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Abstract:

In this essay i argue that there are three different variables that may be able to control the outcome of

certain foreign policy choices. These three variables are External Threats, government division and

public opinion. The Essay also tries to identify former president Bush motives behind the 2003 Iraqi

War. It is partly argued that the three variables had a certain amount of influence on Bush decision

making process. But the main focus lies on the motives behind the attack. There are several official

motives identifies through different types of statements from different members of the elite group, the

main motives being the threat that the Bush administration felt the former Iraqi president Saddam

Hussein was responsible for and of course weapons of mass destruction, as you will notice while you

read this essay there are more but in some way smaller motives that doesn't take as much place as the

threat and WMD aspects.
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1 Inledning
1.1 Problemställning

Vad var det som gjorde att amerikanska beslutsfattare valde att gå ut i krig med Irak 2003? Att skicka

soldater till ett land som dessa soldater absolut inte har någon koppling till. Under de senaste femtio till

sextio åren har vi sett flertalet stora krig, förutom andra världskriget så har även flertalet millitära

interventioner ägt rum. En av dessa militära interventioner är Irak 2003, vilket också är denna uppsats

tema. Irak är kanske detta årtiondets mest omtalade konflikt, det finns mycket forskning inom området

"Irakkriget", men det finns också mycket kvar att göra. Det jag genom denna uppsats också vill ta reda

på förutom motiven till Irakinvasionen är varför Bushadministrationen valde Irak och inte Iran eller

Nordkorea.

Från det vetenskapliga perspektivet kan det vara nyttigt att veta varför ett land väljer att gå in i Krig och

hur motiven kan se ut. Det finns säkerligen många olika motiv till krig, men mer specifikt så kan det

vara bra att ur ett vetenskapligt perspektiv se hur USA:s utrikespolitik kan se ut i situationer där

uppfattade hot uppstår. När vi generaliserar denna uppsats kan vi också se hur amerikansk utrikespolitik

fungerar i situationer där hot uppstår och kan därmed genom en annan studie studera fram ett sannolikt

agerande i en annan liknande situation. I kort så kan vi generalisera amerikansk utrikespolitik.

Trots att mellanstatliga konflikter har minskat, är väpnade konflikter och krig fortfarande ett problem.

Det är detta som motiverar denna studie och det är mina förhoppningar att läsaren genom denna uppsats

kan ta åt sig ny kunskap gällande Irakkriget.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för utrikespolitiska beslut som leder fram till krig, i detta

fall USA:s invasion av Irak. Varför valde USA att gå ut i krig mot Irak? Jag kommer att testa

neoklassisk realism på detta fall

Valet av neoklassisk realism beror mycket på att det är det senare inom den teoretiska tanketraditionen

realism.  Men den neoklassiska realismen har också kopplingar till inrikespolitiken där inrikespolitiken

kan användas som en guide eller förklara utrikespolitiskt agerande av en stat. Således passar den

neoklassiska realismen denna analys bättre då den tar i opinionen i hemlandet i räkning. Liberalismens

fokus ligger på handel och institutioner bland annat (Nye & Welch 2010:60), således får realismens

statscenterism backa undan men också realismens antagande att stater söker makt blir förändrat, i och

med att liberalismens fokus ligger på ekonomi och institutioner så glömmer de att hot finns och att

statsaktörer kan agera irrationellt inför dessa hot, vilket den neoklassiska realismen ger rum för. Fokuset

kommer att ligga på olika motiv till Irakinvasionen, genom denna uppsats vill vi alltså ta reda på de



2

motiven som gavs inför Irakinvasionen. Syftet med att analysera tal är att genom dessa tal få en bild av

hur presidenten såg Irakhotet och vilken bild denne ville förmedla till omvärlden.

1.2.1 Avgränsning

De tal som analyseras i denna uppsats kommer främst ifrån det första halvåret av 2003 med undantaget

Bush 12:e September 2002 tal till FN. Anledningen till att talen avgränsas till det första halvåret beror

på att i uppsatsen var jag främst intresserad av hur retoriken lät månaderna innan, dagarna innan och

månaderna efter invasionen.
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2 Teori
Realismen som teori är bland de äldsta teorierna som har funnits och det har funnits från antikens tid.

Den har utvecklats många gånger, men den kanske främsta realisten i modern tid är Waltz, han är vad

man kanske skulle kunna kalla neorealismens skapare. Man brukar skilja på olika realismer, den

klassiska realismen som är kärnan i realismen, samt neorealism och neoklassisk realism, som är

påbyggnader på den klassiska realismen.

Den klassiska realismen är enligt Taliaferro et al, är främst intresserad av källan och användandet av

makt inom den internationella politiken och den problematik som ledare möter på den internationella

arenan(Taliaferro et al 2009:16). Notera dock att klassisk realism är en diversifierad typ av realism och

är egentligen ett diversifierat förvaringsrum med texter av olika författare, med olika mål, skrivna inom

olika kontexter de senaste ca 2500 åren, många klassiska realister under 1900-talet skulle nog inte ens

stå fast vid dagens accepterade regler för samhällsvetenskapens metodologi (Taliaferro et al 2009:16).

