Averroës, utforska vad de EGENTLIGEN menade, och få Straussian att trilla
fram ur var och en. Lägg därtill att det enligt Jim Lobe hela tiden funnits en mycket viktig
muntlig tradition kring Leo Strauss.
Metoden fick stor betydelse, kanske avgörande för den kommande utvecklingen.
Neokonservatismen är inte och vill inte bli en massrörelse. Journalisten Jim Lobe, som följt
den neokonservativa rörelsen under trettio år framkastade i en intervju att hemlighetsfullheten dessutom kan ha bidragit till att de till sist så ofta hamnat så katastrofalt fel i sina bedömningar. Det handlar om en grupp människor som får nästan all sin information genom
att tala med varandra, läsa varandras kolumner och artiklar. Fast övertygade om varandras
och sin egen förträfflighet.
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Nätverket

Ett nätverk
bildas
LEO STRAUSS

NÖJDE SIG

inte bara med att lågmält tala om hur världen borde fungera. Han

grep sig verket an att bygga upp kärnan till den visa elitgrupp som skulle styra samhället.
Som tidigare nämnts höll Strauss kontakt med utvalda studenter.
Författaren George Packer stötte på Straussanhängare vid Yale universitetet under
1970-talet. Han skrev om deras bleka, hemlighetsfulla leenden. Han tyckte de bar på en air
av hemlig kunskap. Som ett sällskap dit bara de invigda hade tillträde.
De bar nästan alla fluga. De anslöt sig till klubbar med aristokratiska namn och verkade enligt Packer vara uppfyllda av en stark känsla av sin egen excellens. 22
När man idag talar om neokonservativa menar man nästan alltid nätverket, inte den
filosofiska inriktningen. Man menar den sammansvetsade skara av skriftställare och byråkrater som började samlas i slutet av 1960-talet och som skulle driva fram Irakkriget.
Det finns en svag länk som många kritiker slår ner på. Den grupp som idag kallas för
neokonservativa verkar inte ha något starkare samband med Leo Strauss. Paul Wolfowitz
gick på sin höjd någon enstaka kurs för Strauss på Chicagouniversitetet i början av 1970,
när filosofen befann sig i slutet av sin karriär.
Då kan det väl inte gå ihop sig.
Eller?
Det blir logiskt om man håller i minnet att dagens neokonservativa inte utgör den
andra utan den tredje generationen i rörelsen. De har visserligen inte själva suttit vid Filosofens fötter.
De mest kända av Leo Strauss elever var Allan Bloom och Albert Wohlstetter. De
utgör den saknade länken. Om Strauss var den första generationen tillhörde Bloom och
Wohlstetter den andra. Det var DE som i sin tur värvade den tredje generationen, dagens
neokonservativa nätverk: Paul Wolfowitz, Richard Perle och alla de andra som i sinom tid
skulle manövrera Amerika in i Irakkriget.
Båda var forskare. Allan Bloom var filosof. Albert Wohlstetter matematiker och kärnvapenstrateg vid tankesmedjan RAND.
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ALLAN BLOOM, den bästsäljande
filosofen

ALBERT WOHLSTETTER,
kärnvapenstrategen som
sägs ha varit förebild för dr
Stranglove
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HENRY ”SCOOP” JACKSON,
gemenligen kallad ”senatorn från
Boing”. Det blev kring honom det
neokonservativa nätverket började
bildas.

Kanske Wohlstetter var den mest inflytelserike. I rollen som kärnvapensstrateg anses
han ha varit förebilden för den galne forskaren i filmen dr Strangelove.
”Paul (Wolfowitz) tänker som Albert tänker” ansåg Richard Perle.23 Det har sagts
om Albert Wohlstetter att han var på jakt efter den totala säkerheten, att han aldrig skulle
ha blivit nöjd så länge det fanns någon i världen med som mycket som en slangbella som
kunde hota USA:s maktställning.
Allan Bloom var den mindre mäktige men samtidigt den mest färgstarke. Nobelpristagaren i litteratur, Saul Bellows, sista roman handlade om Allan Bloom. Det var Ravelstein
från år 2000. Den kan kanske ge några nyttiga vinkar om hur det neokonservativa nätverket uppstod.
Bloom (går i boken under pseudonymen Ravelstein) har etablerat en krets av före
detta studenter, betrodda gunstlingar, som håller kontakten med honom. Mobiltelefonen
ringer ständigt. Många av dem har nått inflytelserika positioner, ofta med Ravelsteins /
Blooms bistånd. I gengälld håller de honom informerad om Vad Som Pågår. Ravelstein har
valt ut dem han bedömt vara begåvade. Han har format dem. Påverkat deras klädval och
musiksmak. ”Ravelstein” går så långt i sin strävan att forma deras liv att han tipsar om lämpliga äktenskapspartners.
Bland dem nämns en viss Philip Gorman. En pseudonym för Paul Wolfowitz.
”Ravelstein” hävdar att det bara är en tidsfråga innan Gorman/Wolfowitz har ministers rang. Saul Bellow gör sig lustig över Paul Wolfowitz far som ville att sonen skulle
bli statistiker istället för att ägna sig åt politisk filosofi och som fortfarande ängslades över
sonens nya karriärval.
Paul Wolfowitz var en i skaran av unga män som dels drogs in i det framväxande nät-
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EN UNG RICHARD PERLE.
En av de som flockades

PAUL WOLFOWITZ
1963. Ytterligare en av
de som fann varandra

LEWIS POWELL, han
föreslog att näringslivet
skulle gå på offensiven
mot 60-talets radikala
stämmningar

RICHARD SCAIFE MELLON.
En av de som ordnade
pengar

verket och började gravitera mot varandra.
Hans far, Jakob ”Jack” Wolfowitz matematikprofessor och statistiker, hade visserligen
önskat att sonen skulle välja samma bana som han själv.
Eller?
Det fanns ett glödande politiskt intresse i hemmet. Familjen hade invandrat från Polen på 1920-talet. De hade gjort en framgångsrik karriär i den soliga Eisenhower epokens
USA. Samtidigt vilade en mörk slagskugga från det förflutna över tillvaron.
De som besökte Jack Wolfowits noterade att bokhyllorna i tjänsterummet var proppfulla med böcker om Förintelsen. Nästan varje samtal med honom slutade landade alltid i
Förintelsen, i om de släktingar som blev kvar i Polen och mördades under andra världskriget.
Jack Wolfowitz andra stora intresse var Israel. Det måste försvaras till varje pris ansåg
han.
Till vilket pris som helst. 24
Pauls syster skulle så småningom emigrera dit och gifta sig med en israel.
Jack hade avverkat en period som gästforskare vid ett israeliskt institut. Paul hade
följt med.
Paul Wolfowitz hade vuxit upp till en välartad och förbindlig ung man.
De flesta brukade gilla Paul.
Det blir det han byggde sin karriär på. Han blir skyddsling åt än den ena, än den andre mäktige mannen. Samtidigt finns det något undanglidande över honom. Han gör sig
omtyckt av många men undviker hela tiden att fästa sig för nära vid någon. I en artikel no-
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teras att det finns två drag som går igen under hela hans karriär. För det första: Han avancerar högre och högre till olika arbeten som handlar om att göra upp framtidsprognoser.
För det andra: hans prognoser visar sig nästan alltid vara felaktiga.25
I sinom tid skulle han formulera en strategisk doktrin för amerikanskt världsherravälde och prata fram det nya årtusendets första stora katastrof.

Allan Bloom har nyligen blivit rik genom boken The Closing of the American Mind. En stor
publik succé.
Han blev enligt uppgift själv överraskad av sin framgång. Från att ha varit en relativt
anonym universitetslärare gick han nästan över en natt till att vara en bästsäljande författare.
Det var Saul Bellow som uppmuntrat honom att förvandla en artikel till en bok där
han larmade för hotande kulturrelativism och krävde att den västerländska kulturen skulle
sättas i högsätet.
Allan Bloom blev som sagt en förmögen man och en känsla började gry att det fanns
en marknad för den typen av missnöje. Det kanske var möjligt att vädja direkt till den stora
allmänheten trots allt?

•••
ALBERT WOHLSTETTER

OCH

Allan Bloom. Två av Leo Strauss lärjungar. Den ene en skriv-

bordsstrateg, den andre en bästsäljande filosof. De båda lade grunden dagens neokonservativa kamarilla. Även om dagens neokonservativa troligen inte sitter med Leo Strauss
skrifter i knäet och närsynt försöker uttolka Mästarens Vilja är det därifrån de har sin inspiration.

”Scoop” Jackson
Den demokratiske senatorn Henry ”Scoop” Jackson från delstaten Washington är ihågkommen för två saker. Sina insatser att bevara Amerikas miljö och sin kompromisslösa hökaktighet i utrikespolitiken.
Till det har kommit en tredje bestående insats: det var hos honom som den neokonservativa kamarillan för samlades och för första gången fick vässa sina armbågar i maktens
korridorer. Långt senare skulle Richard Perle få frågan om Irakkriget fick sin upprinnelse i
senator Jacksons kontor och tycka att det fanns ”viss sanning i det.”26
Jackson var medlem av senaten i 31 år, mellan 1953 till 1983, gjorde två försök att
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ställa upp som presidentkandidat men föll i primärvalen.
Under sin tid i senaten var han känd som en varm anhängare av större och större
försvarsanslag, konfrontation mot Sovjetunionen och stöd för Israel. Jackson stödde Vietnamkriget och motsatte sig den hotande avspänningen med Sovjetunionen. Allt detta gjorde honom till ett samlingsmärke för de unga män som Allan Bloom och Albert Wohlstetter
slussade vidare in i maktens korridorer och så småningom skulle kallas för neokonservativa. Dit kom Paul Wolfowitz, Richard Perle, Elliot Abrams och Douglas Feith och en hel
del andra som sökte sig till hans kansli i senaten.27 Den mest tongivande blev Richard Perle,
som fick öknamnet ”mörkrets furste” för alla sina hotande profetior. Han övertalade i sin
tur Jackson att ta in en Rysslandsexpert vid namn Richard Pipes.
Det blev där de för första gången blev förtrogna med maktens korridorer. Det var
där de inledde kampen för att döda avspänningen med Sovjetunionen.

Institutionerna
Dagens neokonservativa är något så ovanligt som intellektuella med budget.
En ordinär intellektuell är en sjaskig liten pennfäktare som bor i en liten lägenhet
och försörjer sig en liten fjärdedelstjänst vid en universitetsinstitution eller ett förbunds
kansli och försöker prångla ut sina synpunkter i diverse tidskrifter med begränsad läskrets.
Detta gäller icke dagens neokonservativa.
Nyckelfigurerna sitter på välavlönade tjänster på tankesmedjor och sponsrade forskningsinstitut med imponerade beteckningar. Ofta har de hjälp av professionella PR-konsulter och experter på politiskt lobbyarbete.
Det har inte alltid varit så.
Fram till slutet av 1960-talet kämpade de neokonservativa på samma villkor som alla
andra.
Från och med 1970-talet finner man dem ständigt på välfinansierade tankesmedjor
(American Enterprice-, och Hudson instituten), på tidskrifter (som Weekly Standard).
Frågan är var all denna härlighet kom ifrån?
Det enklaste svaret skulle kunna vara att från och med 1970-talet fanns det en marknad för deras läror. Resurser stod till deras förfogande.
Från och med den tiden hade den New Deal liberalism som dominerat Amerika sedan 1930-talet spelat ut sin roll. Misskrediterad av Vietnamkrig, inflation, oljeprischock och
tunghänta försök till skolintegration. Stämningen i Amerika blev alltmer konservativ. Bland
väljarna började den grupp som skulle kallas Angry White Men, De Arga Vita männen, bli en
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allt större maktfaktor.
De arga vita männen, det var de som skulle utgöra väljarunderlaget för det Republikanska partiet i val efter val.
Samtidigt fanns ett problem: konservatism upplevdes vid den tiden fortfarande som
aningen, aningen oamerikansk. Att vara konservativ hade fram till dess varit inneburit att
vara brittiskt lojalist under revolutionen, plantageägare i sydstaterna under inbördeskriget
och motståndare mot New Deal politiken under depressionen.
Strauss och de neokonservativa stod beredda att lösa det problemet. De tillhandahöll en mängd intellektuella bevis för att konservatismen i själva verket var det amerikanska
normaltillståndet.28
Strauss filosofin har sedan dess varit den Republikanska hovfilosofin.

Men vi har kommit bort från ämnet. Hur fick de neokonservativa sina stora resurser? Det
började 1971. För Lewis Powell, jurist och blivande medlem av USA:s högsta domstol, verkade hela världen vara på väg att braka samman. Vad han upplevde var ständiga angrepp
på näringslivet som hade marinerats fram under decennier från massmedia, inom kultursektorn och på universiteten.
I ett PM till USA:s handelskammare föreslog Powell att näringslivet skulle gå till motoffensiv.29
Man skulle anställa egna forskare, somliga av dessa borde ha högt anseende, även
nationellt.
Det viktigaste var att de skulle tala för den bestående ordningen. Likaså borde man
stödja utgivandet av tidningar, intellektuella tidskrifter och debattböcker.
Allt detta, ansåg Lewis Powell, att de radikala krafterna förfogade över. Näringslivet
borde helt enkelt duplicera dem.

Det fanns en förebild för den operation som Lewis Powell förslog. Det hade gjorts tidigare,
inte i Amerika men av den amerikanska underrättelsetjänsten i utomlands. Det var under
det kalla kriget som CIA bedrev en ”kulturkamp”, framför allt i Europa. Sovjetunionen
gjorde för övrigt detsamma, åt ”andra hållet”. Man understödde och drev intellektuella tidskrifter, arrangerade konferenser och stödde debattörer som förespråkade transatlantiskt
samarbete. Pengarna togs från Marshall-hjälpens fonder. Det mesta av arbetet utfördes via
en organisation som kallades Kongressen för kulturell frihet som var verksam från 1950 till
ett stycke på slutet av 1960-talet. Den inkluderade allt, från konferenser, tidskrifter, sponsring av böcker och orkesterturnéer.30
Det sista kan verka aningen förbryllande men det fanns en tanke. Amerika var rela-
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tivt nyetablerat som supermakt. Dess ställning
hade inte den högtidliga tyngden hos ett gammalt och etablerad imperium. Det gällde att
demonstrera för europeiska eliter att USA minsann inte bara var den där tuggummituggande
uppkomlingen utan kunde vara minst lika kulTvå av neokonservatismens blivande
gudfäder provar sina vingar. Norman
Podhoretz besöker Irving Kristol i tidsskriften
“Encounters” kontor i England i början av
1950-talet.

tiverat som ett gammalt etablerat maktcentra.
Någonstans i hörnet av den verksamheten drogs den då unge Irving Kristol in. Han
hämtades över från USA 1953 till England för
att driva en nystartad kulturtidskrift, Encounter.

Han skulle senare bli den neokonservativa rörelsens patriark men under det kalla
krigets kulturkamp verkar han inte vunnit någon större respekt. Han fick sparken efter en
tid.
Hur kan underrättelsetjänster ägna sig åt sådant nonsens? Bland människor som
anser sig vara praktiska och rejäla hör det till att fnysa över struntpratande intellektuella,
föreläsningar med få åhörare och tidskrifter med begränsad spridning men nya idéer och
idéströmningar brukar nästan alltid uppstå där för att senare spridas till större och större
kretsar. En satsning på att vinna vad som kom att kallas för ”kulturkriget” är något helt
annat än att driva en reklamkampanj som brinner av under en vecka eller ett halvår. Ett
kulturkrig måste fortgå under decennier. Det kräver målmedvetenhet, stora resurser och
närmast gränslöst tålamod.
För den som framgångsrikt genomfört ett sådant projekt är den potentiella vinsten i
gengälld enorm.
Segraren äger tidsandan.
David Frum ansåg att kulturen är det medium som politiken bedrivs i. Att dominera
kulturen innebär att debatten ständigt förs på den egna sidans villkor.
Kan den här satsningen i Europa har varit förebilden för den konservativa kulturkamp som inleddes i USA? Det finns stora möjligheter. När den amerikanska underrättelsetjänsten OSS (som skulle bli CIA) upprättades under andra världskriget rekryterade
man med stor förkärlek språkkunniga överklassungdomar. Många av dem gjorde sin militärtjänst i underrättelsetjänsten. Bland dem fanns medlemmar av familjerna Vanderbilt,
DuPont, Archbold och… ett stort antal medlemmar av familjen Mellon.31
Konceptet bör ha varit känt bland USA:s elit.
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De nya Tankesmedjorna
Lewis Powels memoranda skulle fascinera flera förmögna och konservativa filantroper. Den
viktigaste av dessa var Richard Scaife Mellon, miljardär från Pittsburgh.
År 1973 finansierade han grundandet Heritage Foundation.32
Den politiska tankesmedjan var född.
Tankesmedjor hade funnits tidigare, fram till dess hade de fungerat som självständiga forskningsinstitut. Heritage stiftelsen tjänade närmast som ett politiskt agitprop centrum. Dess främsta funktion var att marknadsföra nya, konservativa stämningar. Den fungerade som ett mellanting mellan ett politiskt parti, reklambyrå och forskningsinstitut.
Medarbetarna kallas i allmänhet för ”forskare”. Deras skrifter var, och är, utformade
som vetenskapliga rapporter, även om de ofta inte lever upp till några vetenskapliga kriterier. Kraven som måste uppfyllas handlar snarare om ideologisk renlärighet, de underkastas
inte någon disputation eller granskning av forskarkollegor. De kan närmast beskrivas som
lättlästa essäer.
Inför varje större beslut kan kongressledamöter, senatorer och regeringsmedlemmar
räkna med att finna en rapport från Heritage i sina brevfack.

•••
RICHARD SCAIFE MELLON

SKALL

enligt en uppgift ha betalat sexhundra miljoner dollar

till en rad konservativa organisationer, bland dem flera tankesmedjor under åren 1967 till
1997.33
Det fanns rejält tilltagna resurser för att hålla verksamheten gående, år efter år. Under samma tid upprättades flera stiftelser för att på samma sätt vrida vinden i konservativ
riktning. Det fanns en plan och det fanns stora resurser till förfogande.
Man får samtidigt inte stirra sig blind enbart på detta eller förirra sig in i konspirationsteorier JA, den neokonservativa gruppen HAR stora resurser till sitt förfogande tack
vare delar av näringslivet. JA de har en mycket långsiktig, välfungerande strategi.
Men när allt detta är sagt så kan det vara värt att hejda sig och erinra ett par viktiga
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saker.
Först och främst är allt det faktiskt inget mystiskt eller illegitimt med det hela. Det
demokratiska systemet bygger på att olika intressegrupper, lantbrukare, vårdanställda, lärare, bilförare, miljögrupper, etc. sluter sig samman och försöker vrida samhället i den riktning som de själva önskar.
Man skall inte heller bara stirra sig blind på vad de neokonservativa och deras uppbackare själva gör. De hade troligen aldrig blivit så framgångsrika om det inte var för två
viktiga faktorer som ligger utanför deras kontroll.
Först och främst har de, som tidigare nämnts sedan slutet av 1960-talet haft vinden
i ryggen. Stämningarna i samhället, och den amerikanska väljarkåren har hela tiden blivit
alltmer konservativ.
För det andra: under trettio år har de haft en nästan helt passiv motståndare.
USA:s vänster, liberaler, progressiva och demokrater har i stort sett varit helt nöjda
med att sitta och titta på medan olika konservativa grupper och deras finansiärer byggt upp
allt starkare institutioner, tankesmedjor, tidskrifter, bokförlag och pratradiokanaler.
Det är mycket enkelt att vinna om man har spelplanen för sig själv.

•••
HERITAGE

STIFTELSENS FRAMGÅNGAR

fick avundsjukan att röra sig i den äldre tankesmedjan

American Enterprice Institute.
Under decennier hade den producerat relativt neutral forskning om ekonomi och
samhällsfrågor. Nu började man känna sig förbisprunget av den energiske nykomligen.
Förnyelsen inleddes 1986 när en viss Christopher DeMuth tog över American Enterprice Institute. Han hade en stark förmåga att samla in bidrag från näringslivet till tankesmedjan och han fattade beslutet att bjuda in de neokonservativa ta över Institutet.
DeMuth hade en försäljningsmaskin och det fanns gott om pengar att hälla ner i
den. De neokonservativa
hade användbara idéer
som de ville marknadsföra.
Institutet och de neokonservativa fann varandra
snabbt och naturligt.
DeMuth anställde
Konferens i Washington 1987. Från vänster
till höger Irving Kristol, Nathan Glazer,
Norman Podhoretz,Hilton Kramer, och
William Phillips

Christopher
DeMuth, mannen
som samlade
donationerna

Irving Kristol och senare
Jeane Kirkpatrik. De följdes av en lång rad andra.
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Bland de ledande neokonservativa är det nästan enklare att räkna upp de som inte varit
knutna till Institutet.
Bushs vicepresident Dick Cheney var knuten dit. Dick Cheneys fru Lynne är fortfarande anställd som ”forskare”. Paul Wolfowitz plockades in på den sinekur som gästforskare efter sitt debacle som chef för Världsbanken.
Tankesmedjorna medför tre stora fördelar för de som vill sälja sina åsikter.
Först och främst ger den sin medarbetare en imposant titel. Något som lätt (litet för
lätt) imponerar på en medelklasspublik. En titel och en institution bakom ryggen gör det
lättare att få in en insändare på ledarplats i Los Angeles Times eller Washington Post eller
att bli inkallad som kommentator i TV.
Den innebär också stadig och trygg försörjning, oavsett de politiska konjunkturerna.
Detta betydde exempelvis att de tyngre, neokonservativa gestalterna kunde övervintra under Clinton-åren och fortsätta sitt politiska påtryckningsarbete. I annat fall kunde många
av rent försörjningstekniska skäl ha tvingats inrikta sina karriärer på annat. I det här fallet
fortsatte de ostört att vässa sina strategier och att idka sina påtryckningar. De har dessutom
alltid en trygg reträttposition på Institutet. Även om de skulle tvingas sluta sina anställningar i regeringen så kommer tankesmedjan alltid att ta dem tillbaka.
För det tredje innebär det att de kan belöna de trogna. Att vara väl anskriven hos de
neokonservativa kan mycket väl betyda att en välavlönad tjänst väntar på American Enterprise Institute.
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Den 28 april 1975, F v Donald Rumsfeld Vita Husets stabschef, president Gerald Ford och vice stabschefen Dick
Cheney, De skulle öppna vägen till de administrativa finrummen för de neokonservativa

D

ET KALLADES FÖR

ALLHELGONA

MASSAKERN.

Det var den händelse som skulle

röja vägen för de neokonservativa in i maktens centrum.
Den utspelade sig den 4 november 1975. Inget blod stänkte över väg-

garna i Washingtons regeringskanslier. De enda skadorna var de drabbades karriärer och
självkänsla.
På ytan var det enda som egentligen hände att det skedde en ombildning av president Gerald Fords regering. Den iscensattes av Fords stabschef Donald Rumsfeld och dennes ställföreträdare Dick Cheney. Vid första anblicken verkar det inte vara mycket mer än
en politisk vardagshändelse.
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USA lever med följderna än idag.
Det blev början till slutet för den äldre gentlemannakonservatismen som dittills dominerat det Republikanska partiet och inledningen till en epok av mer hårdför högerpopulism, företrädd av Ronald Reagan. En hel hoper av moderata republikaner, som Henry
Kissinger, tvingades avgå eller fick se sina positioner allvarligt försvagade.
Den ryckte undan bromsklossarna för de neokonservativa. Det var då som de började glida närmare och närmare maktens centrum.

Team B
Som sagt var, det fanns en ny generation av mer radikalt konservativa politiker i USA. De
började gnissla alltmer förbittrat över avspänningen med Sovjetunionen. I en artikel räknas
några av de mest förbittrade upp: Paul Nitze, William Van Cleave, Max Kampelman, Eugene Rostow och Richard Pipes.
De hade stöd av president Fords stabschef Dick Cheney.
Allt oftare siktade de in sig på CIA:s analyser. De hävdade att Sovjetunionen rustade
för fullt och utgjorde ett växande hot. Den hotbilden stördes titt som tätt av oförsynta underrättelserapporter som tvärtom hävdade att Sovjets militära styrka i själva verket låg stilla
eller började försvagas.
Den radikalkonservativa falangen blev alltmer frustrerad. Det måste vara något fel
på… CIA:s underrättelserapporter ansåg man. Albert Wohlstetter hävdade att Amerika höll
på att halka efter i kapprustningen. Problemet var bara att CIA missade det. Analysen var
fel hävdade de.
Han inrättade en informell liten analysgrupp av hökar.
Den inkluderade den unge Paul Wolfowitz.
CIA hade en ny, karriärsugen chef efter allhelgonamassakern, den förre FN-ambassadören George H W Bush (han som skulle bli USA:s 41 president och var far till den man
som skulle bli dess 43:e) gick med på att som experiment inrätta en alternativ analysgrupp
för gräva igenom de insamlade data att göra en andra utvärdering. Det stöddes av försvarsminister Donald Rumsfeld och president Gerald Fords stabschef Dick Cheney. CIA:s analytiker protesterade men efter att Colby sparkades som underrättelsetjänstens chef var det
fritt fram.
Den nya gruppen kallades team B, (CIA:s ordinarie analysgrupp var team A). De
skulle gå igenom rådatata och presentera sin egen utvärdering. Den här gången från sin
egen, radikalkonservativa synpunkt.
Det var ett farligt steg som togs. Fram till dess hade regeln alltid varit den att de som
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analyserade och sammanställde fakta skulle få leverera ärliga analyser till sina överordnade
utan hänsyn till politiska konjunkturer. Från och med den tidpunkten skulle arbetet att
destillera fram fakta ur floden av rådata allt oftare politiseras.34
Till stor del blev det Albert Wohlstetters lilla privata analysgrupp som fann sig eleverad till en ny, separat analysenhet med tillgång till den mest topphemliga informationen
när Bush skrev under beslutet den 26 maj 1976. Gruppen på 16 ”oberoende experter”
kallades Team B. CIA:s ordinarie analytiker utgjorde då Team A. Ordförande blev Richard
Pipes. Den unge Paul Wolfowitz var en medlem. Den delades in i tre undergrupper.
De slutsatser den nya analysgruppen nådde var alarmerande, oroväckande… och
felaktiga.

•••
VARFÖR

DETTA INTRESSE

för underrättelseanalysen?

Underrättelseanalytikern är på en gång en grå och glanslös kamrerstyp jämfört med
fältagenternas glamorgossar. Glanslös… och samtidigt enormt viktig för den som kämpar
om kontrollen över den utrikespolitiska dagordningen. Från sin lilla oansenliga kontorsmodul är det analytikern som skänker de politiska beslutsfattarna deras vägkartor, både
genom att välja ut de fakta som skall vidarebefordras, tolkas och sammanfattas.
Med andra ord: den som kontrollerar informationsflödet till beslutfattarna har samtidigt, potentiellt, enorm makt att påverka besluten.
Man kan lätt stirra sig blind på själva underrättelse insamlandet.
Vi har sett filmerna. James Bond-hjältarna som bryter sig in på ambassader och stjäl
hemliga dokument, förför vackra kvinnor, reser jorden runt, knäcker koder och kämpar
mot främmande agenter.
Det är bara hälften av ekvationen.
Analytikerna är den andra, minst lika viktiga hälften. De utför det ofta långtråkiga
arbetet att gräva igenom mängder av information, försöka sålla fram vilka fakta som är sanna och relevanta för att till sist presentera dessa för den politiska ledningen i form av rapporter, kartor och statistiska tabeller. Det är nödvändigt. Det går inte att rätt och slätt bolla
vidare de uppsnappade meddelandena och dokumenten efter att de översatts. Mycket,
kanske till och med det mesta av den information som James Bond och hans vänner samlar
in är smörja, irrelevant, lögner, missvisande, skvaller, löst prat, felaktigt eller rentav planterad desinformation. Analytikerna är de som måste försöka sila fram guldkornen ur floden
av informationsmässig sörja och dy.

•••
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TEAM B

HADE SKUMMAt

igenom CIA:s rådata och valt det man gillade. I sin rapport häv-

dade man att Sovjetunionen upprustade för brinnande livet och bara blev allt mäktigare.
Slutsatserna var alarmerande och, vet man idag, uppåt väggarna fel.
CIA:s professionella analytiker kritiserades för att underskatta det Sovjetiska hotet, i
själva verket gav också de en överdriven bild av Sovjets styrka.
Team B hade med andra ord ytterligare överdrivit överdriften. Man hade överskattat
Sovjetekonomins kapacitet för att vidmakthålla kapprustningen.
Trots det: det blev Team B:s amatörer som utropades till segrare, inte yrkesmännen
vid CIA:s ordinarie analysavdelning. Richard Pipes grupp publicerade sin rapport. Valda
delar läcktes till pressen. Eftersom man visste att de haft tillgång till topphemligt material
betraktades utsagorna med uppenbarade sanningar.
Det utlöste en kedjereaktion inom Washingtons beslutsfattare. Visserligen förlorade
Gerald Ford presidentvalet mot Jimmy Carter men beväpnade med Team B:s utsagor skulle
Republikanerna i kongress gå till storms mot den hotande avspänningen och mot Demokraterna.
Den rapporten gjorde sex mycket viktiga saker:

•

den bidrog till att döda avspänningen mellan USA och Sovjet,

•

den startade en ny våg av kapprustning och

•

beredde vägen för Ronald Reagans makttillträde.

•

Den hjälpte den neokonservativa gruppen att ta ett stort kliv närmare makten.

•

Det var där och då som de först testade den metod som skulle bli den främsta i deras arsenal: Manipulerandet av underrättelsetjänstens beslutsunderlag.

De neonkonservativa fick smak för den här sättet att arbeta – att gå in i en analys
med vissa på förhand bestämda slutsatser, samla in uppgifter och argument som
stödde dem och sedan trumma in dessa slutsatser i människors medvetande […].35

Kulmen på politiserandet av underrättelsetjänsternas rapporter nåddes under upptakten
till irakkriget 2002-2003.
Då hade en sjätte effekt av den långa kampen mellan de neokonservativa och underrättelsetjänstens folk blivit tydlig: de såg till att mjuka upp ryggarna på CIA:s analytiker.
Snart kom Reagan till makten. Med honom kom en ny CIA-chef, William J Casey, som visade sig mycket lyhörd för neokonservativa synpunkter.
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Analytikerna allt oftare klart för sig att de inte skulle bry sig om att rapportera vad de
rent objektivt trodde var sant. Istället gällde det allt oftare att hålla upp våta fingrar i luften
och känna efter vart vinden blåste och vad deras politiska överordnade ville höra.
CIA:s analysavdelning kom under hård press. Nonkonformistiska anställda kunde
utsättas för karriärmässiga trakasserier, få sina rapporter sönderrivna mitt för ansiktet, förtalas och avskedas.36
Kanske nåddes höjdpunkten under upptakten till Irakkriget. Vicepresident Dick
Cheney och hans stabschef, Lewis ”Scooter” Libby gjorde under 2002 upprepade besök till
CIA:s analysavdelning för att personligen trycka på om för att få de rapporter de önskade
om de irakiska massförstörelsevapnen.37
Vid det laget var underrättelsetjänstens folk grundligt kuvade. En CIA analytiker
minns från januari 2003: Chefen förklarade under veckans kontorsmöte att ”… om Bush
vill starta krig är det vårt jobb att ge honom skälen att göra det”38

•••
PAUL WOLFOWITZ

OCH

de övriga neokonservativa hade kommit på ytterligare en metod

för att driva sin vilja igenom. Förutom sin allt större fingerfärdighet som publicister och
opinionsbildare hade de lärt sig nyttan av ren desinformation. Därmed har ytterligare en
gränslinje överskridits. Det mesta av deras verksamhet är fullständigt öppen och lagenlig
men i sin strävan att plantera medvetet förfalskad information skulle de gira in i den rena
kriminaliteten.

Den kristna högern
Vid det här laget hade huvuddelen neokonservativa tyst och diskret vandrat över till det Republikanska partiet. Enligt Jim Lobe gjorde de ett försök att få positioner i Jimmy Carters
regering. När det inte gick vände de sig till Republikanerna.
Man kan notera att den neokonservativa gruppen visserligen hela tiden varit mycket
konsekvent om vilken politik de vill se men däremot ganska likgiltig för partibeteckningar.
Leo Strauss själv skall hela tiden ha röstat på Demokraterna. Neokonservatismen har enligt
Jim Lobe hela tiden strävat efter att bli maktens bundsförvant, att få tillgång till mäktiga
män. De flockades inledningsvis kring den demokratiske senatorn ”Scoop” Jackson, sedan
kring Ronald Reagan. Olika neokonservativa kommentatorer har tydligt signalerat att de
mycket väl kan leva med en Hillary Clinton eller Barack Obama ledd, Demokratisk regering.
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När Ronald Reagan tillträdde som president i januari 1981 följde den neokonservativa gruppen med i hans rockskört. De fick en rad andra- och tredjerangspositioner i hans
regering. Den första smaken på beslutsfattandets absoluta topp.
Dels var det tack för hjälpen med Team B men därtill kom att de hade förslag på
utrikespolitiska strategier som Reagan fann användbara.
Framför allt var det Jeane Kirkpatrick som i en artikel framkastade att USA borde
lägga ner Jimmy Carters försök att propagera för demokrati och mänskliga rättigheter. Det
trasslade ändå bara till försöken att etablera inflytande i tredje världen.39
Ronald Reagan gillade den tanken.
Detta blev det första stora, neokonservativa bidraget till utformningen av USA:s utrikespolitik.
Sedermera skulle det hävdas att de neokonservativa är fanatiska demokratiivrare. Få
saker är längre från sanningen. Förhållandet till den politiska demokratin är i allt väsentligt
ett krasst resonomangsäktenskap.
Journalisten Jim Lobe räknade upp de neokonservativa som fick höga positioner:
Jeane Kirkpatrik blev USA:s FN-ambassadör, Paul Nitze, (låt vara att han haft ett ganska
flackande förhållande till neokonservatismen), Richard Perle blev statssekreterare vid försvarsdepartementet, Elliot Abrams blev statssekreterare för interamerikanska affärer, Paul
Wolfowitz hade en rad olika befattningar och ytterligare ett antal gjorde sig synliga i Reagans nationella säkerhetsråd. De hade fullt stöd av en grupp som började bli mycket viktig i
amerikansk politik.