Neorealismen fokuserar mer på att försöka förklara vanliga mönster inom den internationella politiken,

de brukar försöka behandla stora frågor som, varför startas det krig? Varför tenderar stater till att

balansera sig gentemot maktfulla stater (Taliaferro et al 2009:16-7). Neorealisten har dock ett mer

vetenskapligt och självmedvetet tillvägagångssätt där de oftast använder sig av en positivistisk

epistemologi som den klassiska realisten saknade (Taliaferro et al 2009:17) Waltz maktbalansteori är en

välkänd neorealistisk teori. Waltz skapar en deduktiv teori för att försöka förklara mönster av

internationella utfall, mer specifikt återkommande mönster av maktbalans (Taliaferro et al 2009:17)

Neoklassisk realism delar relationen mellan stat och samhälle som den klassiska realismen har, men den

neoklassiska realismen försöker också utveckla utrikespolitiska teorier istället för systemteorier som den

neoklassiska realismen(Taliaferro et al 2009:20). Likväl försöker den neoklassiska realismen eftersträva

en mer sofistikerad metodologi än den klassiska realismen. Men de delar med neorealismen att det

internationella systemet och dess struktur binder fast utrikespolitiska val för stater. De har också

gemensamt att de båda gör antagande om det konfliktfulla naturen inom politik väsentligheten av relativ

maktdistribuering, både neorealism och den neoklassiska realismen genererar testbara och sannolika

hypoteser (Taliaferro et al 2009:17). Neorealismen och den neoklassiska realismen skiljer sig dock åt i

det fenomen de försöker förklara. Den neoklassiska realismen försöker förklara en stats variationer inom

utrikespolitik över tid eller flera stater som möter samma typ av förhinder inom det internationella
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planet. Den neoklassiska realismen försöker inte förklara systemiska konsekvenser för ett agerande

(Taliaferro et al 2009:20-1).

2.1 Tidigare teoretisk forskning

Inom klassisk realism finns det främst tre stycken väldigt kända teoretiker.

Sun Tzu, Thucydides och Morgenthau. Boken om det peloponnesiska kriget skrevs av Thucydides vars

syfte var att förklara det stora kriget mellan en koalition ledd av Athene mot dess fiender som leddes av

Sparta.  Keohane menar att Thucydides antog att för att kunna förklara detta krig behövde författaren

först försöka förklara de olika grekiska staternas beteendemönster. Detsamma gällde Morgenthau menar

Keohane. Båda dessa författares trodde också på rationell rekonstruktion vilket innebär att: Som

observerare tror man; genom att låtsas, som om en själv sitter i en position av auktoritet och reflektera

kan man föreställa sig själv i den position makthavarna var i och därmed dra rationella slutsatser från

det. Dessa båda författare har gemensamt att de båda tror att stater försöker skydda deras maktposition

och kanske t om maximera deras egen makt (Keohane 1986: 163-4).

Ripsman et al menar att neoklassisk realism ger en rik förståelse av hur en stats utrikespolitik fungerar,

och menar att det inte är enbart den internationella politiken som formar utrikespolitiskt beslutsfattande,

men detta betyder inte att den neoklassiska realismen anser att inhemsk politik är den styrande faktorn

för utrikespolitiska beslutsfattanden. De menar också att neorealismen inte ger nog med utrymme för

inrikespolitiken. I stort ger då den neoklassiska realismen lite mer utrymme för inrikespolitik än tidigare

tanketraditioner inom realismen.(Ripsman, Taliferro & Lobell 2009:280).

Likt klassisk realism, förväntar sig den neoklassiska realismen variation i statens makt. Likt

neorealismens maktbalansteorin, anser neoklassiska realismen att det internationella systemet är viktigt

vad gäller formandet av statens beteende på den internationella arenan

2.2 Teoretiska verktyg

Teorin som en guide till att hitta svaret på forskningsfrågan.

Det mest fundamentala i realismen är dessa tre kommande antaganden:

Det första är att; De viktigaste aktörerna inom internationell politik är organiserade entiteter, dvs stater.

Det andra antagandet är att staters beteende kan förklaras på ett rationellt sätt. Det tredje antagandet är

att stater söker makt, samt att de räknar ut deras intressen i termer av makt, relativt till det internationella

systemets natur som står framför de (Keohane 1986:163).

Uppsatsen kommer nu att gå in djupare på dessa "hard core"-antaganden inom realismen.
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Det första statcentriska antagandet, betyder helt enkelt att staten står i centrum. Det andra antagandet om

rationalitet betyder att världspolitik kan behandlas och analyseras på ett sätt som antar att stater är

enhetliga och rationella aktörer som hela tiden kalkylerar bekostnaden av att ta en alternativ väg och

hela tiden försöker nyttomaximera utifrån dess förväntade nytta (Utility). Detta görs under en viss

osäkerhet och inte alltid med full information om situationen i fråga för att kunna ta en alternativ väg

eller att göra en utredning om vilka vägar som finns att ta.

Det tredje, maktantagandet betyder att stater söker makt för att kunna både influera andra stater på olika

sätt och resurser som kan användas för att influera andra på olika sätt. De beräknar deras intressen i

termer av makt, som ett mål eller en nödvändig åtgärd för olika typer av mål (Keohane 1986:164-5).

2.2.1 Neorealism

Waltz utvecklar realismen och sätter grunden för strukturell realism. Waltz menar att det behövs en

systemteori för att förklara internationell politik. Han går vidare och menar att systemteorin specificerar

en relation mellan en specifik del av systemet och aktörens beteende. Waltz ser en koppling mellan hur

makt fördelas och staters beteende, en liten stat kommer att bete sig annorlunda om denna inte innehar

stor makt, tvärtom gäller förståss för stora stater som innehar mycket makt. Därmed kan också allianser

skifta beroende på hur maktfördelningen förändras (Keohane1986:165). Keohane förklarar för oss att

för att kunna utföra en systemanalys måste forskaren försöka att inte bli distraherad av inrikespolitiska

detaljer, (det är bland annat här neorealismen skiljer sig från neoklassisk realism), för att kunna utveckla

en systemanalys måste forskaren därför bestämma sig för ett sätt att förklara staters beteende baserat på

hur vida systemet ser ut (Keohane 1986:166). Vi måste ta upp en kort notis, gällande litteraturen som

används inom detta teorikapitel, i Keohane 1986 står det, "Structural Realists must devide [sic] a way to

explain state behavior in the basis of systemic characteristics" (Keohane 1986:166). Enligt Keohane så

finns det två element som är konstant inom internationell politik. Dessa är att Internationell politik är

anarkisk snarare än hierarkisk samt att det karaktäriseras av interaktion mellan enheter eller aktörer med

liknande funktioner. Det finns ett tredje också, men detta är mycket dynamiskt, maktdistribution  mellan

staterna i systemet beror på hur pass systemet ser ut (Keohane 1986: 166).

2.2.2 Kritik mot realismen i helhet

Ett problem med neorealismen som tas upp i "Neoclassical realism, the state and foreign policy"(2009)

är bland annat att neorealismen tenderar att negligera inrikespolitiska händelser som påverkar

utrikespolitiken, tvärtemot neorealismen så tenderar den neoklassiska realismen att fokusera mer på

inrikespolitik. Waltz teori däremot menar att inrikespolitik är detaljer man inte skall fastna vid.
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Liberalismen anser att även om handel inte kan stoppa krig, så kan handel bidra till att skapa nya system

som inte är lika "krigiska" utav sig (Welch & Nye 2009:58) En kritisk punkt som både konstruktivismen

och liberalismen riktar mot realismen är att, realismen tenderar att glömma länders demokratiska

värderingar i deras analys av internationell politik. Nye och Welch tar upp Tyskland som ett exempel

och pekar på att Tyskland har genomgått en genomgående förändring som har gjort landet demokratiskt.

Landet har bytt regering flera gånger på ett fredfullt sätt, därmed menar liberaler att realister tenderar att

glömma räkna in demokratins effekt på länder (Welch & Nye 2009:61). Förslaget att staten kan vara

problematiskt är ett förslag som mer eller mindre utesluts inom realismen, eller neorealismen.

Neorealistisk teori erkänner bara statlig problematik om staten själv anser att problemet finns och är

redo att sätta resurser på problemet för att lösa det (Ashley 1986:269). Om vi skall följa den

tankegången så finns det inte ett kurdiskt problem eller kurdfråga i Turkiet eftersom att den turkiska

staten hävdar att det inte existerar ett problem, som har med kurder att göra. Den turkiska staten, hävdar

då istället att det egentligen är ett terrorproblem, om vi då skall följa realismens tankegång, finns det ett

terrorproblem i Turkiet istället för kurdfrågan. I min mening så finns problematik oavsett vad stater

hävdar, då statens kan ha olika syften med dess politik och uttalanden etc kan det vara bra om man

ställer sig skeptisk till statens agerande, speciellt om dessa stater är semi-demokratiska,

skendemokratiska eller auktoritära.

2.2.3 Neoklassisk realism

Den neoklassiska realismen som uppsatsen främst kommer att använda sig av, skiljer sig jämfört med

neorealismen och realismen, förutom en större vikt på inrikespolitik så har den neoklassiska realismen

även ett utrymme för irrationellt beteende och missförstånd (Taliaferro et al 2009:22).

Först lite grund i den neoklassiska realismens modell vad gället amerikanska militära interventioner. I

denna modell har följande grunddrag. Det första är att amerikanska beslutsfattare har någon form av

föreställning om nationella intressen, och potentiella hot gentemot de nationella intressena som härrör

från utrikespolitiska utvecklingar. Det andra är, när det verkar som att dessa externa hot nödvändiggör

militära interventioner, funderar beslutsfattare på hur man som bäst kan sträva efter sådana

interventioner i kontext till det inrikespolitiska läget. Det finns enligt Dueck ett visst mönster inom

amerikansk utrikespolitik och när de går ut i krig, detta mönster Menar Deuck är att, ingen president går

ut i krig primärt för inrikespolitiska skäl. Men specifika interventioner, dess timing och implementering

samt offentlig representation är starkt influerade av inrikespolitiska hinder och uppmuntran (Dueck

2009: 148).
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Neoklassisk realism försöker förklara variationer inom utrikespolitiska beslutsfattande, för samma stat

över tid, eller genom olika stater där man möts av liknande hinder(Taliaferro et al 2009:21). Den

neoklassiska realismen gör heller inget anspråk på att försöka förklara systemiska mönster eller

återkommande resultat. Således så är det mer möjligt att neoklassisk realism kan förklara vissa staters

ekonomiska, diplomatiska samt militära svar gällande systemiska imperativ. Det går däremot inte att

försöka räkna ut konsekvenserna av dessa. Men eftersom att den neoklassiska realismen använder sig

utav både strukturell- och enhetsanalysnivå (benämns som Unit-level), så kan enhetsnivån hjälpa till och

förklara staters externa beteende (Taliaferro et al 2009:21). Den neoklassiska realismen använder dock

enbart den interna karaktäristiken som en guide för att svara på internationella hinder(Taliaferro et al

2009:21,22), det vill säga att neoklassisk realism bygger på en komplex relation mellan stat och

samhälle (Taliaferro et al 2009:23). Således ser den neoklassiska realismen staten som den mest

betydande aktören inom internationell politik, man menar att människor inte kan överleva i ett

anarkistiskt system som individer, utan i en anarki blir gruppformation en nödvändighet, oavsett grupp

så har de alla något gemensamt och det är att de formas av rädsla oavsett vilken anledning gruppen har

för att skapas. Tillskillnad från liberalismen men också marxismen så anser den neoklassiska realismens

tanketradition inte att staten enbart finns där för att sammanföra samhällets olika krav och intressen och

göra det till statens intresse, istället menar Taliaferro et al att statens ledare definierar nationens intresse

och för den internationella politiken baserat på deras egna bedömning och andra staters intentioner, men

det finns alltid ett hinder på hemmaplan. Detta betyder att det inhemska har en viss betydelse.