Det var Irving Kristol som spelade en nyckelroll för att få det Republikanska partiet
att acceptera den kristna högern.
Jerry Falwells Moral Majority och Pat Robertsons Christian Coalition togs emot i partiets sköte.40
Den alliansen skulle bidra till att ge republikanerna den kristna högerns röster. Enligt Karl Rove var det ”En rörelse som man absolut inte får stöta sig med för den står för 18
miljoner väljare.”41 Därmed skänktes det Republikanska partiet ett väljarblock som skulle
bidra till en rad valsegrar. Till sist skulle George W Bush bygga sina båda valsegrar på dem.
De kompletterade varandra ypperligt. De neokonservativa hade framför allt en
plan för vilken utrikespolitik de ville att Amerika skulle driva. Deras problem var att de
inte utgjorde någon massrörelse och heller aldrig ville göra det. De hade ingen väljarbas
ute i landet. Den kristna högern förde miljontals väljare med i boet tillsammans med en
vältrimmad organisation för att dirigera dessa. I gengälld hade de inga invändningar mot
att låta de neokonservativa sköta den utrikespolitiska ruljansen. Den kristna högern hade
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framför allt en inrikespolitisk dagordning som gick ut på att förmå amerikanerna att be i
kyrkan, förbjuda aborter, införa skolbön och ställa allt i ordning inför den Yttersta Domen.
Rörelsen hade stora problem att säga vad som var upp och ner på världskartan så den biten
kunde de neokonservativa gärna få sköta.
Den alliansen var lyckat politiskt schackdrag, som sagt, men ett som vållade bittra
slitningar i det neokonservativa nätverket.
Många misstänkte att det var en förgiftad gåva. Den kristna högern var genompyrd
med bigotteri och fördomar. Antisemitismen gick djupt den rörelsen. Pat Robertsons antisemitism var välkänd. I boken The New World Order från 1991 skildrade Robertson nästan hela världshistorien som en enda judisk sammansvärjning.42
Så länge den kristna högern nöjde sig med att agera valboskap var allt kanske gott
och väl men hur skulle det bli om de en dag krävde att få sköta ruljansen själva?
Alla källor är ense om att den neokonservativa kärntruppen är amerikaner av judisk
och östeuropeisk härkomst. (Detsamma gäller för övrigt rörelsens tidigaste och hårdaste
kritiker såsom Paul Gottfried och Murray Rothbard.43)
Man skall inte göra det för enkelt för sig. Det neokonservativa nätverket har hela tiden haft en stor kontingent (mer eller mindre) kristna amerikaner. De inkluderar förre FN
ambassadören John Bolton, förre utbildningsministern William Bennet, Jeane Kirkpatrick,
William Woolsey och Robert Bartley.44
Därtill kommer att det neokonservativa nätverkets politiska åsikter knappast är representativa för majoriteten av amerikanska judar. Dessa utgör tvärtom den mest liberala
och progressiva elementen i USA:s opinion. De röstar övervägande på demokraterna och
var långt mer skeptiska till Irakkriget än majoriteten av den amerikanska opinionen.
De neokonservativa utgör en minoritet i en minoritet. Ja de har rentav hånat majoriteten av den amerikanska judenheten för ”politisk dumhet” för dess envetna liberala och
progressiva sympatier.45

Neokonservatismens första skymning
Efter Ronald Reagans död skulle många ledande neokonservativa brista ut i högbröstade
hyllningar till presidenten och hans gärning.
Därvid, stillsamt förtigande det viktiga förhållandet att förhållandet mellan dem och
USA:s 40:e president gradvis blev allt surare under 1980-talet.
Enligt Jim Lobe nådde de kulmen på sitt inflytande under Ronald Reagans första
presidentperiod. Sedan började det glida utför.
Det fanns från första början en viss frustration hos de neokonservativa. Ja, de fick
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höga positioner i Reagans regering och förvaltning men han släppte trots allt inte in dem i
maktens innersta rum. Ibland lyssnade han på deras råd och synpunkter men de hölls trots
allt hela tiden på en armslängds avstånd.
Redan 1982 började Norman Podhoretz klaga över att Ronald Reagan lät Sovjetunionen ”stabilisera sitt imperium”.46 Året därpå anklagade han Reagan för ”eftergiftspolitik under ett annat namn” (termen som användes var appeasement, alluderar på Neville
Chamberlains eftergifter till Hitler 1938).47
Flera neokonservativa, som Michael Ledeen och Elliot Abrams, var inblandade i Iran
Contras affären 1985. En komplicerad röra där USA via Israel sålde vapen till Iran för att
använda pengarna för att stötta Contras gerillan i Nicaragua. Det hela kreverade i en offentlig skandal. Förhållandet mellan Ronald Reagan och den neokonservativa gruppen fick
sig en törn.
Det blev värre. Snart grälade de över beslutet att sälja radarspaningsplan till Saudiarabien, över israelernas bruk av klusterbomber under invasionen av Libanon och beslutet
att dra tillbaka de amerikanska trupperna från Beirut. Enligt Jim Lobe betraktade de
neokonservativa det sista som ett nattsvart svek mot Israel. Den avgörande vändpunkten
var enligt Jim Lobe massakern i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shattila, utfört av
kristna falangisttrupper med israeliskt bistånd. Det gav den avgörande knäcken åt Reagans
förtroende för de neokonservativa. Från och med den tidpunkten var de bortkopplade
från utrikespolitiken som istället överlämnades till utrikesminister George Shultz.
Norman Podhoretz grundade Kommittén För den Fria Världen som allt oftare bedrev
politiskt krypskytte mot Reaganregeringen.
Reagan visade en alltmer alarmerande vilja att förhandla med Sovjetledaren Michail
Gorbatjov. De neokonservativa hade hoppats på Ronald Reagan skulle hålla det kalla kriget
igång, istället började han bli alltmer pragmatisk. Samtidigt började de neokonservativa
förlora både inflytande och positioner. Richard Perle och Douglas Feith befanns ha läckt
hemligstämplad information till Israel och fick sparken.48
Elliot Abrams dömdes för mened i samband med Iran - Contras affären.
Det skulle bli ännu värre.
Ronald Reagan efterträddes av sin vicepresident George H W Bush, han vars son
också skulle bli USA:s president.
I George Bush den äldres inre krets kallades de neokonservativa för ”galningarna
i källaren”.49 Ännu fler förlorade sina höga poster. Bush den äldre gjorde det nästan helt
oförlåtliga, han satte press på en Israelisk Likudregering för att få till stånd Oslo processen.
Bland annat höll Bush d. ä år 1992 tillbaka de generösa lånegarantierna till Israel som påtryckning.
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De neokonservativa var intensivt frustrerade över Oslo. De skulle glädja sig när processen bröt samman. Somliga av dem var så arga att de ställde upp i Bill Clintons valrörelse.
Förhållandet till Reagan och hans efterträdare hade definitivt kollapsat.
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Lågvattenmärket i hans karriär: Colin Powel försöker övertyga FN:s generalförsamling

Vägvalet
DET

VAR DEN VÄRSTA

kraschen i den amerikanska diplomations historia enligt många

bedömare. För utrikesminister Colin Powel framstod det som det absoluta lågvattenmärket
i hans karriär.
Lustigt nog förtegs vidden av fiaskot i amerikanska media. Där bedyrades att utrikesministerns tal den 5 februari 2003 inför Förenta Nationerna minsann hade varit kraftfullt
och övertygande när Powell lade ut texten om varför Irak måste invaderas.
Många ickeamerikanska korrespondenter hade en annan uppfattning. En BBC reporter skrev i en krönika att det kändes som något av en historisk vändpunkt. Colin Powell
hade satsat för fullt, han hade använt det tunna underlag som fanns, i efterhand kallat the
Dodgy Dossier.
Svaret från Generalförsamlingens sida hade blivit iskall tystnad. Istället hade den
franske utrikesministern Dominique de Villepin hälsats stående ovationer efter sitt motanförande.
Det var så nära en öppen revolt mot USA:s auktoritet man kunde komma. Det var
den stund när det stora, neokonservativa projektet för det nya århundradets sjösattas, det
kapsejsade nästan ögonblickligen. Egentligen återhämtade det sig aldrig efter det inledan-
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de dråpslaget.
Invasionen av Irak skulle därmed bli ett
unilateralt amerikanskt anfallskrig. En ensam tjurrusning. I tio års tid hade neokonservativa strategisnickare belåtet bedyrat för varandra och för
det övriga Amerika att världen bara väntade på att
Konferens i Saudiarabien under Kuwaitkriget
F. v. Gen Colin Powell, överbefälhavare, Gen
Norman Schwarzkopf, USA:s militärområdeschef
över mellanöstern och Paul Wolfowitz
statssekreterare i Pentagon

USA skulle ta över, ta kommandot.
Nu stod de där. Kontakten med den
världspolitiska verkligheten hade blivit brutal.
Så hur kunde man hamna så till den
milda grad galet?

Det hade börjat mer än tio år tidigare under försöken att hitta svaret på en stor
fråga.

•••
EGENTLIGEN

BORDE

PAUL WOLFOWITZ, en av de sista neokonservativa som stannat kvar på

en hög regeringspost, haft all anledning att vara belåten år 1991. Amerika hade nått alla
rimligt ställda mål. Det kalla kriget var avklarat. Sovjetunionen likviderat. Den vapenarsenal
som Reagan beställt fram under 1980-talet hade gjort dundersuccé under Kuwaitkriget.
När den före detta NATO befälhavaren, general Wesley Clark besökte statsekreterare
Wolfowitz i Pentagon blev han förvånad över att upptäcka att denne var grundligt missnöjd
trots att allt såg så soligt ut. De irakiska trupperna hade kastats ut ur Kuwait med minimala,
amerikanska förluster men det var inte tillräckligt.
Inte för Paul Wolfowitz.
Han förklarade för den häpne Clark att Amerika borde gått längre. Efter det kalla
krigets slut kunde man i princip angripa vem man ville fullständigt ostraffat men det förhållandet skulle inte troligen inte stå sig.
Paul Wolfowitz förklarade att inom tio år skulle troligen en ny supermakt framträda
och återigen börja blockera USA:s framstötar. Man hade fram till dess att klubba ner de
före detta sovjetallierade länderna i mellanöstern som Irak och Syrien.50
Det gällde för Amerika att krafsa åt sig så mycket som möjligt innan det var för sent
och frontlinjerna stelnade igen.
Wolfowitz hade inga tvivel om det svar han ville se på den stora frågan från 1991.
Amerika stod inför ett stort, närmast gigantiskt vägval de åren.
Vad skulle man välja? Det fanns inte längre någon jämbördig rival. Det fanns inget
hot heller.
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Det fanns då i princip två alternativ. Det enda var att dra in USA:s militära tentakler,
släppa det världsomfattande systemet av militärbaser och skrota de delar av arsenalen som
inte krävdes för hemlandets försvar.
Sedan fanns ett annat alternativ: att tvärtom gå på offensiven, att bibehålla och
bygga ut arsenalen och baserna för att dra nytta av vad som såg ut som ett globalt maktvakuum.
Det sista var det alternativ som de neokonservativa skulle driva med allt större iver.
Startskottet till den dragkamp som skulle rasa decenniet ut avlossades den 21 maj
1990. Det var då som den amerikanske försvarsministern Dick Cheney hade begärt in föredragningar från såväl statssekreterare Paul Wolfowitz som överbefälhavaren Colin Powell.
Wolfowitz började, och talade, och talade, och fortsatte tala långt in på den tid som
Colin Powell skulle ha haft för att lägga fram sin analys. Dick Cheney satt bara och nickade
instämmande. USA skulle enligt Paul Wolfowitz uppfattning inte nöja sig med att avvakta,
nej man skulle gå till offensiven, forma händelser och världen efter sina önskemål.
Det blev också Wolfowitz föredragning blev stommen i försvarsminister Cheneys
rekommendationer till president Bush den äldre.51 Den Irakiska ockupationen av Kuwait
kom emellan. Gulfkriget var under uppsegling. Vägvalet fick vänta tills det var avklarat men
tankarna skulle snart dyka upp igen.
I mars 1992 började allt fler oroade rapporter cirkulera om att utkastet till en ny
policyrapport, en Defence Planing Guidance från Pentagon om vilken kurs Amerika borde
välja i framtiden. Det var ett dokument som upprättats under Paul Wolfowitz ledning av två
av hans assistenter: Zalmay Khalilzad, och Lewis ”Scooter” Libby.
Notera gärna situationen: en skara politiska tjänstemän i försvarsdepartementet, inte
Nationella säkerhetsrådet, inte Utrikesdepartementet slår sig ner och försöker dra upp riktlinjerna för Amerikas framtida utrikespolitiska strategi. Att hitta svaret på den stora frågan.
Enligt vissa observatörers åsikt överskred de sina befogenheter. En försvarsplaneringsvägledning skall egentligen handla om vilka militära hot USA kan tänkas står inför,
inte dra upp riktlinjerna för Amerikas globala strategi.
Innehållet vållade skandal. Utkastet togs tillbaka och ersattes med en mer urvattnad
version.
Vad hade varit så uppskakande med detta 46 sidiga dokument?
Svaret kan ha varit att här var man ännu tydligare om målet att gripa världsherraväldet – och dessutom skissade man upp vilka metoder som skulle användas. Man hade sagt
öppet vad som ännu inte fick sägas rent ut.
Det viktigaste för Amerika var att förhindra uppkomsten av ett nytt, rivaliserande
maktcentra. I det syftet pekade man ut ett antal nyckelregioner i världen som USA skulle
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bita sig fast i och dominera. Dessa var: ”Västeuropa, Östasien, det förra Sovjetunionens territorium och Sydvästasien”.
Med andra ord: nästan hela det Euroasiatiska området. Man kan notera att frågor
om demokrati eller mänskliga rättigheter mest nämns i förbigående. Centrum för resonemanget var makt. Amerikas makt under det nya årtusendet.
President George Bush den äldre gick mot valnederlag. Därmed fick förslaget karaktären av neokonservatismens sista hurra istället för gryningsoffensiv.
Utkastet från 1992 skrotades.
Officiellt.
Valnederlaget innebar att de sista kvarvarande neokonservativa regeringstjänstemännen packade ihop sina kontorsmoduler i departementen och flyttade över till tankesmedjor för att bida sin tid, men idén dog inte. Tvärtom, den skulle bli stommen för hela den
neokonservativa politiken. Efter att de neokonservativa inrättat sig i oppositionen skulle
de fortsätta att putsa och pynta på 1992 års Defence Planning Guidance. Med proklamerandet av Bushdoktrinen skulle den tio år senare bli USA:s utrikespolitiska rättesnöre.

•••
Den stora frågan från 1990 alltså den hur Amerika skulle navigera sig fram i världen efter
kalla krigets slut. Om man skulle ”komma hem” eller försöka behärska världen.
Den frågan fick egentligen inget riktigt svar efter det kalla krigets slut. De neokonservativa gled allt längre bort ifrån makten. Den amerikanska politiken under 1990-talet
blev en kompromiss och ett ostadigt vinglande mellan de båda ytterligheterna.

En plan tar form
För det neokonservativa nätverket innebar Bill Clintons tillträde den 20 januari 1993
början på en åtta år lång exil från makten. Under den tiden skulle de vara flitigt sysselsatta
med att bearbeta den amerikanska opinionen och pynta på sina planer för ett amerikanskt
världsherravälde.
Hela det planeringsmässiga sandslottet byggde på ett glatt antagande. Nämligen att
hela världen bara väntade på att Amerika skulle ta befälet. Att så kanske inte skulle vara fallet föll nästan ingen in. Där låg också fröet till debaclet.
I en gemensam artikel ansåg Bill Kristol och Robert Kagan att lösningen var att USA
skulle inta rollen som ”välvillig hegemon” över världen. ”De flesta av världens större makter
välkomnar USA:s globala engagemang och föredrar Amerikas välvilliga hegemoni framför
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alternativen.”
I samma artikel började Kristol och Kagan under stilla visslingar att skriva om historien. Ronald Reagan sminkades i all tysthet om till en doktrinär neokonservativ som minsann hade konfronterat Sovjetunionen och upprustat försvaret till vilket pris som helst.52
Segern i det kalla kriget tillskrev de Ronald Reagan, och sig själva.
Det var som sagt var en redigt retuscherad bild av verkligheten. Den verklige Reagan
hade blivit alltmer pragmatisk, alltmer villig att förhandla med Sovjetunionen och allt mer
intresserad av att balansera statsbudgeten, även på bekostnad av försvaret.
Och han hade med tiden blivit alltmer frostig mot de neokonservativa.
Detta hade redigerats bort ut ur bilden. Den neokonservativa kretsens tilltro till sin
egen utrikespolitiska genialitet förblev orubbad och tilltog alltmer.
Intresset började allt oftare fokuseras på mellanöstern.
Och på den Persiska viken.
Och mot Irak.