2.2.4 Hur skulle en neoklassisk realist se på invasionen?

En neoklassisk realist skulle möjligen försöka se till variationer i det utrikespolitiska beslutsfattandet

gentemot Irak, varför ansåg de att en militär intervention i Irak var något nödvändigt istället för den

tidigare utrikespolitiken de förde mot Irak. En neoklassisk realist skulle kanske försöka förklara USA:s

militära respons till Irak men också det diplomatiska svaret till hotet som Bushadministrationen ansåg

att Irak stod för (Lobell 2009:42).. De skulle nog inte försöka förklara den systemiska konsekvensen för

den militära responsen till det hot som Bushadministrationen ansåg att Irak stod för (Lobell 2009:21).

Den neoklassiska analysen skulle möjligen också inkludera en relation mellan det inrikespolitiska läget,

eller den allmänna opinionen och utrikespolitiskts beslutsfattande, det är troligt att en neorealist

åtminstone skulle försöka hitta en relation mellan dessa eller på något sätt se om det utrikespolitiska

agerandet har en grund i den allmänna opinionen, det vill säga att om det inrikespolitiska läget har stått

som en guide för det utrikespolitiska agerandet (Lobell 2009:42). Exempelvis så skulle man kunna testa

hur attacken den 11:e September påverkade den amerikanska opinionen och dess villighet inför ett krig i

Irak, eller om Bush agerade med eller emot den allmänna opinionen i USA. Dueck ger ett exempel på
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detta och ställer frågan om Bush invaderade Irak för att höja sina opinionssiffror, det Dueck kommer

fram till är att det finns ett mönster inom amerikansk utrikespolitik och när de väljer att gå ut i krig.

Ingen president går ut i krig för att höja opinionssiffrorna men militära interventioner, dess timing och

implementering är starkt påverkade av inrikespolitiska hinder (Dueck 2009:148). Det han gör i analysen

är att han sammankopplar opinionsbildningar på det inrikespolitiska planet med utrikespolitiskt

agerande och kommer därmed fram till sin slutsats att det finns ett mönster inom amerikansk

utrikespolitik som dikteras av amerikansk inrikespolitik. Dueck använder sig alltså av interna och

externa variabler.

En neoklassisk realist skulle också möjligen titta på splittringar inom regeringen i detta fall för och emot

Irakkriget, beroende på vilken grupp inom regeringen som är starkast kan det utrikespolitiska agerandet

komma att se annorlunda ut.
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3 Metod och material
3.1 Metodologiska överväganden

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med innehållsanalys som den främsta metoden för att försöka fånga

motiven bakom invasionen. Vi kommer att undersöka stora tidningar i USA, Storbritannien och dess

artiklar för att exempelvis kunna se hur det inrikespolitiska läget såg ut vid en specifik tidpunkt samt

läsa den dåvarande president Bush tal månaderna innan invasionen. Uppsatsen kommer också att ta del

av andra forskares reslutat. Uppsatsen är ett fall av amerikanska militära interventioner, mer specifikt

interventionen i Irak 2003

Så vad är då en fallstudie? Det är studiet av ett fall där fallet kan vara som i denna uppsats, USA:s

invasion av Irak. En fallstudie kan bestå av flera fall då blir det en flerfallsstudie. Ett exempel på en

flerfallsstudie kan t ex vara etniska konflikter, om forskaren vill ha hög generaliserbarhet gör denne bäst

i att använda sig av flera fall av etniska konflikter som exempelvis Kosovo och Serbien, Rwandas tutsier

och hutuer, kurdernas ständiga krigsföring med Iran och Turkiet. Forskaren får då jämföra dessa

konflikter med varandra och utifrån empirisk data dra slutsatser och om möjligt generalisera. Gerring

medger att det finns flera definitioner på fallstudier, han skriver att när man refererar till en fallstudie

kan det betyda flera saker, bland annat: en liten kvalitativ studie, eller en holistisk omfattande

undersökning av ett visst fenomen. Det kan också betyda att studien använder sig av en viss typ av bevis

exempelvis, etnografiska bevis, eller att den metodologiska insamlingen av data är naturalistisk, det kan

också betyda att ämnet är diffust, Gerring menar att fall och kontext kan vara svårt att skilja på. Vi får

inte glömma att det även kan betyda att fallet utreder en observations eller ett fenomens egenskaper

(Gerring 2007:17). Denna uppsats fallstudie kan kanske för att vara mer specifik ses som en fallstudie

där uppsatsen intensivt undersöker ett fall. I detta fall USA:s Irakinvasion. Meningen med en sådan typ

av studie är enligt Gerring delvis att sätta ljus på flera fall eller en population som Gerring också kallar

det. En fallstudie kan ha flera fall också, men vid en tidpunkt kommer fokuset enligt Gerring att flytta på

sig från det individuella fallet till en större del av fall vid det tillfället väljer Gerring att kalla det för

cross-case study (Gerring 2007:20). Gerring beskriver för oss att ju mer fall man har inom en fallstudie,

desto mindre intensiv blir fallstudien men det resulterar i bredare och mer säker representativitet

(Gerring 2007:21).

En anledning till att studien inte kan vara utav en kvantitativ art är att för att kunna hitta motiv, måste vi

studera material, officiella dokument, vilket ger uppsatsen en interpretistisk eller hermeneutisk karaktär.

En positivistisk kvantitativ forskning förutsätter objektivitet (Marsh och Stoker 2002:22), men när vi
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tolkar text och tal har vi alltid på oss våra egna speciella färgade glasögon som har blivit färgad av våran

omgivning. Uppsatsen kommer då främst att försöka vara saklig i analysen, den kommer :också att vara

objektiv men bara till den grad författarens "glasögon" tillåter. Det är viktigt att läsaren förstår detta när

denne läser denna uppsats. Det viktiga är först och främst att argument och analys presenteras på ett bra

sätt. Transparens är även det viktigt, uppsatsen kommer självklart att presentera all källmaterial och

metodologiska tillvägagångssätt.

3.2 Analytisk metod - hur jag går till väga.

Uppsatsen kommer att främst använda sig utav, Axel Hadenius modell för att hitta motiv i politiskt

beslutsfattande. Ett naturligt sätt att, hitta motiv är att som forskare studera utsagor från en aktör som har

utfört en handling (H1) genom att studera sagda utsagor vilket forskaren kan göra genom att exempelvis

studera relevanta tal, regeringsdeklarationer, propositioner, motioner etc (Hadenius 1984:148). För

denna uppsats kommer jag att gå igenom nyhetsartiklar och presidentens tal. Uppsatsen kommer även

att använda sig utav andra forskares studier om motiven och beslutsfattandet som ledde till 2003:s

Irakinvasion. Det är utav vikt för läsaren att veta, när vi letar efter samband mellan motiv och handling

så saknas det ett explicit samband mellan handling och ord menar Hadenius, detta åtgärdar vi genom att

använda oss utav vad Hadenius kallar för indicieargumentering vilket innebär att vi blir tvungen att

använda oss utav sannolikhetsresonemang för att påvisa att handlingen har sin grund i ett visst

motivuttalande (Hadenius 1984:151). Läsaren bör ha i åtanke här att det inte finns definitiva sanningar

inom samhällsvetenskapen och att en stor del av alla slutsatser som dras är inferenser, eller informerade

gissningar. Sannolikhetsresonemang kommer att användas ofta utifrån det empiriska material vi har

tillgodo. Det är också viktigt att påpeka att utrikespolitik är väldigt komplex och innefattar många olika

faktorer. Den förklaring uppsatsen ger är inte heller den enda förklaringen till ämnet som studeras. En

klassisk realist skulle säkerligen ge en helt annan förklaring. En liberal förklaring till ämnet i fråga

skulle även det skilja sig. Slutsatsen i denna uppsats vilar på specifikt begränsat material och antalet

förklaringar är näst intill oändliga.

Vi måste akta oss för när vi använder oss utav indicieargument då den bygger mycket på sunt förnuft,

common sense-mässiga slutledningar som Hadenius kallar det, kan lätt sluta i vad Hadenius kallar för

cirkulering (Hadenius 1984:152). Det betyder att förklaringen av en viss handling kan lätt få karaktären

av ett cirkelresonemang (Hadenius 1984: 152). Ett exempel som är relevant för denna uppsats på

cirkelresonemang är; Bush attackerade Irak för att han ville göra det (Hadenius 1984:152). Det är troligt

att detta kan undvikas genom att utforska fler faktorer, samt att ta i betänkande andra aktörers

handlingar. Enligt Hadenius har Otto Dahl hittat en intressant lösning på problemet, detta är att genom
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att presentera förklaringen på ett så kvalificerat vis som möjligt samt genom att representera ett val

mellan flera möjliga alternativ. Dahl menar då att man skall främst skall ha uppfyllt två krav, det första

är lokalisering av subjektet, vem har detta motiv? Det andra är bestämmelser eller klassificering av

själva motivet, vad är beteendet orienterat mot? När dessa kriterier inte uppfylls får de då en tautologisk

innebörd menar Dahl (Hadenius 1984:153). Problem med cirkelresonemang verkar främst finnas när

man drar en slutsats från en handling. För att undvika cirkelresonemang måste också argumenten

specificeras, vilka faktorer var det som låg i grunden för Irakinvasionen? Var Irak en säkerhetsrisk, om

så var fallet, vem eller vilka låg då i farozonen? Om vi ställer oss liknande frågor så kommer analysen

och resonemanget bli mycket mer specificerad, till den bekostnaden att den också blir lättare att

kritisera.

För att se huruvida motiven är äkta eller inte finns det flertalet metodologiska vägar man kan gå, i denna

uppsats kommer vi att kontrollera presidentens tal till nationen samt hur presidenten talar till olika

publiker. Vi kommer också att kontrollera presidentens påståenden och dess relevans samt kontrollera

under vilket sakförhållande Bush valde att gå in i Irak. Detta för att se om presidenten sviktar i sina

motivutsagor. En annan metod som kommer att användas är att vi kommer att bryta ned

motivuttalanden, ett tal exempelvis kan ha flera motiv, det vi gör då är att vi bryter ned talet i bitar och

analyserar vilket motiv som väger tyngst (Hadenius 1984:175). I uppsatsen kommer vi att ha två

kontextnivåer, själva talet i sig och den totala empirin vi lyckas samla in. Den senare bildas automatiskt

i och med analysen av empirin. Empirin kommer dessutom att appliceras på realismens neoklassiska

teori, utifrån det utformas en hypotes.

3.3 Källkritik, svagheter och styrkor med uppsatsens källor

Ett problem som kan uppstå med kvalitativa studier är att man blir allt för påverkad av forskarens egna

tankar och reslutat som sedan reflekteras i den egna studien. Som resultat blir det då kanske svårt att

identifiera vilka tankar som är ens egna och vilka som är forskarens.

Men ett allmänt kriterium som mycket möjligt gäller all form av forskning men kanske främst forskning

inom samhällsvetenskap är källans närhet, tidsmässigt och huruvida det är en förstahandskälla eller inte.

Saklighet och så stor objektivitet som möjligt, är även det eftersträvvärt.

Som exempel är samtidiga och yngre uppgifter (i förhållande till handlingen) säkrare uppgifter än äldre.

Om vi skall intervjua en aktör som står bakom handlingen eller har närhet till den är det på så sätt bättre

att göra det tidigt snarare än att göra det sent, då aktören genom ren mänsklig felbarhet kan glömma

saker, bli efterklok och bli påverkade av vad andra har skrivit och sagt. Det är dessutom bättre att gå

direkt till i vårt fall dåvarande president Bush än att gå till vita husets dåvarande pressekreterare.
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Vidare berättar Hadenius för oss att förstahandsuppgifter generellt bör ges större utrymme än

andrahandsuppgifter, då de har större trovärdighet, det är bättre att få uppgifter direkt från

regeringskällor än exempelvis tidningar eller andra forskare som då räknas som andrahandskällor. Detta

gäller också i senare led av en informationskedja menar Hadenius. Det är sålunda viktigt att pröva

källorna och se om de är beroende, språkliga likheter, urval etc brukar tas som ett tecken på beroende,

och kan ge sken av att vara en primärkälla. I detta fall skall man då gå tillbaka till ursprungskällan och

endast hänvisa till den.