”Vi älskar krig”
”…alla stora forskare som studerat den amerikanska nationalkaraktären har dragit slutsatsen att vi är ett krigiskt folk och att vi älskar krig.”53
Det var vad Michael Ledeen hördes kläcka ur sig kort efter Irakkrigets utbrott inför
en sympatiskt inställd publik på American Enterprise Institute.
Ända sedan den första början har neokonservatismen varit helt fascinerade av militära maktmedel.
Det var troligen Albert Wohlstetter som gav neokonservatismen dess nuvarande besatthet av militära maktmedel.

”Albert trodde att han placerats på denna jord för att öka USA:s säkerhet […] och
han skulle aldrig blivit tillfredsställd så länge det fanns kvar någon med som ägde s
om mycket som en slangbella att hota landets säkerhet med. […] Han trodde att
detta var enda sättet att uppnå en verkligt säker fred […] Och detta innebar att om
du blickar framåt och ser ett krig med, säg Kina om 20 år, bör du kriga nu.”54

Synen på krig som något välsignelsebringande går djupt i det neokonservativa tänkandet.
Redan Leo Strauss ansåg att välstånd och välmåga gjorde människor bortklemade och veka.
Krig var och förblev det stora botemedlet.55
Krig är bra. Krig och konflikter renar och svetsar samman samhället. Under tiden i
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opposition skulle den neokonservativa entusiasmen för militära maktmedel bara växa.
Somliga observatörer tror att om Leo Strass levat vid tiden för Sovjetunionens upplösning hade han blivit djup bekymrad. Yttre fiender var, och är, nödvändigt för att hålla
samman samhället. I Machiavellisk anda ansåg han rentav att om inga yttre fiender fanns
måste de uppfinnas.56
Francis Fukuyama anmärkte att i början på 1990 – talet verkade stora delar av det
neokonservativa nätverket mest av allt verkade söka efter nya utrikespolitiska fiender. Bill
Kristol var mycket drivande. Inledningsvis försökte de måla ut Kina som det stora hotet.57
Albert Wohlstetter började däremot fokusera på Persiska viken som det Nya Stora Hotet.58
I en artikel från mitten av 1990-talet oroade sig Robert Kagan och Bill Kristol över
att också Republikanerna började bli alltmer ointresserade av att driva den typ av aggressiva utrikespolitik de ville se.59
Moteld måste anläggas. Snabbt.

Clean Break
Mellanöstern borde omorganiseras. Staterna skulle upplösas och hela regionen orienteras
på klan-, familj- och stamgrund.
Det var ett av de förslag som cirkulerade i ett memorandum av David Wurmser.
Hur i hela friden kunde man landa i den slutsatsen?
Av allt att döma kommer den stora inspirationen från ytterligare en neokonservatismens galjonsfigurer, orientalisten Bernard Lewis. Han hade stått i nära förbindelse med
den neokonservativa kretsen ända sedan de började samlas kring senator ”Scoop” Jackson.
Lewis föddes 1916 i Storbritannien under imperiets tid. Han fick sin skolning i
mellanösterns språk, historia och kultur under en epok när det fortfarande var en säker
biljett till en linnekostym, bungalow och ett kontor med takfläkt varifrån infödingar skulle
administreras. Under andra världskriget tjänstgjorde Bernard Lewis i den brittiska underrättelsetjänsten i mellanöstern. Han problem var bara att efter andra världskriget krympte
karriärmöjligheterna som en punkterad ballong tillsammans med imperiet.
Ända sedan början av sin karriär har Lewis försökt få ett ord med i laget när politiken gentemot mellanöstern skall utformas. Hemma i Storbritannien fick han dock uppleva
att Foreign Office varit måttligt upphetsat av hans olika strategi förslag såsom att det Ottomanska Imperiet skulle återupprättas som en Brittisk lydstat.
Bernard Lewis flyttade till USA och en professur vid Princeton universitetet. Där
vankades ett fett pastorat. Lewis skulle bara behöva undervisa en termin om året och slapp
träla med att administrera institutionen. Allt för att han skulle kunna ägna sin tid åt forsk-
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ning.
Han skulle komma att tillbringa mycket av sin tid med att göra sig till husgäst hos
Amerikanska, utrikespolitiska strategisnickrande kretsar.
Lewis graviterade mot det neokonservativa nätverket.
För de neokonservativa var han oskattbar. De flesta neokonservativa är utrikespolitiska charlataner, i den silverhårige professor Lewis hade de en akademisk tolvtaggare på
sin sida vars uttalanden genljöd som vetenskapliga kungsord i universitetsinstitutionerna,
tidningsredaktionerna och redaktionerna.
Det han förkunnar, decennium efter decennium var att den islamiska världen var defekt, havererad och hopplöst efter – och i trängande behov av bli ställd under västerländskt
(amerikanskt) beskydd.
Bernard Lewis teknik är att lovprisa den islamiska civilisationen för dess landvinningar i förordet för att därefter komma med en redogörelse som nästan enbart är en
monoton redogörelse för dess misslyckanden. Läsarens bestående intryck torde i de flesta
fall ha varit att orienten är något i grunden felkonstruerat, en defekt och misslyckad civilisation. Det var också ett främmande och fientlig civilisationsområde, något väsensskilt från
västvärlden. Lewis utvecklade stor skicklighet i att diskret trycka på rasistiska knappar utan
att ge skott på sig själv. Det sägs sällan rent ut men antyds subtilt. I sina TV-framträdanden
är Lewis som enligt de som bevittnat ännu mer oförblommerad.
Det blev Lewis som levererade historieskrivningen. Den islamska världen befann sig
i en nästan tusenårig konflikt med den kristna världen enligt Lewis. Nu upplevde vi slutfasen. Det återstod bara att avsluta dess lidande.
Detta blev under ett par decennier vad bildade amerikaner och britter insöp.
Samtidigt var det ett sätt att kittla stormaktspolitikernas rovdjursinstinkter. Den islamiska världen var ett skaderivet bytesdjur som väntade på att fällas.
Det kan vara på sin plats att mycket uttryckligen påpeka att det ingalunda finns anledning att ifrågasätta att mellanöstern är i stort behov av reformer. Man kan sig däremot
ställa sig djupt frågande till de lösningar som man från neokonservativ sida började ventilera från och med mitten av 1990-talet.
Det problematiska med Bernard Lewis är att man lätt ramlar ner i förmodandet att
hans rekommendationer är opartiska, vetenskapliga synpunkter. Det stämmer knappast.
Ofta handlar det istället om propaganda från en politisk rörare och skakare. Bernard Lewis
blev en nyckelfigur i försöken att knuffa både neokonservatismen och sedan hela Amerika
i konfrontation.

•••
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DET

FRAMSTOD I EFTERHAND

som

något av ett neokonservativt manifest.
Bland undertecknarna fanns flera av
de neokonservativa spetsarna, Richard
Perle, Douglas Feith, David och Meyrav Wurmser. Det kallades för Clean
Break memorandumet och var upprättat för den israeliske premiärministerkandidaten Benjamin Netanyahu.
Enligt författarnas åsikt borde
Israel gripa initiativet och lägga ner
Osloprocessen. Målet skulle vara ”fred genom styrka”, INTE några respektfulla förhandlingar mellan jämbördiga parter. Det senare uppfattades som eftergifter, ett tecken på
svaghet och förfall. Sionismen skulle styras bort från den socialdemokratiska variant som
dominerat sedan förra sekelskiftet och ställas på nyliberal fot.
Israel skulle istället gripa initiativet. Huvudfienden var Syrien. Syrierna skulle visserligen inte angripas direkt men däremot pressas tillbaka. Israel borde samverka med Turkiet
och störta Saddam Hussein regimen i Irak. Därigenom skulle Syrien skäras av från den arabiska halvön av Israel i sydväst, ett israelallierat Turkiet i norr och av ett israelvänligt Irak i
öster och ett (förmodat) israelvänligt Jordanien i söder.60
Simsalabim frestas man nästan säga, den enda återstående rivaliserande staten i regionen, Syrien skulle med några eleganta schackdrag knuffas bort från scenen och in i ett
hörn.
Enligt George Packer fanns den stora skimrande förhoppningen att Palestinierna
därmed skulle förlora sin sista, potentielle bundsförvant.
Det skulle bli fred, en härlig segerfred, helt och hållet på Israels villkor, utan några
trista eftergifter vare sig mot palestinierna på Västbanken och Gaza eller mot Syrierna på
Golanhöjderna.61
Det var förhoppningen, en förhoppning som omärkligt gled över i visshet.
Alltså: Störta Irak och alltsammans kommer automatiskt att ramla på plats av sig
själv, tripp trapp trull. Alltsammans avhandlas lika lättvindigt som man diskuterat valet av
lunchrestaurang.
Och vad skulle man stoppa in i stället för Saddam Husein regimen?
På den punkten blir Clean Break memorandumet vagt. Där talas om att återinföra
monarkin under det Hashemitiska kungahuset i Irak. Det är aningen oklart bara talar om
att stoppa in en kung eller överväger att slå samman Irak och Jordanien. I en uppföljande
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studie av David Wurmser hävdades att regionen borde omorganiseras på ”stam-, klan- och
familjebas”.62

Vindskupan måste bekänna att dessa dokument och den bok David Wurmser skrev 1999
lämnar en ganska underlig, beklämmande känsla efter sig. Resonemangen är rotiga och
oändligt tillkrånglade. Länder upplöses eller slås samman med andra med några svepande
penseldrag. George Packer träffade huvudet på spiken när han ansåg att stilen liknade en
flitig och obegåvad student som krampaktigt hasplar ur sig de halvsmälta teorier han memorerat. Litet Bernard Lewis här, litet Leo Strauss där.
Den genomsyras också av en stark misstro mot hela det moderna projektet. Modernitet landade i nittonhundratalets diktaturer. Packer tyckte att Wurmser stundtals verkade
vilja rulla tillbaka hela den moderna epoken och föra hela mellanöstern tillbaka till ett
tänkt, arkaiskt idealtillstånd av herdar, klanhövdingar och stammar. Som om han hoppades
kunna rulla tillbaka hela utvecklingen av arabnationalism, framväxande islamism och avkolonisering.63
Av allt detta kom ingenting.
Då.
Enligt en tidigare amerikansk regeringstjänsteman gjorde Benjamin Netanyahu visserligen några halvhjärtade försök att tillämpa Clean Break rekommendationerna men
tvingades backa inför hårt motstånd från Clinton regeringen.64
En israelisk politiker klagade hans lands nära samarbete med de neokonservativa, ett
samarbete som farligt mycket börjar likna ett beroende:

”De tänker bara på att bygga upp Amerikas storhet. Men samtidigt skall denna ökade
makt tjäna Israels intressen. De är teoretiker. För dem kan maktbalansen i området
mätas i siffror och med kartors hjälp. För dem är det en fråga om matematik: störta
Saddam och försvaga Syrien – på det viset kan man få palestinierna på knä.”65

De neokonservativa har samspelat intimt med israelska Likud- och Kadima politiker på
högsta nivå. Det är visserligen sant. Ibland har den neokonservativa gruppen beskrivits
som den amerikanska sektionen av det israeliska Likud-partiet. Senare skulle en officer på
Pentagon få ett tips. Om hon räknade med att kunna samarbeta med de neokonservativa
borde hon noggrant undvika säga något positivt om palestinierna.66
Så handlar alltsammans bara om att gynna Israel?
Man skall inte förenkla. Olika neokonservativa har olika bevekelsegrunder. John
Bolton anses exempelvis i första hand vara amerikansk hypernationalist. Douglas Feith har
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däremot beskrivits som ”card carrying member of the Likud”.67
Långtifrån alla israeler är för övrigt som sagt lika entusiastiska över sina amerikanska välgörare. I synnerhet i Arbetarpartiet fanns det de som rent ut ansåg dem farliga för
landet, trots all deras proisraeliskhet. Daniel Levy varnade
för att deras luftiga planer på omstöpning av hela mellanösAhmad Chalabi, mannen
som ville bli nytt irakiskt
stadsöverhuvud

tern hotade att i slutändan dra med sig Israel i djupet.68

Tronpretendenten

”Den mannen har inte en chans”, förklarade den israeliske underrättelsechefen Ephraim
Halevy med en grimas. Han tänkte inte ens försöka lära känna Ahmad Chalabi. Det var
bara ett slöseri med tid.
Halevy sällade sig därmed till den allt större samlingen av yrkesfolk, spioner och diplomater, som i mitten av 1990-talet bara blev alltmer skeptiska till den man som hoppades
på att få bli Saddam Huseins efterträdare som Iraks härskare.69
Visst, visst han hade verkat så bra till en början. Ahmad Chalabi var blixtrande intelligent, han excellerade i matematik vid det amerikanska MIT och doktorerade vid Chicago
universitet och var gränslöst charmerande. En israelisk tjänsteman som hade ett hemligt
möte med Chalabi i London 1990 bländades av mannens kunskaper om Israels statsapparat, nyckelpersoner och aktiviteter, både öppna och dolda. I efterhand insåg man att Ahmad Chalabi insett att vägen till Amerikas hjärta gick över Israel.
Det stämde riktigt bra. Med israeliska rekommendationer i fickan gjorde Chalabi entré i Washington. En ledande neokonservativ, James Woolsey tog honom under sina vingars
skugga.
Tvivlen på mannen kom krypande i mitten av decenniet.
Tvivel på om han verkligen hade de lysande kontakter i Irak han gjorde anspråk på.
Tvivel på han verkligen kunde tillhandahålla den flod av förstaklassig information som
Mossad och CIA hungrade efter. I Shavits fall tillkom dessutom starka tvivel på om Ahmad
Chalabi överhuvudtaget hade en chans att fungera som Iraks nya statschef.
Misstankarna växte om att Chalabi trots sin imponerande fasad i själva verket var en
lättviktare som ganska raskt skulle störtas igen.
Han hade varit i exil från Irak sedan 1958.
Vad visste han om landet egentligen?
Till det kom att pengar som CIA och det amerikanska utrikesdepartementet skjutit
till för att finansiera hans rörelse, Iraq National Congress (INC) och dess kamp mot Sad-
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dam Hussein regimen, visade en envis tendens att försvinna in i mörker och dimma.
Alltfler tecken tydde på att Chalabi rätt och slätt var en begagnad bilhandlartyp
inom storpolitiken och underrättelsetjänsten. Typen är tämligen vanlig, de som gärna rasslar med lysande kontakter och ypperlig information som vid närmare påseende består av
gamla tidningsklipp.
Det började ställas alltmer oförsynta frågor om hur han rymt ifrån sin konkursande
bank i Jordanien i ett moln av förskingringsanklagelser.
I mitten av 1990 talet verkade Ahmad Chalabi ha förpassats till världspolitikens soptipp. De israeliska underrättelsetjänsterna, Mossad och krigsmaktens underrättelseorgan
misstrodde honom alltmer. I USA hade både CIA och utrikesdepartementet kapat kontakterna.
Alltsammans kunde ha stannat där, med ett antal förskingrade miljoner i Jordanien
och kort period i rampljuset.
Men det fanns de som vägrade släppa tron på vad Chalabi och INC kunde åstadkomma och som höll fast vid tron på att han var en irakisk de Gaulle, trots att garvade diplomater och spioner viftade med varningsflaggor för mannen och betraktade honom som
en hal bluff.
Det har sipprat fram att Ahmad Chalabi bedyrat för sina neokonservativa vänner i
USA att Irak, under hans ledning, skulle upprätta vänskapliga förbindelser med Israel och
åter öppna en oljeledning dit.70
Redan när han låg vid Chicagouniversitetet 1969, hade Chalabi lärt känna Albert
Wohlstetter, Richard Perle och Paul Wolfowitz. DE trodde på honom, fullt och fast. Såväl
Bernard Lewis som Paul Wolfowitz gick vid tiden för krigsutbrottet omkring och stänkte
antydningar om att Ahmad Chalabi skulle bli en förträfflig ny irakisk ledare. 71
Till kan komma påverkan från Bernard Lewis som länge varit fascinerad av Turkiets
gamle starke man Kemal Attatürk. HÄR fanns enligt hans åsikt modellen för mellanöstern.
Det mesta tyder på att han intalat sig själv (och sina vänner) att Chalabi skulle bli en sådan
önskad ”stark man”.
Vid det laget klingar talet om neokonservatismens glödande kärlek till demokratin
som ganska ihålig. Det mest slående är snarast att det överhuvudtaget inte finns någon
riktig linje i vad de vill åstadkomma. Man tänkte ömsom att återinföra demokratin, att förvandla landet till ett stam territorium eller att överlämna det till en notorisk kleptoman.
Fanns någon riktig linje var det en enda sak: makt.
Amerikansk makt i världen.
När George W Bush tillträdde som USA:s 43:e president stod de neokonservativa
beredda med en nittio sidor långt program i högsta hugg om vilken strategi Amerika borde
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bedriva inför det nya årtusendet. Den fick titeln Rebuilding Americas Defenses.72 Huvudsakligen var den skriven av Thomas Donnely men kommittén hade nästan trettio medlemmar,
bland dem Paul Wolfowitz, Lewis Libby och Bill Kristol.
Det är det närmaste som finns ett neokonservativt partiprogram och det handlar
nästan uteslutande om krigsmakten, om vilka vapensystem som borde införskaffas och var
militärbaserna skulle förläggas.
Den rapporten är grundbulten för den politik som skall bedrivas under den kommande Bush-epoken. Där sägs öppet att man bygger på tankarna från Defence Planning
Guidance från 1991. I själva verket är den gamla planeringsvägledningen som halats fram
på nytt, fräshats upp och byggts ut.
Målet är detsamma som 1992: världsherraväldet. Målet var att behärska de delar av
världen där resurser fanns som kunde bygga en alternativ supermakt. Det som diskuterades
var framför allt medlen, var militärbaserna skulle ligga och hur klientregimer skulle riggas
upp litet här och där.
Persiska viken nämndes som speciellt viktigt. Det sades uttryckligen att frågan om
Saddam Hussein regimen var sekundärt. Det viktigaste var önskan att behålla amerikanska
trupper i regionen.73
Genomgående i hela rapporten finns ett starkt stråk av oro. På lång sikt skulle de
militära resurserna krympa. Den arsenal man ärvt från det kalla kriget skulle till sist börja
åldras. Det skulle sluka större och större resurser för att förhindra att vapensystemen, en
del hade satts samman så tidigt som på 1950-talet, rostade samman. Det bekräftas av Lawrence Wilkerson, medarbetare till Colin Powell. Det handlade om att placera Amerika
bredbent över Persiska viken inför Kinas förväntade uppgång. De betraktade kontrollen
över Persiska vikens oljetillgångar som ett nollsummespel.74
Framtiden rymde både hopp och hot. Ja, Amerika kunde göra som det ville för stunden och ett tag till. Men det skulle troligen inte vara för evigt. Först och främst räknade
man med att nya rivaler förr eller senare skulle framträda. För det andra skulle den vapenarsenal man ärvt från det kalla kriget börja åldras.
Skulle något hända måste det hända SNART.
De stod beredda. Under hela exilen hade de fila på sina planer, skaffat allt större
inflytande och bearbetat allmänna opinionen. När Republikanerna tog makten skulle de
planer de snickrat på under exilen äntligen packas upp inför Amerika och världen.
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George W Bush. USA:s 43:e president. Han
tappade ofta intresset och delegerade till...