Det är också rimligt att om vi skall identifiera motiv till en handling så är det utav stor vikt om aktören i

fråga har en central position inom organisationen i fråga. Speciellt om vi på basis av en enskild person

skall dra slutsatser om en organisation. (Hadenius 1984:162 - 3).

När vi analyserar Bush tal, använder vi oss utav förstahandskällor. De tal som kommer att analyseras

härstammar från officiella dokument och är nedskrivna samt publicerade på internet som

dokumentarkiv. Det kan finnas en risk för att talen har omarbetats för att passa textform, men det verkar

inte finnas något som tyder på detta. Genom att gå direkt till källan skyddar vi oss mot förfalskningar

och grov omarbetning av talet (Se bl a Thurén 2005 kapitel 3). Internet har dock nackdelen att det är

lättförfalskat och vi bör därmed vara extra noggrann med att kontrollera källor. Internet har lättillgänglig

fakta men som forskare bör man vara aktsam och kontrollera källan noga. För att inte råka ut för

"minnesförlust", kommer vi att försöka till så stor del som möjligt att använda oss av källor som har

tidslig närhet till handlingen.

Tidningsintervjuer kan också vara vinklade, beroende på vem det är som intervjuar och hur frågorna ser

ut. Detsamma gäller artiklar från tidningar som kan vara vinklade beroende på tidningens ideologiska

ställningstagande. New York Times är vad vi kanske skulle kunna kalla för urbanliberal tidning. Daniel

Okrent skriver bland annat att tidningen är en reflektion av staden New York han svarar också kort på

frågan om tidningen har en liberal vinkling, svaret lyder: "OF [sic] course it is."(New York Times). Det

är då ett rimligt antagande att Irakkriget rapporteras med en liberal vinkling. Vilket i sig betyder att från

New York Times kommer det att inte finnas konservativa synvinklar.

Ett problem som kan dyka upp under användning av vetenskapliga böcker och artiklar är tradering.

Vilket innebär att det i denna uppsats refereras till en författare som citerats eller har använts som referat

i en bok inte författad av författaren i fråga. Exempelvis att, vi refererar till Waltz i en bok eller uppsats
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(ej skriven av Waltz) som använder honom för att styrka eller kritisera neorealismen. Detta bör man

helst undvika, men kan ibland vara oundvikligt då det kan vara väldigt svårt och tidskonsumerande att

hitta originalet. Styrkan med dessa vetenskapliga böcker och artiklar är att man kan ta del av dess

reslutat för att applicera det på den egna uppsatsen, för att styrka ett påstående eller att kritisera ett

påstående som kanske uppfattas som felaktig. Ett problem med tradering kan vara att citatet tas ur

kontext. Utöver nyhetsartiklarna och talen består källorna utav vetenskaplig litteratur.

Inför kommande analyskapitel bör vi också vara medvetna om att författarna av vetenskaplig litteratur

kan även de vara färgade av ett specifikt synsätt. Det finns säkerligen ett liberalistiskt synsätt på

Irakkriget, precis som det finns ett synsätt som härstammar från realismens olika ismer, men även den

konservativa har sitt synsätt. Under analysen kommer vi att råka på forskare med många olika synsätt,

detta kan användas för att berika uppsatsen. Genom att presentera för denna uppsats alternativa synsätt

kan vi skapa intressanta resonemang och argument.

3.4 Begrepp att operationalisera

Motiv Som vi tidigare har nämnt ska vi identifiera motiv. Detta skall vi göra genom Hadenius modell,

ett sätt att göra detta är att studera utsagor från ex-president exempelvis George W Bush (Hadenius

1984:149). Vi studerar här, aktören som har utfört handlingen. Vi kommer också titta på andra

regeringsföreträdare under 2003, Colin Powell och Richard Bruce "Dick" Cheney. De nyckelfraser vi

letar efter kommer således att vara liknande "our goal in Iraq is...", "we aim to/at...", "Americas/USA:s

Intention in Iraq is/are..." etc. Dessa fraser och liknande fraser i utsagor kommer vi att koda som ett

motiv i utsagan.

Utöver regeringsskällor, kommer vi också att titta på andrahandskällor och andra forskares resultat.

Detta kommer då att vara artiklar och vetenskapliga böcker om incidenten i Irak men också forskare

som har applicerat neorealismen på 2003 års Irakkrig.

Makt kan även det vara ett motiv, enligt Barnett och Duvall är makt en produkt av och genom sociala

relation som påverkar aktörer och formar dess kapacitet att kontrollera ens eget liv. Barnett och Duvall

har två dimensioner av det maktkoncept de presenterar, den första är: Den typ av sociala relationer där

aktörers kapacitet blir påverkade, och den andra:  Specificeringen av denna typ av relation. Makt inom

denna uppsats operationaliseras som ett attribut vilket aktörer innehar och kan eventuellt medvetet

använda som en resurs för att forma handling, förutsättningar eller andras handlingar och förutsättningar

(Barnett & Duvall 2005:45 ).
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Externa hot är i denna uppsats fall de hot som den segrande gruppen inom Bushadministrationen

uppfattar som hot gentemot den nationella säkerheten, i detta fall terrorister, stater eller individer som på

något sätt hjälper terroristiska organisationer, samt stater, organisationer eller individet som innehar

massförstörelsevapen (Foyle 2004: 287, Tunc 2009:3, Bush 2003:171, Bush 2003:140-1). Externa hot är

alltså hot som kommer utifrån nationens gränser och kan således sätta kontexten för inrikespolitiskt

agerande (Chang & Wang 2006:377) Externa hot studeras i denna uppsats utifrån både

förstahandsskällor och andrahandsskällor.