LOKALEN

VAR

vicepresident Dick Cheney. Han öppnade portarna på
vid gavel för neokonservativa in till nyckelpositioner i
regeringen

AMERICAN ENTERPRICE INSTITUTES festvåning i december 2000. På menyn

stod svärdfisk och vitt vin enligt Washington Post. De som sammanstrålat tillhörde de neokonservativa topparna med Irving Kristol i spetsen. Ämnet som skulle diskuterades var den
eventuella övergången till en Republikansk regering. En av de närvarande, Douglas Besharov, anmärkte med en gest över rummet att om George W Bush blev USA:s näste president
skulle det tömmas:
”… this whole place empties out”.75
Med andra ord: om republikanerna tog över skulle Institutet tömmas på “forskare”
som istället skulle inta poster som politiska tjänstemän i Bushregeringen.
Egentligen hade John McCain varit deras favoritkandidat enligt Jim Lobe. Det var en
serie sammanträffanden som öppnade portarna, inte till den absoluta toppen som ministrar men till mäktiga andrarangsposter i regeringsbyråkratin.
När George W Bush tillträdde var de fortfarande en relativt okänt skara.
Det hade börjat med att Dick Cheney hade rekommenderat sig själv till posten som
vicepresidentkandidat. Cheney var mycket sympatiskt inställt till de neokonservativa. Han
hade varit knuten till American Enterprice Institute under Clintonåren. Hans fru Lynne
Cheney var anställd vid Institutet som “forskare” (Senior Fellow).
Bush blev president. Dick Cheney blev hans vicepresident.
I George Bush fick Amerika en statschef som bara fungerar ryckvis. Som kunde vara
målmedveten och fokuserad när han kände sig utmanad men under långa perioder helt
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Paul Wolfowitz. Andremannen
vid Pentagon som tjatade om
Irak vid varje kabinettsmöte

Richard Perle. Han föredrog att
hålla sig i bakgrunden den här
gången

Robert Kagan. Kolumnist som
drev frågan om invasionen

sonika tappade allt intresset för det vardagliga regeringsarbetet. Som delegerade arbetsuppgifterna och åkte på den ena långa semestern efter den andra till ranchen i Crawford,
Texas, till Camp David eller Kennebunkport i Maine. Presidenten matades som regel bara
med den mest grundläggande information om världsfrågor. Det fanns inga konspirationer
som låg bakom. Det var i själva verket allt han var intresserad av. När det gällde den Koreanska frågan kunde presidenten i stort sett upplysas att ovanför Sydkorea ligger Nordkorea
och att: “It is an evil regime”. 76
Informationen gav beslutet.
Så sent som år 2006 skulle president George W Bush enligt Jim Lobe fråga vad neokonservativa egentligen är för något.
Därtill: Bush var oerfaren. Dick Cheney hade lång erfarenhet. I stort sett lämpade
George Bush över ansvaret till sin vicepresident att bemanna regeringen med sitt folk och
att sköta ruljansen under de perioder som Chefen helt enkelt inte brydde sig.
Och det blev många och långa perioder som den presidenten var ointresserad.
Upprepade gånger skulle höga tjänstemän förvåna sig över att se viktiga beslut bli
de rakt motsatta till vad man väntat sig. Ofta kunde de se vicepresident Cheney sitta tyst vid
sammanträdesbordet men man visste att så snart mötet avslutats skulle han inleda operation övertalning.77 Den brittiske försvarsministern Geoff Hoon berättade i en intervju för
Guardian om hur hans regerings kollegor försökte påverka amerikanska beslut. Han och
hans kollegor kunde talat med, och fått med sig, presidenten, försvarsminister Rumsfeld
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och utrikesminister Colin Powell bara för
att till sist se beslutet gå i totalt motsatt
riktning.
De frågade sig vad de missade.
En tanke, som liknade en insikt,
hade till sist kommit smygande.
Vicepresident Dick Cheney. Det var
honom man missat.78

•••
ÖVERSTELÖJTNANT KAREN KWIATKOWSKI

Karen Kwiatkowski, en alltmer förbryllad
överstelöjtnant från Pentagon

noterade att det anlände en manstark kontingent neokonservativa för att inta nya positioner som politiska tjänstemän till Pentagon i
samband med övergången från Bill Clinton till George Bush. De flesta kom från American
Enterprice Institute, från Hudson institutet, från Washington Institute for Near East Affairs
(WINEP) och från Center for Security Policy. De kom för att ta sina platser som politiska
tjänstemän i besittning.79
Det hörde till vid regeringsskiften. En viss andel av departementstjänstemännen är
politiskt tillsatta, det gäller i USA liksom i Sverige. I kölvattnet på ett val sköljer en våg av
politiska utnämningar av byråkrater från det segrande partiet in över departement och
myndigheter. I teorin skall de utgöra partiets ögon och öron ute i byråkratin och sörja för
att partilinjen följs.
I praktiken handlar det ofta om belöningstjänster till folk som gjort en insats i valrörelsen. De kan vara allt från unga kampanjarbetare som med ett belåtet flin intar en kontorsmodul på ett departement med ståtlig titel att klistra in i CV:t, till vithåriga affärsmän
som efter att ha donerat en rund summa till rätt parti får en egen amerikansk ambassad
någonstans i världen att leka med. Antalet politiskt tillsatta tjänster tenderar att ökas för
varje ny president.
De förväntas i allmänhet varken ha några ämneskunskaper eller göra många knop i
tjänsten.
Den här gången skulle det bli annorlunda.
Kwiatkowski noterade att de neokonservativa var intensivt aktiva, de hade kanske inga
ämneskunskaper att tala om men de hade en utrikespolitisk dagordning som de från första
början var beslutna att genomdriva. Allt styrdes, enligt Kwiatkowski, i en pro-israelisk och
anti-arabisk riktning.80
Hon hade själv blivit överförd till Pentagons mellanöstern avdelning, Near East South
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Asia (NESA) och gillade inte vad hon upplevde på sin nya arbetsplats.
Två saker skedde: avdelningen byggdes ut och personalen gallrades ut. En viss Harold Rhode spelade nyckelrollen för att rensa ut och omplacera tjänstemän och militärer
som bedömdes otillräckligt entusiastiska för de neokonservativa planerna.81
Tjänstemän med lång erfarenhet av mellanöstern omplacerades. Karen Kwiatkowski
förvånades extra mycket över att NESA:s chef hade förflyttats redan tidigt under processen.
Det var ett brott mot amerikansk praxis. Normalt skulle en sådan person sitta kvar tillräckligt länge för att kunna sätta in den tillträdande regeringens folk i sakförhållanden.82
Något nytt hade skett.

•••
HELA

DEBATTKLIMATET HADE

ändrats efter sekelskiftet. De neokonservativa var inte längre

någon isolerad och kufisk liten sekt. De gick i takt med tidsandan.
Scott Ritter, före detta marinkårsmajor och tidigare medlem av FN:s vapeninspektörer i Irak, klagade:

”Donald Rumsfeld var politiskt död […] Paul Wolfowitz betraktades som en förvirrad
galning på den yttersta högerkanten. Richard Perle kallades inte för inte för inte
’mörkrets furste’. Det var tre personer som verkade dömda att tillbringa resten av
sina liv med politiskt krypskytte från den extrema högerkanten, som de gjort under
årtionden. Och plötsligt är det de som sköter ruljansen.”83

Något stort och viktigt hade ändrats under de tio år som gått sedan det kalla kriget slut.
Det som tidigare viskats i tankesmedjor och departementskorridorer kunde nu ropas ut
högt. Det amerikanska etablissemanget, därmed skall förstås policydrejare i tankesmedjor,
rikspressens redaktioner och ledande kommentatorer, hade sakta och ljudlöst, glidit över
till neokonservatismens syn.
Vad hade hänt?
Troligen kommer framtidens historiker att gräla om saken men sedan Ronald Reagans tid hade USA huggit till med den ena unilaterala interventionen efter den andra.
Invasionen av Grenada, bombräderna mot Libyen, invasionen av Panama, interventionen i
Bosnien, mot Serbien och Gulfkriget mot Irak.
En lång rad snabba och enkla militära ingripanden som avlöpt snabbt och med små
(amerikanska) förluster. Sakta men säkert hade självförtroendet vuxit sig allt större och
börjat nå den punkt när det slog över i storhetsvansinne.
Misslyckandena hade dunstat bort ur det kollektiva minnet. Debaclet i Vietnam skyll-
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des på massmedia. Reagans misslyckade intervention i Libanon hade förträngts. George
Bush den äldres fiasko i Somalia skylldes på FN.
Man hade också glömt att ”segrarna” nästan hela tiden vunnits mot militärt svaga,
tredje världen nationer med föga mer än hoprostade Kalasjnikov karbiner att sätta emot
Stelth bombplan och Abramsstridsvagnar.
Ambitionerna och aptiten växte.
Enligt journalisten Joshua Marshall började en växande del av Washingtons eliter i
slutet av 1990-talet bli alltmer förhäxade av tanken på att regelrätt amerikanskt imperium
väntade precis runt hörnet.84 De neokonservativa delade i högsta grad dessa föreställningar.
”Afghanistan och andra plågade länder ropar idag på samma sorts upplysta utländska styre
som en gång tillhandahölls av självsäkra engelsmän i jodhpurs och tropikhjälmar,” förklarade Max Boot i Weekly Standard.85 (I en essä klagade rentav Weekly Standard på Stjärnornas
Krig-filmerna. Skribenten hade hejat på Darth Wader och Imperiet för rebellerna.86)
Oavsett hur många bedyranden president Bush och hans närmanden gjorde i sina
offentliga anföranden om Amerikas storslaget goda avsikter så var det detta vad man allt
ivrigare och allt högre började säga till varandra i departementskorridorer, tankesmedjor
och ledarredaktioner. Skribenter som Niall Ferguson, Andrew Roberts och Michael Ignatieff eldade på: Det var hög tid att USA kastade masken och öppet övergick till att härska
över världen.
De neokonservativa hade bearbetat den allmänna opinionen med det budskapet
i tio år. Huvuddelen av Washingtons liberala strategifilosofer, redaktörer och tidningskolumnister var vid det laget med på noterna. De neokonservativa var visserligen hela tiden
de som pekade ut färdvägen och sprang framför men de hade en allt större skara som traskade efter.
Trots det: man ville inte vara utan bundsförvanter. Minnet av koalitionen från 1991
och förstärkningarna av trupper och pengar från allierade var fortfarande ett varmt minne.
Skulle verkligen samma koalition ställa upp igen? Under 1990-talet hade de europeiska bundsförvanterna understundom visat oroväckande tendenser till egensinne.
Paul Wolfowitz hade ett svar som fick allt att låta förkrossande enkelt. Problemet,
hävdade han, var Amerika under Clintontiden inte hade varit tillräckligt hökaktigt. Regeringen i Washington måste gå på hårdare. Om världen fortfarande inte gjorde som den
blev tillsagd var det ett tecken på att man inte varit tillräckligt beslutsam. Dessutom: de allierade, i synnerhet i Europa, var av naturen viljesvaga. Allt som krävdes var att Amerika såg
till att ryta och domdera så skulle de automatiskt falla in i ledet.87

Den ena pusselbiten efter den andra lades på plats. De neokonservativa satt på nyckelposi-
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toner. De hade en välsmord propagandamaskin i ryggen.
Men efter allt detta kan det vara värt att dra sig några saker till minnes:
JA deras slughet och massmediala fingerfärdighet är mycket stor. JA de har stora
resurser till sitt förfogande. JA de är MYCKET målmedvetna och tålmodiga.
Men det räcker inte som förklaring. Deras framfart kunde hela tiden ha stoppats
eller bromsats upp. Allt som krävts var mer alerta motståndare, en vaksammare opposition,
massmedia som var beredda att slå larm, en mer informerad allmän opinion.
Det fanns inte under upptakten till Irakkriget.
Amerikas liberala och progressiva agerade hela tiden passiva åskådare, viktiga delar
av Demokraternas utrikespolitiska etablissemang samverkade med dem.
Hindren lyftes undan, invändningarna uteblev eller pressades ut i marginalen. Amerikanska riksmedia gjorde inga allvarliga ansatser att granska.

Kampanjen för kriget
Det dröjde till efter 11 september attentaten innan den neokonservativa propagandamaskinen gick igång för att prata fram ett nytt krig.
Alla nödvändiga delarna i det maskineriet satt redan på plats. De var inte många
men mycket välplacerade, de kunde regeringsbyråkratin utan och innan och med en formidabel megafon till sitt förfogande redan innan Bush tillträdde. Nästan alla större rikstidningar hade neokonservativa kolumnister i spalterna, Washington Post hade Charles Krauthammer och Robert Kagan, i Los Angeles Times spalter fanns Max Boot.
De förfogade också över tidskrifterna Commentary Magazine (där Norman Podhoretz
varit redaktör) och Weekly Standard (med rörelsen kronprins Bill Kristol som redaktör) och
de var flitigt företrädda i National Review.
Relativt små skrifter, efter amerikanska mått mätt, men vars läsare tillhörde landets
rörare och skakare. De lästes flitigt i såväl universitetsinstitutioner, i tankesmedjor och i
Vita Huset.
Ytterligare ett exempel på hur idéer ofta uppkommer i begränsade kretsar för att
sedan spridas i allt vidare cirklar. Weekly Standard stöds av Rupert Murdoch sedan den grundats 1995. Den ingick i en växande flora av konservativa tidskrifter. Finansiärerna accepterade glatt att de gick med förlust hur länge som helst. William Buckley svarade på frågan
om när hans tidskrift National Review kunde väntas gå med vinst att ingen frågar väl när
katolska kyrkan skall gå med vinst.
Den typen av tidskrifter var inga vanliga, kommersiella företag utan sågs som en investering i slaget om tidsandan.88
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Man kunde skicka ut sina budskap på alla möjliga nivåer och kanaler. Från förnäma
tidskrifter med intellektuell framtoning som Commentary och Weekly Standard, till kanaler
för en masspublik som de konservativa radiopratarna som Ruch Limbaught och Fox News.
De samspelade och förstärkte varandra. Politiska radio pratare viftade gärna med
intellektuella böcker då och då som bekräftade och underströk deras budskap. Neokonservativa med förtroendeingivande titlar plockades ofta in som kommentatorer, såkallade
”talkning head” i TV:s debattprogram och utbredde sig om att krig mot Irak skulle bli bra,
kriget skulle bli lätt och efter det väntade lysande tider runt hörnet.
För det skulle bli en kort och enkel historia. Det framhölls ständigt. Kenneth Adelman utlovade att kriget skulle bli en ”cakewalk”.89 Kostnaderna skulle också bli små. Wolfowitz lovade att Iraks oljeintäkter snart skulle kunna täcka de löpande kostnaderna för
ockupationen.
Samme Adelman hördes också säga att han mest av allt låg sömnlös av oro över att
kriget inte skulle bli av.90
Kanske var det verkliga, neokonservativa maktcentrat vicepresident Dick Cheneys
kansli. Det var större än någon tidigare vicepresidents kansli.
Och Cheney såg till att det proppades fullt med neokonservativa och att det ställdes
under neokonservativ ledning.
”Det finns många märkliga saker med vicepresidentens stab”, förklarade Lawrence
Wilkerson, före detta medarbetare till Colin Powell.