Inrikespolitisk opinion

Visa forskare anser att inrikespolitisk opinion är något som håller tillbaka utrikespolitiskt

beslutsfattande, speciellt utrikespolitiskt beslutsfattande som leder till krig, Foyle säger även att även om

inrikespolitiskt allmänopinion inte får en policyskapare att välja en specifik politik, kan den allmänna

opinionen få en policyskapare att välja bort en typ av politik (Foyle 2004:270).  I denna uppsats

anammas ovanstående antagande att den allmänna opinionen förhindrar en viss typ av beslutsfattande

men också att de i vissa fall tillåter en viss typ av beslut, men även antagandet om att policyskapare kan

leda den allmänna opinionen för att generera stöd från allmänheten antas i denna uppsats (Foyle

2004:270). Opinionsstödet studeras främst genom andrahandskällor.

Splittringar inom regeringen

Trots överenskommelsen att Irak stod för ett utrikespolitiskt problem, var man inom

Bushadministrationen inte riktigt överens om vilken typ av hot Saddam stod för och

hur man skulle gå tillväga gentemot det problemet (Badie 2010:282). Bush grupp började slutligen driva

på sin politik hårt inom administrationen och verkade således också vinna mark samt influerade andra

inom gruppen (Badie 2010:283, Dueck 2009:163)

Splittringar inom den styrande eliten i den amerikanska regeringen studeras främst genom

andrahandskällor, studiet av gruppsplittringen är utav relevans för att få reda på hur den utrikespolitiska

synen gentemot Irak tog plats och hur det kom sig att just Bush syn vann internt men också för att förstå

ex-presidentens retorik och hur Bushadministrationen försökte övertala det amerikanska folket.

Internationella systemet

Vad gäller det internationella systemet så är osäkerhet och potentiella hot det centrala inom den

neoklassiska realismen (Taliaferro et al 2009:22 - 28). Teorin i fråga kommer att användas som en guide

för att hitta svaret på frågan uppsatsen söker. Inom den neoklassiska realismen finns det ett antagande
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som de delar med neorealismen och det är att det internationella systemet struktur formar

policyalternativ för stater (Taliaferro et al 2009:19).

Utrikespolitik är den politik en stat för gentemot andra stater. Vanligtvis brukar stater genom dess

utrikespolitiska ageranden sträva efter att få igenom dess egna intresse så mycket som möjligt. Dessa

intressen kan vara Säkerhet, välfärd och ideologiska mål. För att uppnå dessa mål värnar staten om sin

autonomi, öka eller beskydda staten och medborgarnas välfärd, samt att sprida landets egna värden,

exempelvis Sovjet som ville sprida kommunismen eller USA som ville sprida liberaldemokrati

(Nationalencyklopedin).

Inrikespolitik är politisk verksamhet som rör de inre förhållandena inom landet i fråga

(Nationalencyklopedin).

Det som kommer att ske är att genom empirin kommer vi att titta på hur det inrikespolitiska läget såg ut

i USA innan invasionen av Irak och  vi kommer även titta på den dåvarande Presidentens tal för att

försöka identifiera motivet bakom invasionen.  För att kunna hitta motivet bakom invasionen måste vi i

den neoklassiska realismens anda se hur det inrikespolitiska läget var

Utrikespolitiskt agerande

Nedan kommer en figur på hur olika faktorer kan påverka utrikespolitiskt agerande inom ramen för

neoklassisk realism. Figuren här används också som en modell för den empiriska analysen. Tanken är

att externa hot, inrikespolitisk opinion samt splittringar inom regeringen påverkar det utrikespolitiska

agerandet.

3.5 Reliabilitet & validitet

Reliabilitet handlar i stort om källmaterialet som används inför studien. När vi skall studera Bush motiv

till Irakinvasionen, är då lämpligt att studera Bush utsagor först och främst istället för att gå runt denne

och enbart studera andra personer som arbetar i närheten av Bush. För att öka reliabilitet räknas också

insamling samt bearbetning av data. Utifrån motivsökningsmetoden som Hadenius presenterar och som

vi använder i denna uppsats, bör reliabiliteten också öka, på grund av att det är en metod som är explicit

modellerad efter att hitta motiv. Att vi söker oss till USA:s nationella arkiv ökar även det reliabiliteten.
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Validitet, eller datarelevans handlar i stort sett om hur pass bra data representerar det generella

fenomenet. Vi kommer möjligen att kunna generalisera amerikansk utrikespolitik utifrån denna studie.

Denna studie är dock en intensiv fallstudie i Bush motiveringar och realismen. Slutsatsen kommer i stort

bara gälla detta specifika fall men kan också generaliseras till andra fall. Giltigheten kan alltså möjligen

gälla utrikespolitik i USA (Johannessen & Tufte 2003:28, 47, 48).

Det är troligt att uppsatsens operationaliseringar ökar validiteten genom att ge klara teoretiska

definitioner på teoretiska termer som är relevanta för uppsatsen.
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4.Empirisk analys, Irakinvasionen och motiven
I detta kapitel kommer jag att gå igenom det empiriska materialet och analysera det med hjälp av den

neoklassiska realismen som teoretiskt verktyg och guide. Analysen börjar med förstahandskällorna,

vilket är Bush tal. I analysen börjar går uppsatsen först igenom Irak som ett hot, där vi tittar på hur Bush

uppfattade Irak som ett hot och exakt vad som var hotet. I det andra underkapitlet går vi igenom USA:s

mål och motiv där vi i talen som har valts försöker identifiera målen och motiven till invasionen i Irak

där vi bland annat kommer att gå in lite djupare i vad motiven bakom attacken kan ha varit.

Efter det kommer  vi att gå igenom splittringar i syfte att försöka reda ut hur pass enig eller oenig

Bushadministrationen har varit. Tillsist går vi igenom opinionen i USA.