”En är hur mäktiga och väl samordnade de var. […] vi brukade säga om både
Rumsfelds kansli och vicepresidentens att de skulle vinna nio av tio maktkamper för
att de är hänsynslösa, för att de har en strategi och för att de aldrig, aldrig avviker
från den strategin…
De fattar ett beslut och de gör det i hemlighet och de gör det på ett sätt som
annorlunda än övriga byråkratin, sedan tvingar de det på regeringen och alla andra
bara står förvirrade.”91

Därtill fanns, som sagt, en några neokonservativa strategiskt instoppade i utrikesdepartementet för att neutralisera Collin Powell.
Karen Kwiatkowski såg hur nyheten att Elliot Abrams utnämnts mellanöstern ansvarig vid presidentens nationella säkerhetsråd hälsades med jubel i de neokonservativas kontorsmoduler i Pentagon. Det hade hurrats, jublats och utväxlats ”high fives” mellan dem.
”Vi fick in honom, vi fick in honom.”
Enligt henne var Abrams en viktig, saknad länk. Med honom på plats höll de positio-
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ner på alla nyckelpunkter i den amerikanska regeringen.
De olika neokonservativa kontingenterna arbetade inte genom de vanliga tjänstevägarna utan samordnade med varandra. John Bolton, statssekreterare för rustningskontroll
på utrikesdepartementet, brydde sig exempelvis som regel inte om vad hans chef utrikesministern Colin Powell ansåg. Han pratade istället sig samman med övriga neokonservativa
i Pentagon, i nationella säkerhetsrådet och i vicepresident Cheneys kansli.92 Därtill kom att
den som hade ansvaret för att samordna regeringens arbete, den säkerhetsrådgivaren Condoleezza Rice, var en ömklig deodorantfläck som överhuvudtaget inte kunde göra sig gällande mot sådana durkdrivna intrigmakare. Då och då gick hon och gnällde hos president
Bush för att få honom att tvinga Donald Rumsfeld att besvara hennes telefonsamtal.

•••
DET

VAR ENKELT ATT

kartlägga den neokonservativa väldsbilden konstaterade överstelöjt-

nant Karen Kwiatkowski efter att suttit på några föredragningar med dem. Både deras
sympatier och antipatier var ganska snart uppenbara. Det var bara att sitta still och lyssna
under sammanträdena på Pentagon.
De mest intensiva hatobjekten var överraskande nog amerikaner, därtill ofta amerikanska militärer, aktiva eller pensionerade. I synnerhet var det militärer som tenderade att
försöka tänka rationellt över vad Amerika kunde klara av att uträtta. Det kan vara värt att
notera att bland de tryckte på för krig var nästan alla civilister utan krigserfarenhet. De i
regeringen som faktiskt HADE militär bakgrund och krigserfarenhet, män som Colin Powell, Anthony Zinni, Richard Armitage och Brent Scowcroft, hördes ofta kvida att en diplomatisk lösning väl kunde vara riktigt trevligt.
De neokonservativa fördrog de som delade deras åsikter. ”De gillade det mesta av
Heritage stiftelsen och hela American Enterprice Institute. De gillade skribenter som Charles Krauthammer och Bill Kristol,” skrev Kwiatkowski.93
Deras grepp om Pentagon byråkratin blev bara allt starkare. Den neokonservativa
propagandakampanjen drevs både utåt, mot den stora allmänheten, och inåt, mot officerare och tjänstemän vid Pentagon.
Gång på gång hamrades det in i personalen på Pentagon att det bara fanns en enda
framtida väg. Det skulle bli krig. Amerika skulle ta Irak och sedan skulle man inrätta militärbaser där.
Under ett senatsförhör hade arméchefen general Eric Shinseki, på en direkt fråga,
förklarat att en ockupation av Irak troligen skulle kräva flera hundra tusen trupper. Paul
Wolfowitz framträdde skyndsamt några dagar efteråt och förklarade att arméchefens uppskattning var helt felaktig.94 Efter att ha behandlat arméchefen som obegåvad skolpojke
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hämnades de ytterligare genom att läcka namnet på Shinsekis efterträdare vilket förvandlade generalen till en lame duck, en som inte kunde göra sig åtlydd i byråkratin längre
eftersom alla inväntade efterträdaren.
Budskapet till USA:s militärer var entydigt. Man protesterade på egen risk.

●●●

”BESLUTET

FATTADES INTE.

DET

INTRÄFFADE.”

Det var så en hög amerikansk diplomat

beskrev hur det världshistoriska beslutet om invasionen av Irak spikades.
Någonstans mitt under bullret efter elfte september attentaten och tillslaget mot
Afghanistan, bestämdes det i all tysthet. Man vet inte riktigt var när eller hur.
Gissningsvis måste det ha skett i slutet av år 2001.
Från och med den tidpunkten fick den ena efter den andre, diplomater, tjänstemän
och militärer besked om att strävanden efter en diplomatisk lösning under stilla visslingar
kunde läggas ner.
I februari 2002 fick befälhavaren över mellanösterns militärområde, general Tommy
Franks order att Irak skulle ockuperas och att han hade att inleda förberedelserna.95
Man berättade efteråt att generalen hälsade beskedet med en ström av svordomar
och obsceniteter.
Om det stämmer så måste han ha förstått att detta riskerade att överanstränga USA:s
resurser farligt mycket.
Enligt alla tillgängliga källor hade Paul Wolfowitz varit mycket drivande. Under
nästan alla kabinettsmöten tog han ständigt upp Irak, Irak och åter Irak. Det var hans personliga korståg. Det hade stundtals vållat irritation, över detta eviga tjat om Irak. Efter elfte
september ville han omgående angripa Irak, hellre än att jaga Al Quida i Afghanistan. Han
tog upp frågan under de första kabinettsmötena efter attentaten.
Med andra ord: USA borde enligt denna uppfattning obekymrat vända ryggen till
den motståndare som mördat över tretusen amerikaner i hjärtat av New York för att istället
gå till storms mot ett land som inte utgjorde ett hot och som veterligen inte hade något att
göra med attentaten.
Många förmodar att vicepresident Cheney var nyckelpersonen. Efter elfte september
började vicepresidenten ofta sammanträffa med Bernard Lewis. Enligt Brent Scowcroft var
det han som ständigt tryckte på Vita Huset om att Amerika måste hävda sig gentemot araberna, att det gällde att klippa till stort och hårt. Det gällde ”…att slå dem mellan ögonen
med en klubba. De respekterar styrka.”96 Lewis förklarade att Amerika skulle ta sig an en
sjuk civilisation som först pryglas till underkastelse. Givetvis, för sitt eget bästa.97
Förutom Paul Wolfowitz tjatande framhävdes det att detta minsann var ett helt ge-
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nomförbart projekt.
En nästan lika stor seger som själva krigsutbrottet var när Bushdoktrinen proklamerades på hösten 2002. Därmed hade utkastet i Defense Planning Guidance från 1992 till
sist blivit supermaktens officiella, utrikespolitiska rättesnöre. I och med den proklamerade
Amerika öppet att man förbehöll sig rätten att ingripa militärt över hela världen, utan hänsyn till folkrätt eller avtal. I praktiken förklarade man sig ha suveränitet över hela planeten
och den omgivande rymden. Irakinvasionen skulle bli prejudikatet.
På våren 2002 inleddes propagandakampanjen för invasionen.
Ahmad Chalabi skaffade fram lagom hopljugen information om såväl de enorma
mängder massförstörelsevapen som Irak ägde som vilket välkomnande som skulle möta de
amerikanska trupperna. Den slussades vidare dels till pressen, dels till statsledningen, dels
till pressen, till sympatiskt inställda kommentatorer.
En relativt liten grupp lyckades under år 2002 framstå som en veritabel opinionsstorm.
En begränsad skara men som var enormt flitig och aktiv. Samma budskap reläades
via kolumnister, via tidskrifter, via radiopratare och via en mängd olika kommittéer, medborgargrupper och föreningar. De skapade något som Jim Lobe kallade för resonanskammare emellan sig.
En amerikansk diplomat förklarade:

”Hos den allmänna opinionen och vissa kongressledamöter ger den intrycket av
att den neokonservativa vågen förvandlats till en veritabel stormflod. Ett organ
bedriver lobbying för ett angrepp på Irak. Dagen därpå är det ett annat och veckan
därpå publicerar ens favorittidning ett brev på förstasidan som härrör från ett tredje
”forskningsinstitut”. Alla talar med samma röst. Det imponerar. Man kan tro att en
majoritet står bakom deras uppfattningar men det är fullständigt fel. I verkligheten
är det samma män som oavbrutet framträder i olika kostymer. De är inte många
men mycket välorganiserade och effektiva. Orubbliga ideologer med professionella
mediaexperter på sin sida.”98

På kvällen den 19 mars 2003 inleddes de första bombanfallen mot Bagdad. Följande dag
rullade de amerikanska trupperna in över gränsen mellan Irak och Kuweit. Kriget hade
börjat.
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Två män som inte tyckte om varandra. Tommy Franks, befälhavaren för CENTCOM och
Douglas Feith. Tredjemannen i Pentagon

”Den dummaste
djävla varelsen...”
ÄNDA

SEDAN KRIGSUTBROTTET

2003 har han kallats ”den dummaste djävla varelsen på

jordens yta”.
Det kom ursprungligen från den frustrerade CENTCOM-befälhavaren Tommy
Franks, det gjordes under en intervju för Bob Woodward för boken ”Plan of attack”.
”I have to deal with the stupidest fucking guy on the planet almost every day.”
Ett hårt omdöme med tanke på att Douglas Feith var såväl statssekreterare i Pentagon, advokat och affärsman och tillhörde en av topparna i det neokonservativa nätverket.
Douglas Feith har ett blekt, runt fullmåne ansikte med liten tunn prudentlig mun,
stålbågade glasögon och järngrått hår. Fotografierna visar honom nästan oföränderligt kostymklädd.
Som så många av de neokonservativa har Douglas Feith vuxit upp i skuggan av Förintelsen. Hans far Dalck Feith kom till USA som flykting från Polen.
Dalcks föräldrar och hela syskonskara utraderades under andra världskriget.
Journalisten Jim Lobe, som själv var andra generationens förintelseöverlevande, noterade att det var något som är svårt att undkomma, som ständigt molade. Han hade bara
dragit helt andra slutsatser av det jämfört med Feith och Wolfowitz. Jim Lobe hade blivit en
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Två frustrerade
män. Brittiske
försvarsminstern
Geoff Hoon och
CENTCOMbefälhavaren Tommy
Franks

av de flitigaste bevakarna av de neokonservativas verksamhet.
Familjen Feiths sionistiska meriter är oklanderliga. I Polen var pappan
Dalck aktiv medlem av Betar, en fascistiskt anstruken, högersionistisk rörelse
som kom att bli kärnan i det israeliska
Likud-partiet. Douglas Feith är så till
den milda grad proisraeliskt att Condoleezza Rice under en föredragning
avbröt hans svada med ett kort “Tack
Doug men vill vi veta den israeliska
ståndpunkten bjuder vi in ambassadören.”99
Precis som general Franks verkar de flesta av Douglas Feiths underordnade på Pentagon ha hatat honom intensivt. Karen Kwiatkowski beskrev honom som på
en gång redigt arrogant, virrig och totalt ointresserad av all information som inte bekräftade hans världsbild.100
Så kanske är Douglas Feith dum trots allt. Det handlar bara om en annan slags dumhet.
I ett litet mer nyanserat omdöme beskrev general Tommy Franks sin statssekreterare
som visserligen var normalt begåvad men titt som tätt försvann med huvudet in i ljusblå
teoretiska moln när det gällde hur världen fungerade.
Det var denne, prudentlige, splittrade person som skulle stå i centrum för två viktiga
operationer. Den ena skulle bli en framgång, den andra ett hejdundrande fiasko.
”Framgången” bestod i att han fabricerandet av bevisen för kriget mot Irak. Därefter
skulle Douglas Feith bidra till att förvandla ockupationen till ett rungande fiasko.
På sommaren 2002 började man röja nya kontorsutrymmen i Pentagon för att inrätta en ny enhet som skulle avknoppas ur NESA: Speciella planeringsavdelningen, Office
of Special Plans (OSP). Den skulle efteråt kallas för lögnfabriken.101 Chefen blev Abram
Shulsky. Avdelningen arbetade under Douglas Feiths domvärjo.
OSP proppades full med ärke-neokonservativa tjänstemän och konsulter.
Office of Special Plans arbetade inte med planer. Istället var det en ny version av
gamla Team B från 1970-talet, den här gången med syftet att ta fram argumenten för ett
krig mot Irak.
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Den här gången skulle de neokonservativas verksamhet tangera och överskrida gränsen för ren kriminalitet. Det som planeringsavdelningen ägnade sig åt vara rena förfalskningar. Karen Kwiatkowski berättade om hur det mest berömda exemplet tillkom, det om
att Saddam Husein försökte komma över uran i Niger.
Det fanns ett korn av sanning där. Irak hade faktiskt försökt göra det… på 1980-talet.
Avdelningen hade helt enkelt tagit en gammal rapport och strukit alla datum, vilket fick
gav intrycket att det var en pågående irakisk ansträngning.
För de flesta Pentagonanställda märktes bara OSP:s verksamhet i form av de såkallade diskussionsunderlag, Talking Points som Avdelningen skickade ut.
De anställda skulle de utgå från de underlagen, när de själva skrev sina PM och när
de diskuterade med utomstående.
Det var ett smärre genidrag. Även personalen på låg- och mellannivå verkade tala
om samma saker och skicka ut samma signaler till omvärlden som den neokonservativa
ledningen.102

•••
Det var under ett sammanträde om vilka av Iraks provinser som skulle falla under den centrala regionen som ambassadör Barbara Bodine med växande häpnad så Paul Wolfowitz
börja rita om Iraks provinsgränser.
Som om Irak var ett tomt ark som man skulle kunna omforma efter behag.103 Harold
Rohde spekulerade över möjligheterna att ändra Iraks alfabete till det latinska på samma
sätt som Attatürk gjorde i Turkiet.104
Enligt planerna skulle man slopa värnplikten i Irak. Landet skulle bara ha en liten
yrkesarmé på 40 000 man, utan flygvapen eller pansar.
Det kan vara värt att ta en funderare på detta. Irak har en 1 458 kilometer lång gräns
mot Iran, ett land som man utkämpat ett åtta år långt krig mot. Därtill kommer en 605
kilometer lång gräns mot Syrien som man periodvis också haft ett spänt förhållande med.
Trots detta sårbara läge skulle det alltså räcka med en liten operettarmé på 40 000.
Den enda rimliga förklaringen var att Irak egentliga försvar skulle tillhandahållas
från annat håll.
Under slutet av år 2002 och början av år 2003 började tecknen på att USA skulle invadera Irak bli allt entydigare. Runtom i världen betraktades det med ömsom fasa ömsom
beundran.
Samtidigt, bakom den massiva amerikanska uppmarschen rådde kaos.
Amerika skulle ta Irak. Så mycket var bestämt, men sedan då? Vad skulle hända med
landet efter stormningen? Vid det laget hade motsättningarna mellan de neokonservativa
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och Ahmad Chalabi å ena sidan och utrikesdepartementet och CIA å den andra vuxit sig
oövervinnerligt stark. I synnerhet var det de neokonservativas outtröttliga förmåga att hata
alla som inte höll med dem som skulle ödelägga.
Samtidigt visar det vidden av vansinnet i vad som skulle ske. De neokonservativa
hade manövrerat Amerika in i kriget med en överlägsen snits men när det gällde uppföljningen, det som skulle få hela projektet att gå i lås, skulle alltsammans bli några hafsiga
improvisationer i sista minuten.
Inledningsvis verkar man ha satsat på att det enda som krävdes var att katapultera
Ahmad Chalabi in i Bagdad med några anhängare så skulle allt gå i lås. (Athony Zinni kallade den planen för ”getbukten”.)
Den enda riktiga planeringen fanns på utrikesdepartementet. Mot dem hyste de
neokonservativa intensiv fiendskap. Alltså uteslöts de och planeringen drev redlöst. En exilirakier, Feisal Istrabadi, försökte i början av juni 2002 desperat få ett besked från Douglas
Feith. ”Ni måste bestämma vilken er strategi är.”
De olika parterna blockerade ständigt varandras projekt. Ingen var tillräckligt stark
för att genomdriva något eget fullt ut. Till sist upprättades Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA) under en pensionerad general som fick två månader att förbereda sig.105 Till råga på eländet började de neokonservativa nästan omgående intrigera mot
ORHA. Dess chef Jay Garner fann att hans begäran om nyckelpersonal som kunde språk
och lokala förhållanden ideligen avslog eller förhalades.106 Det handlade helt avgörande
expertis som desperat väl hade behövts men som ofta uttryckt tvivel över de neokonservativas utrikespolitiska klokskap.
Summa sumarum: den amerikanska ockupationsförvaltning som installerade sig i
Bagdad blev en liten och illa förberedd skara.
Det började inte bra.
Collin Powell och det amerikanska utrikesdepartementet vann en av sina sällsynta
segrar med hjälp av bistånd från Tony Blair. Det blev ingen snabbinstallation av Ahmad
Chalabi i Bagdad. Därmed skulle USA få lov att försöka sig på att styra Irak en längre tid.
För Amerikas hårt prövade militärer och diplomater väntade nya plågor. En som
fick tidig erfarenhet av anställningsprinciperna var Patrick Lang, pensionerad överste och
underrättelseman vid Pentagon, som kallades till anställningsintervju inför Douglas Feith
2001 för en tjänst som samordnare av Pentagons lågintensiva krigföring.
Pentagons tredjeman satt vid sitt skrivbord och mumsade smörgåsar.
Lang var förbryllad. Normalt brukade man sitta med kandidatens dossié framför sig i
sådana situationer.
Feith sade, ”Är det sant att du känner araberna väl och att du talar arabiska mycket
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bra?”
Pat Lang svarade att det stämde.
Douglas Feith svarade att det var illa.
Det blev slutet på intervjun.
Patrick Lang fick inte jobbet.
Lang och många andra ansåg att mäktiga neokonservativa helt enkelt hade djupt
rotad aversion mot ”arabister”, diplomater och militärer specialiserade på arabvärlden. De
ansågs ha litet för stor förståelse för arabiska synpunkter och för att ställa ofina frågor om
neokonservativa strategier.107
Därmed avsvor man sig med ett pennstreck huvuddelen av expertisen för att arbeta i
mellanöstern.
Ganska snart råkade de neokonservativa i gräl med chefen för ockupationsförvaltningen i Irak Jay Garner. Garner hade under sin första och enda presskonferens förklarat
att det ingalunda var självklart att Ahmad Chalabi skulle bli den nye irakiske statschefen.
Den natten fick Garner en serie telefonsamtal från en upphetsad Douglas Feith som tjöt i
luren att han skadat INC och generat Ahmand Chalabi.
Garner svarade: ”I så fall Doug måste du kalla samman en liten presskonferens på
morgonen och säga: ’Vi avskedar Garner eftersom han generat Ahmad Chalabi.’”
”Det kan vi inte göra, ” pep Douglas Feith.
”Låt mig vara i så fall,” snäste Garner.108
Chalabi var Douglas Feiths speciella älsklingsbarn. Somliga upplevde honom som
lika känslig som en mor som får höra att hennes barn är fult. Den troheten verkar knappast ha varit besvarad. Chalbi hade förklarat för en bekant att han bara tänkte utnyttja
”judarna för att få vad han ville ha från Washington och att han skulle vända sig mot dem
efter det.”109
Jay Garner upplystes om att hans förvaltningschef hade ersatts av en viss Michael
Mobbs, på Douglas Feiths begäran. Ett av Mobbs första åtgärder var att tilldela Halliburton
uppgiften att restaurera Iraks oljeindustrier. Han hade inte gjort mer än ringa upp vicepresident Cheneys kanslichef och pratat litet innan kontraktet för sju miljarder dollar flott
överlämnades.110
Förutsättningarna för alltsammans var helt uppåt väggarna fel. De neokonservativa
hade närmast tänkt sig ett snabbt och elegant litet blixtkrig där Irak, dess oljekällor, infrastruktur och administration skulle falla i amerikanska händer helt oskadda. Det hade
närmast liknat något som skulle ske på en dataskärm snarare än ett riktigt krig. I detta önskescenario skulle helt enkelt skatteinspektörer, skollärare, kommuntjänstemän, regementsfanjunkare, universitetsrektorer, oljetekniker, alla, ja absolut alla skulle helt enkelt vakna
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upp en dag och upptäcka att den gamle chefen var borta och att en amerikansk vicekung
tagit hans plats. Tanken var att man helt enkelt skulle kunna börja ge order genom detta
finförgrenade administrativa maskineri.
Det var vad planerarna i Washington förutsatt.
Och det var vad som inte fanns.
Iraks infrastruktur var svårt nerkörd. Hela det administrativa maskineriet gnisslade
och knarrade. Viktiga delar hade lossnat eller fanns helt enkelt inte. Till allas förvåning
hade det dessutom uppstått en svärm av alternativa maktcentra och politiska grupperingar
som glada och lyckliga började upprätta sina egna miliser.
ORHA upplöstes. En ny ockupationsförvaltning organiserades, Coalition Provisional
Authority (CPA) för att ta över den 21 april 2003.
Det skulle också ske under Douglas Feiths överinseende.
I praktiken urartade det hela i en gigantisk huggsexa när mängder av pampar kämpade för att ordna sinekurer åt sina olika gunstlingar. Självaste president George W Bush
ingrep då och då för att vika toppjobb åt sina favoriter.
Med gemensamma krafter skulle de skapa ”inte ens ett B- utan ett C lag”.
I synnerhet de yngre republikanska partiaktivisterna ansågs nästan bara intressera
sig för hur de minsann skulle snuva demokraterna i det kommande valet och sedan säkra
feta pastorat i den nya bush regeringen. En tjänsteman klagade: ”De kläcker ur sig de mest
hårresande planer som ställer till med så mycket problem att det tar mer tid att fixa än att
skapa.”111
Redan tidigt cirkulerade vilda rykten om hur CPA:s personal hade värvats. Det påstods att det hade skett genom att man utnyttjade de CV:n med som ungdomar skickat in
till den Republikanska tankesmedjan Heritage stiftelsen med ansökningar om praktikplatser.
Det visade sig vara fullständigt korrekt. Det var exakt så man hade gått till väga.112
Den ansvarige för Iraks universitetsväsende blev John Agresto. Han hade varit elev åt
självaste Leo Strauss. De irakier som mötte honom undrade förbryllade hur han hade fått
jobbet. Agresto verkad vara en snäll man men verkade inte begripa något. Däremot var han
vän med både Donald Rumsfelds och Dick Cheneys fruar.113
Förutom allt detta var Douglas Feith inblandad i de juridiska manövrarna för att
sörja för man fick tortera fångar.
Det uppgavs i Slate att Feith betraktade Genève konventionen med löje.114

•••
DET

BÖRJADE MED

trafikolyckorna.
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Under sommaren 2003 började alltfler rapporter ramla in om att ensamma amerikanska trängfordon mystiskt förolyckats. Här och där kom attacker på patrullerande soldater. Man försökte i det längsta att undvika att tala om nämna orden ”bakhåll” och ”gerillakrig”.
Douglas Feith fattade två viktiga beslut som öste högoktanig bensin på glöden.
Det var, som vanligt frestas man tillägga, Ahmad Chalabi och hans organisation INC
som tryckte på. Diskussionen gällde vilka medlemmar av Baathpartiet som skulle få fortsätta att arbeta.
Chalabi och INC insisterade på att förutom de fyra högsta nivåerna skulle även de
som tillhörde udu firka nivån skulle förbjudas inneha ledande ställning i statliga myndigheter.
De utgjorde bara nivån över de vanliga, ”meniga”, medlemmarna. Att utesluta dem
vore liktydigt med att ramponera den irakiska byråkratin.
Beskedet nådde Bagdad från Douglas Feiths kansli: utrensningen skulle verkställas, man skulle inte bara inkludera udu firka-nivån bland de som skulle rensas ut: även
de vanliga medlemmarna av Baath partiet skulle vara uteslutna från ledande positioner i
förvaltningen.115 Nästa dråpslag: på Feiths order förklarade den nytillsatte ståthållaren Paul
Bremer att den irakiska krigsmakten var upplöst: armén, flygvapnet, flottan, underrättelsetjänsten och försvarsministeriet försvann.116 En halv miljon irakier avskedades. De flesta var
militärer men där fanns också många lärare, läkare, sjuksköterskor. Många av dem hade
enbart anslutit sig till Baath partiet av karriärtekniska skäl.117
Landets svårt ramponerade förvaltning ramponerades ytterligare. Stora delar av ockupationsförvaltningen var under en kritisk period helt eller delvis absorberad av att rensa
ut partianslutna.
Och reservoaren av missnöjda fylldes på av hundratusentals människor av vilka
många dessutom var militärt utbildade i vapenför ålder. Det redan pyrande upproret fick
sig en rejäl skjuts.

•••
DET

DRÖJDE FRAM TILL

Georg Bush tillträdde sin andra mandatperiod 2005 innan Douglas

Feith slutligen avgick. Britterna hade länge och väl krävt att han skulle avskedas, något som
rutinmässig avslogs med motiveringen att det vore ett ”medgivande av misslyckande”. Istället bereddes ”planetens dummaste man” ett hedersamt avtåg. I sinom tid fick han till och
med tjänst på Georgetown universitetet. Douglas Feith undervisade i en kurs om George W
Bushs regeringspolitik.
Ett reportage i New Yorker, som betänkligt mycket liknar ett försök till äreräddning
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av den vid det laget utskämde före detta tredjemannen från Pentagon, skildrar ingående
hans smakfulla, personliga bibliotek. Man tycker sig ana en biton av desperation. Som ”planetens dummaste man” ville demonstrera hur bildad han i själva verket var.
Det noterades att Douglas Feiths bibliotek var proppfullt med böcker om mellanöstern och om det brittiska imperiet.118
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Resultatet: Baquba den 16 september 2007. Han hette Dhiya Thamer och blev sex år

I

RUMMET DE VISADE HENNE

såg Jo Wilding en äldre kvinna. Madrassen i sängen hon låg på

var genomdränkt av blod. Sjukhuspersonalen hade hjälpligt sytt ihop skottsåret i hennes
buk och i hennes ben. I handen höll hon fortfarande den vita flagga hon viftat när de sköt
henne.
Det var den amerikanska marinkårens krypskyttar.
Igen.120
Den 29 åriga Wilding var ett ganska osannolikt vittne till den första belägringen av
Fallujah. Hon var brittisk jurist, politisk aktivist (hade blivit arresterad efter att ha kastad
rutten frukt på Tony Blair) och, av alla saker… sjukhusclown. I den sista egenskapen hon
begivit sig som frivillig hjälparbetare till Irak för att uträtta vad som gick.121
Det var en annan tid och en annan värld. Efter att ha fått meddelandet om att läget i
Fallujah var desperat hade Wilding och hennes vänner anmält sig som frivilliga för att följa
med en irakiska konvoj som skulle försöka få fram sjukvårdsmaterial.
Förhoppningen var att deras europeiska fysionomier och brittisk-accentade engelska skulle kunna hjälpa konvojen att passera de amerikanska vägspärrarna. (Det visade sig
hålla streck ganska väl under återresan. Stenansikten och herrefolksattityder hade tvärt
slagit om i inställsam tjänstvillighet när Jo Wilding och hennes kamrater presenterade sin
nationalitet.)
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maste månaden
Vägen öster om Fallujah kontrollerades av rebellerna. Överallt hade hon sett brinnande amerikanska trängfordon, tankbilar och utslagna stridsfordon. De hade nått fram
till en klinik i Fallujah. De sårade strömmade in, inte i ett jämnt flöde, utan stötvis, i skaror
när striderna i staden mojnade tillfälligtvis och förflyttning var möjlig, om än livsfarlig.
Jo Wilding såg kvinnor som skrek, slog sig för bröstet och barn med skottskador
strömma in på kliniken. Alla berättade samma sak.
Krypskyttarna. Det var den amerikanska marinkårens krypskyttar. De sköt urskillningslöst. Sköt mot rebeller, sköt mot kvinnor och barn som flydde från de amerikanska
positionerna och sköt mot ambulanser. Wilding såg samma ambulans lappas ihop fyra
gånger för att utryckningsarbetet skulle kunna fortsätta.
Det största sjukhuset var förstört. Till det näst största gick det inte att ta sig fram.
Krypskyttarna bevakade tillfartsvägarna.
Nästan alla hon talade med hade förlorat någon anhörig eller vän.122

•••
ENLIGT BBC,

SOM

följde de amerikanska belägringstrupperna, började stämningen bland

dem sjunka. Inledningsvis hade marinsoldaterna varit skrytsamma och självsäkra. Nu började rösterna dämpades och blickarna flacka.
De hade kört fast inne i staden.
CNN hade skickat ett av sina nyhetsankare till platsen. Jim Clancy hade anlänt för att
bevaka inmarschen. Han fick en svår uppgift. Clancy sågs vrida sig och svettas framför kameran och försökte förtvivlat hitta en positiv vinkel på det hela inför de amerikanska tittarna allt medan offensiven började sega,
sedan stå stilla och sedan tvingades dra
sig tillbaka från Fallujah helt och hållet.
Det här skulle ha blivit en enkel
seger, istället blev det USA:s första tydliga nederlag i Irak.
Hela styrkan var för liten för uppdraget. När de kom hade större delen
av den manliga befolkningen i Fallujah
tagit till vapen för att försvara staden.
Det fanns inget hopp om att få förstärk-

Jo Wilding 2004
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ningar heller. I de södra delar av landet hade strider brakat loss mellan koalitionstrupper
och Muqtada al Sadrs milis.
Upprinnelsen var tämligen trivial. I en tidning hade al Sadr tagit sig orådet att prisa
elfte september attentaten. Paul Bremer beordrade att tidningen skulle stängas. Det blev
den tändande gnistan. De hade underskattat Sadr-rörelsens styrka. Området söder om Bagdad hölls huvudsakligen av en svag division, huvudsakligen av östeuropeiska koalitionstrupper. Flera städer rändes över ända av al Sadrs styrkor. Krafterna splittrades ytterligare och
förbindelselinjerna mellan de amerikanska trupperna i Bagdad och Kuwait klipptes av. Sju
broar sprängdes bakom trupperna uppgav general Ricardo Sanchez.123 Den amerikanska
expeditionskåren behövde få fram 3 000 lastbilar om dagen för att hålla igång sin försörjning. Man hade räknat fel igen. Sadrrörelsens milis verkade tilltalade svag och inkompetent. Problemet var bara att Sadrrörelsen är lika mycket var en politisk rörelse som en milis.
Det innebar att man hade goda möjligheter att stampa fram nytt manskap. Enligt
Juan Cole slet de amerikanska generalerna sitt hår av förtvivlan medan det bara dök upp
mer och mer milismän vars existens inte varit på det ursprungliga organisationsschemat.
En bloggande amerikansk officer sammanfattade situationen på följande sätt: vem
som än förde befälet över rebellerna så hade han just upptäckt en allvarlig svaghet i den
dittills så massiva amerikanska rustningen. Den amerikanska armén hade i själva verket inte
resurser att göra två saker samtidigt i Irak. I det här fallet kunde man inte belägra Fallujah
och säkra sina förbindelselinjer samtidigt.
Litet mer än ett år hade passerat efter den triumferande erövringen. Nu var kollapsen hotande nära.
För att göra eländet fullständigt: under de sista dagarna av april 2004 kreverade
Abu Ghraib skandalen. Över hela världen rullades bilderna fram på nakna, förödmjukade
irakiska fångar och hånflinande amerikanska vaktsoldater. ATT något otäckt skedde i Abu
Ghraib fängelset hade varit väl känt på Bagdads gator sedan länge. Där hade bland annat
cirkulerat ett flygblad, skrivet av en anonym irakisk kvinna, kallad för Noor, som beskrev
sina upplevelser i Abu Ghraib fängelset med tortyr och upprepade våldtäkter.
Kanske dödade de bilderna de sista utsikterna för en amerikansk maktställning i
Irak, annat än stöttad av militärbaser, pansarskytteförband, målsökande robotar och flygunderstöd.

•••
PÅ

BÅDE AMERIKANSKA

och israeliska webbsajter som kommenterade nyheterna citerade

man under den tiden ofta dystert inledningsraderna ur TS Eliots dikt Det öde landet från
1922.
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”April is the cruellest month”.
April är den grymmaste av alla månader.
Det stämde rätt väl. April 2004 var en mycket grym månad. Fram till dess hade föreställningen härskat att Pax Americana rådde över Irak, alltmer störd, förstörd och nedvittrad
av tilltagande strider. Nu brakade det knarrande, svajande bygget samman. Det krig som
hade förklarats överståndet i april 2003 höll på att flamma upp igen. Det gick inte längre
att låtsas att det enbart handlade om en skara förargliga eftersläntrare från den störtade
Saddamregimen.
Befälhavaren för de amerikanska trupperna i Irak, general Ricardo Sanchez sparkades. Den amerikanska armén skickade sin största befälstalang, general George Casey för
att ersätta honom. Casey och militärområdeschefen befälhavaren general John Abizaid
lyckades mödosamt återställa läget genom att skifta sina uttröttade förband än hit än dit.
Förbindelselinjerna kunde sakta öppnas igen. Men ett obarmhärtigt faktum grinade likväl
Washington i ansiktet: den strategiska planen hade förvandlats till en rökslinga. Det var
slutet för det neokonservativa kriget och början på ett segt utnötningskrig. Från den typ av
konflikt som passade den amerikanska krigsmakten bäst gick man till den typ som passade
den sämst. Tanken hade hela tiden varit att Amerika skulle ta Irak snabbt, sedan skulle
trupperna snabbt hämtas hem, snabbt, för att vila upp sig inför nästa erövring. Den före
detta NATO chefen Wesley Clark fick av sina gamla officerskollegor höra att de neokonservativa hade en veritabel dödslista på sju länder som skulle sablas ner, det ena efter det
andra. Syrien och Iran fanns med, troligen också Libanon, Libyen och Somalia.124
Alla de planerna måste utan ytterligare kommentarer läggas på hyllan för eventuellt
bruk i en alltmer avlägsen framtid. Ville amerikanerna hålla sig kvar i Irak var de piskade
att behålla en stor fältarmé stationerad i landet. Därmed måste den där ”nästa erövringen”
skjutas på en alltmer obestämd och dimmhöljd framtid.
Kärnan av den amerikanska armén tvingades ligga kvar i Irak. Manskap och utrustning började nötas ner. Den huggvärja som skulle svingas över mellanöstern började bli
alltmer slö.

•••
WOLFOWITZ

TEORI OM

att de allierade om bara längtade efter större amerikansk beslut-

samhet hade provats och spruckit som en vas påkört av ett snabbtåg. Hårdare utspel hade
givit upphov till ett allt större motstånd, inte mindre. Den tyske utrikesministern Joschka
Fischer varnade, de var ”alliansparters, inte sattelitstater”.125
Därmed blev kriget en unilateral amerikansk ensam rusning.
Därmed torkade förhoppningarna om att kunna utnyttja de europeiska allierade
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som hjälptrupper in. USA måste förlita sig på sina egna resurser. DERAS krig, det enda krig
de föreställt sig var ett snabbt expedierat blixtkrig. Nu stod de med ett segt utnötningskrig
på halsen.
Det var just den typ av konflikt som den amerikanska krigsmakten var som sämst
rustad för att möta.
Där stod nu den neokonservativa gruppen. Nästan alla deras antaganden invasionen
hade slagit fel, om krigets svårighetsgrad, om kostnaderna, om hur världen skulle reagera.
Man frågar sig gärna hur de svarade på sitt monumentala fiasko.
Blev de måhända försagda och överlät åt expertisen att sköta ruljansen hädanefter?
Ingalunda.
Inte heller hade Amerika tappat aptiten på deras strategiska råd. Normalt skulle
man kunna förvänta sig att en grupp rådgivare som skickat in sitt land i ett sådant debacle
skulle beredas en framtid med att packa upp varor på diverse köpcentra i mellanvästern.
Så blev inte fallet. De satt kvar på sina tankesmedjor. De fortsatte publicera sina kolumner i Washingtonpost. De hade fortfarande president Bushs öra och vicepresident Dick
Cheney var fortfarande deras främsta talesman.
För nästan samtliga neokonservativa innebär inte det växande debaclet i Irak inte att
deras ursprungliga antaganden var fel. Man skulle ha tagit i med större kraft helt enkelt.
Problemet var att man inte visat tillräcklig brutalitet. Som så ofta när det handlar om skrivbordsstrateger som kommit i klämma blir rekommendationerna bara allt mer blodtörstiga.
Deras förslag blev bara alltmer brutala.
John Podhoretz som förklarade

”Tänk om det taktiska misstaget vi gjorde var att vi inte dödade tillräckligt med
sunniter upptakten för att skrämma dem och göra dem så rädda att de går med på
vadsomhelst?”126

Danielle Pletka, vice ordförande för American Enterprice Institute förklarade hon visserligen inte var någon större anhängare av tortyr men att det helt säkert var nödvändigt
ändå.127
I sinom tid skulle Bernard Lewis framhålla Sovjetunionens politik gentemot muslimerna i Centralasien som ett lämpligt föredöme för USA.
Det beundransvärda var just den besinningslösa hänsynslösheten Sovjetsystemet
kunde mobilisera mot minsta ansats till opposition.128
Så skulle det gå till.
Precis så.
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•••
MAN

STÅR INFÖR EN PARADOX.

Medlemmarna av det neokonservativa nätverket rör sig smi-

digt som hajar när det gäller att manövrera sig fram i Washington DC:s korridorer. Ständigt
utmanövrerar de sina motståndare och driver igenom sin vilja.
Lika hopplöst borttappade verkar de vara när hela härligheten till sist skall sjösättas
i världspolitiken. Jim Lobe har betecknat dem som en grupp som ofta agerar på basis av
blind tro.
Det har sagts något om de styrande i den amerikanska ockupationsförvaltningen i
Irak som är mycket bra och som skulle kunna sammanfatta de neokonservativa. Det var en
tjänsteman som anmärkte att de förtvivlat gärna verkade vilja vara machiavelliska, ville vara
just sådär överlägset sluga men att de till sist bara lyckades bli manipulativa och åstadkomma raka motsatsen till vad de föresatt sig.129
Hur kommer det sig?
Hur kan en grupp människor som enligt all etablerad klokskap borde tillhöra samhällets elit hamnar fel så till den milda grad, gång på gång?
I en intervju framkastade journalisten Jim Lobe att en viktig orsak till att de neokonservativa så ofta landar helt galet kan vara det faktum att de utgör ett ganska slutet, tätt
sammanknuten nätverk som får nästan all sin information genom att tala med varandra
och läsa varandras artiklar.
Det neokonservativa nätverket hålls samman av att så många av dem, bokstavligen
talat är släkt med varandra.
Det domineras av veritabla familjedynastier, framför allt familjerna Kristol, Kagan
och Podhoretz. Deras barn hjälps till framskjutna positioner.
Irving Kristols son Willam ”Bill” Kristol är rörelsens kronprins. Bill Kristol var stabschef för USA:s förre vicepresident Dan Quayle och redaktör för Weekly Standard. Elliot
Abrams är gift med Norman Podhoretz dotter, Robert Kagans far och bröder är aktiva i
den neokonservativa rörelsen. Richard Pipes son Daniel och Norman Podhoretz son John
har utan större problem klivit in i framskjutna positioner. 130
Trots allt detta: de blev tvungna att erkänna att Amerika stod inför ett strategiskt
problem. Den amerikanska armén var för liten för sitt uppdrag. Det fanns inget hopp om
att pressa fram ytterligare förstärkningar ur de allierade.
Ytterligare en möjlighet var att försöka värva hjälptrupper lokalt. En irakisk styrka
som mödosamt hade petats samman hade gjort myteri när man försökt fösa fram den till
fronten i Fallujah.
Soldaterna ville inte slåss mot landsmän. Förbandet hade upplösts i massdesertering.
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Det fanns en liten ljusglimt. De kurdiska förbanden hade varit villiga att slåss mot
sunni muslimerna i Fallujah.
Där fanns kanske något att ta fasta på?

•••
ÅR 2007

FÖRSÖKTE DEN

neokonsevative kolumnisten Charles Krauthammer muntra upp

sina landsmän. Det var inte deras fel. Kriget, det krig som skulle göra Amerika mäktigt
och respekterat, var ett debacle. Det uppskattades att antalet dödsoffer i Irak uppgick till
en miljon människor.131 Två miljoner tvåhundratusen var internflyktingar enligt Organization for Migration.132 Ytterligare två miljoner hade flytt från landet. Irakiska myndigheter
uppgav att det fanns två miljoner änkor med osäkra framtidsutsikter och att 42 procent
av befolkningen hade sjunkit ner i absolut fattigdom.133 Jo Wilding påpekade att om man
bombar tättbebyggda områden är svåra förluster nästan oundvikliga.
Men som sagt var: Krauthammer framhöll med skärpa att det inte fanns någon anledning för amerikanerna att våndas eller ha dåligt samvete över detta. De hade befriat
Irak. Det var inte deras fel att irakierna inte tagit den underbara chans som skänkts dem
utan istället helt oförklarligt gripits av denna drift att börja dräpa varandra.134
Detta var inte alltid vad Charles Krauthammer tyckt. Faktum är att efter det hotande
debaclet i april 2004 hävdade han att inbördeskrig vore en finfin idé. Varför inte helt sonika släppa loss Shiitisk milis och kurdisk Peshmerga mot de motspänstiga irakiska sunnimuslimerna?135 För amerikanerna, soldater och politiskt ledning skulle det bara vara att stå
vid sidan om och titta på.
Under rådande omständigheter är det fullt möjligt att Irak skulle ha drabbats av
inbördeskrig eller i alla fall en omfattande maktkamp mellan olika etnisk religiösa grupper
i Irak. Det frikänner fortfarande varken USA eller dess neokonservativa från deras ansvar.
DE knuffade på utvecklingen och DE vräkte under kritiska faser mer virke på den pyrande
brasan.
I början av år 2005 dök det upp rapporter om att ”Pentagon tjänstemän” övervägde
inrättandet av dödspatruller efter Latinamerikanskt mönster i Irak. En av dessa klagade
över att amerikanerna bara var på defensiven hela tiden.
Den USA-installerade premiärministern Iyad Allawi rapporterades helt och hållet
vara med på noterna.
I flera artiklar kallades det ”Salvador alternativet”.
Här är källäget aningen osäkert. Den typen av diskussioner förs utan stenografer
eller protokoll. Order brukar ges muntligen. Det finns bara indicier på neokonservativa
inblandningen, men man kan notera: det som kolumnister började diskutera mot slutet av
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år 2004 var vad som började ske under år 2005.
Många av de neokonservativa hade varit flitigt inblandade i 1980-talets amerikanska
insatser i Centralamerika. Enligt Newsweek hade de kommit ut ur den erfarenheten med
känslan dödspatrullerna var en finfin modell som kunde tillämpas litet varsomhelst. Kanske är det också ett gott exempel på hur civila ideologer, långtifrån slagfältet ofta kan vara
mer blodtörstiga än militärerna. De behöver sällan störas av stänk på kostymerna.
Då spelade det mindre roll i sammanhanget att många amerikanska militärer i efterhand betraktade systemet med dödspatruller som ett sätt att förlänga ett uppror. Att de
skördade 40 000 offer (lågt räknat) och att många (kanske de flesta) av dessa var oskyldiga.
Det fanns dessutom ett stråk av hämndlystnad för alla motgångar i Irak. En officer
förklarade i en intervju att: ”Sunnibefolkningen betalar inget pris för sitt stöd till terroristerna. Ur
deras synpunkt är det riskfritt. Vi måste ändra på den ekvationen.”136 Enligt IPS:s Dahr Jamail var
det två veteraner från Centralamerika som introducerade konceptet i Irak: diplomaten
John Negroponte, tidigare ambassadör i Honduras, och den pensionerade översten James
Steele, tidigare chef för militärrådgivarna i El Salvador.
De som stötte på Steele i Bagdads Gröna zon så en figur som energiskt färdades mellan Bagdads polisstationer men ingen i den Gröna zonen fattade någonsin vad det var för
arbete han egentligen utförde.137
Enligt Dahr Jamail rekryterades de första dödspatrullerna från den irakiska polisen,
som i sin tur var rekryterad från Badr-kåren. Newsweek talar om att de bestod av handplockade Shiitiska milismän och kurdiska Pechmerga krigare. Dessa skulle därefter släppas
loss mot sunnimuslimerna.
En irakisk polisofficer berättade för Dahr Jamail att de av han kollegor som begått
mord och övergrepp mot sunni muslimerna både hade behållit sina jobb, befordrats och
belönats.138
Dahr Jamail berättade i en intervju för Sveriges Radio att amerikanerna tappade
kontrollen över dödspatrullernas verksamhet under år 2006. De började växa och grassera
ohejdat.
Människor fördes bort av patruller bara för att återfinnas som bakbundna, torterade
lik.
Det har sakta men säkert förvandlats till en krypande, etnisk rensning av Bagdad.139
Samtidigt drev det ytterligare på landets uppspaltning i olika etniska och religiösa uppsplittring. Även de som ville var piskade att vända sig till sina respektive undergrupper för
överleva.
Inbördeskriget sköt ytterligare fart.
Allt detta blev både Amerikas räddning och förbannelse.

”Vi älskar krig”

Det räddade USA:s armé från att än en gång hamna i samma rävsax som i april
2004, från att tvingas kämpa mot sunni muslimer i Anbar provinsen och samtidigt angripas
av Shiiterna i syd. Men priset var högt. Irak, som skulle bli den stora amerikanska plattformen i mellanöstern var ett drivande vrak, obrukbart för ytterligare amerikanska framstötar
i mellanöstern.
För de neokonservativa innebar hösten 2003 och våren 2004 början på en nergång
för deras inflytande. Men håll hela tiden i minnet: det handlar om en NERGÅNG men inte
om ett försvinnande. Paul Wolfowitz och Douglas Feith har lämnat sina jobb som andreoch tredjeman i Pentagon.
Bland många av Amerikas utrikes tjänstemän, diplomater, spioner och officerare
är de grundligt hatade. Ambassadör Joe Wilson hörde sägas att man borde driva en påle
genom hjärtat på varje neokonservativ som fanns. Kolumnisten Robert Novak visste att berätta att många amerikanska generaler i det kommande valet INTE tänkte rösta på republikanerna, för en gångs skull.
Den neokonservativa agitationen för krig mot Iran och Syrien klingar allt svagare.
Allt detta är förvisso sant.
Men många neokonservativa behåller sina poster i Bushregeringen. De har fortfarande kvar sina tidskrifter och tankesmedjor. Det blev de som drog upp riktlinjerna till
Bushs plan för tillströmning, The Surge. Den mest inflytelserike är Elliot Abrams enligt Jim
Lobes uppfattning som fortfarande sitter som ansvarig för mellanösternpolitiken i Bushs
nationella säkerhetsråd. De har den Republikanske presidentkandidaten John McCains öra
i allt högre grad.
De var med från början av Bushepoken.
De sitter där än.

•••
EN

SKRÄMD RECENSENT

anmärkte att om alla rekommendationer följts skulle USA utfärda

ultimatum närmast dagligen.140
Reaktionen på det växande debaclet var från neokonservativ sida som sagt var inte
större sans eller försagdhet. Boken ”An End to Evil”, skriven av förre president talskrivaren
David Frum och Richard Perle satte tonen för de kommande åren.
Motgångarna berodde enbart på att världen var grymmare och uslare än de trott
från början. Perle och Frum krävde hårdare tag från USA:s sida.
Ständigt hårdare tag.
Över hela världen.
Och MOT hela världen.
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I boken gör de ett storslaget svep över jorden. De förklarar i förbigående hur ytterligare ett halvdussin nationer skall upplösas eller slås samman. Bland annat borde USA
uppmuntra separatism bland shiamuslimerna i nordöstra Saudiarabien (där oljekällorna
ligger).
Listan på hatobjekt är ännu längre. New York Times noterar att den inkluderar Iran,
Syrien, Saudiarabien, USA:s utrikesdepartement, CIA, FBI, Europa, det Demokratiska partiet och till och med George Bush den äldre.141
Europeiska Unionen måste motarbetas. Det skulle ske, dels genom att USA skulle
uppmuntra inre splittring och dels genom att ringa in den med nya militärbaser.
Fientligheten mot Islam är våldsam. Stundtals verkar hela religionen vara en enda
sammansvärjning. Det förklaras kategoriskt att all terrorism beror på problem inom Islam.
De rekommenderar att muslimerna i USA skiljs ut och hålls under speciell övervakning.
Eventuellt kan vanliga medborgare uppmuntras att agera angivare.
Utbrott av islamofobi i Europa har noterats med stor belåtenhet.

Epilog; Fartyget
Av bilderna att döma liknade kryssningsfartyget en finlandsfärja. Den brittiske journalist
som följde ut på Stilla Havet noterade att den hade ett kasino, fem barer, två restauranger,
en filippinsk besättning och femhundra passagerare bestående av neokonservativa och
prenumeranter på tidskriften National Review. Norman Podhoretz var där, liksom Bernard
Lewis, William Buckley, Dinesh D’Souza, Mark Steyn, Midge Decter. Jim O’Beirne var där.
Han som var Vita Husets förbindelseman Donald Rumsfeld och som skötte om rekryteringen av personal till ockupationsförvaltningen i Irak, CPA. Han hade tillämpat sina egna
urvalskriterier, kandidaterna hade fått frågor om sin inställning till abort, dödsstraff och
om de röstat på Bush.142
En enda av passagerarna var afroamerikan.
På det kryssningsfartyget vilade inga ledsamheter. Alla var överens om att invasionen
av Irak var en enastående framgång. Det enda problemet var att vänstern och massmedia
försökte underminera krigsansträngningarna.
Alla var övertygade om att det bara var en tidsfråga innan Bushregeringen attackerade Iran.
Alla var också övertygade om att muslimerna var på väg att ta över Europa.
En elegant kvinnlig designer från Kalifornien förklarade i förbigående att Amerika
borde börja avrätta fredsaktivister.

Vi älskar krig

Då skulle allt bli bra.143
Det fanns inga, ABSOLUT INGA, tecken på någon ånger över det monumentala misslyckandet som alltsammans utmynnat i. Inga sömnlösa nätter över alla dödsoffer, flyktingar
eller fattigdomen.
Daniel Pipes skrev rentav i Jerusalem Post:

”Iraks lidanden är varken koalitionens ansvar eller någon fara för västvärlden.
Att fixa Irak är varken koalitionens ansvar eller dess börda. När sunni terrorister
angriper shiiter eller tvärtom innebär det att icke-muslimer löper mycket mindre
risk att komma till skada. Inbördeskrig kanske är en humanitär tragedi men inte en
strategisk sådan.”144

Samtidigt är av allt att döma deras förtröstan obruten inför framtiden. Inledningsvis flockades de kring Rudy Giuliani, sedan kring McCain. I en kolumn gör Robert Kagan klart att
han inte har några större invändningar mot den politik Barack Obama hade aviserat.145
De räknar inte med att försvinna scenen. Inte på länge än.
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