4.1 Irak som ett hot

Den 12:e September höll Bush ett tal inför FN. Talen tar plats på olika ställen och inom olika

sammanhang.

Bush tal till FN den 12:e September (härmed FN-talet), börjar som ett hyllningstal för FN, antagligen för

att mjuka upp lyssnarna. Men fortgår ganska snabbt till att behandla Irak och problemfulla diktatorer.

Det är tydligt i talet att Bush anser att Saddam är ett problem som måste "fixas", talet genomsyrar en

tanke om att Saddam är farlig genom att inte förfölja FN:s resolutioner och att han inte vid den

tidpunkten infriat dessa resolutioner bl a resolutionerna 686, 687 och 688.

Bush påpekar att Irak invaderade Kuwait utan provokation och att Saddam var redo att invadera fler

länder och dess resurser (The Guardian).

Vidare påpekar Bus även att deras största rädsla är att terrorister kommer att finna en genväg till dess

ambitioner när ett laglöst land förser terroristerna med teknologi som kan användas för att döda på

massiv skala (The Guardian). Gång på gång under talet påpekas det också hur Saddam flertalet gånger

har struntat i FN:s resolutioner och brutit hur han har brutit mot dem. Ett av de exemplen som tas upp är

bland annat hur FN 1991 genom resolution 688 krävde att Saddam skulle stoppa sitt förtryck gentemot

dess egna folk, inkluderat minoriteterna eftersom att det enligt FN:s råd hotade internationell fred och

säkerhet i regionen. Men detta krav förblir ignorerat (The Guardian). Vidare berättar han för FN:s publik

hur fruar torteras framför deras män och barn i närvaro av dess föräldrar. Han belyser sedan några av

tortyrmetoderna  som består av chocktortyr (elektriska stötar) svält, bränning misshandel och stympning.

Bush berättar också om Al-anfals början där man främst i Barazaniområdet i södra Kurdistan (norra

Irak) beordrade att alla män i åldrarna 15-70 skulle dö.
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Detta tal kan sägas är ett försök att influera andra stater samt införskaffa en viss makt. Rimligen försöker

Bush genom detta tal få med sig så många länder som möjligt i koalitionen mot Saddams Irak. Detta går

tillbaka till den neoklassiska realismens grundantaganden (kommer ifrån den klassiska realismen)

gällande nyttomaximering och maktantagandet, det första dvs nyttomaximering är ett antagande som

säger att alla stater beter sig rationellt. Det är möjligt att USA har agerat på ett rationellt sätt i och med

Irakinvasionen, men det är också fullt möjligt att USA har agerat utefter den information de hade vilket

kan ha varit bristfällig vilket enligt New York Times har privat medgetts av tjänstemän, bland annat att

Pentagon var oförberedda på vidden av det efterföljande gerillakriget (Sanger New York Times 2003a).

Däremot för att agera rationellt behöver nog inte informationen vara fullständigt, det är mycket troligt

att det går att agera rationellt utifrån den bristfälliga informationen. Men för att återgå till talet ifråga så

ser vi att redan 2002 (säkerligen innan 2002 också) var Bush orolig för  hur terrorister genom Irak skulle

få tag på kärnvapen. Bush sade att om det inte varit för kriget (antagligen i Kuwait) hade Irak haft

kärvapen redan 1993, innan det säger han dock att vid 1995 erkände Irak att de hade ett

kärnvapenprogram redan innan Gulfkriget, vidare påpekar han att de nu (12:e September 2002)

fortsätter att undanhålla viktig information gällande dess kärnprogram, kärnvapen etc men också

dokumentation om utländsk hjälp (The Guardian)

vidare säger Bush att Irak har kunniga vetenskapsmän och tekniker och att Irak håller kvar den fysiska

infrastrukturen som behövs för att bygga kärnvapen. Bush går vidare och säger att Irak har gjort flera

försök att köpa starka aluminium tuber som används för att anrika uran för kärnvapen. Bush backar detta

påstående genom att påpeka att Saddams statliga media har rapporterat flera möten mellan Saddam och

hans atomvetenskapsmän. Skulle Irak få tag på klyvbart material så skulle de kunna bygga atomvapen,

säger Bush under hans tal (The Guardian). Utöver detta tar han även upp Scudmissiler vars räckvidd är

längre än den tillåtna 94 miles (ca 151 km) (The Guardian).

Vidare i talet ger Bush ett antal krav för fred och säger att om den Irakiska regimen vill ha fred så ska de

slutföra all handel utanför olja för mat-programet, och de ska acceptera att FN har kontroll på pengarna

så att de är till fördel för det irakiska folket. Bush säger att om den irakiska regimen vill ha fred ska de

omedelbart förstöra och ta bort all typ av massförstörelsevapen ovillkorligt. Samt att de skall stoppa allt

stöd för terrorism. Det behövs inte sägas att Bush uppfattade att den irakiska regimen inte följde dessa

uppmaningar, vilket resulterade i en invasion.

En invasion som också troligt utfördes utifrån den amerikanska styrande elitens uppfattningar om hot

och säkerhet. Det kanske inte behövs sägas igen men det är värt en upprepning; Inom den neoklassiska
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realismen är det eliten som bestämmer nationens intressen, det är de som bestämmer vad som är ett hot

och vad som inte är det. Bush uppfattade Saddam inte bara som ett hot men ett extremt farligt hot.

Däremot kunde inte Bush agera utan nationens stöd, inom FN verkar dock stödet ha varit blandat som

bäst, där vi hade vissa som gav sitt stöd exempelvis England och andra som var starkt emot anfallet

exempelvis Frankrike och Ryssland som hotade med att stoppa en resolution inom FN:s säkerhetsråd

som tillät invasionen av Irak (Tagliabue, New York Times 2003). Men i början av invasionen hade Bush

ett starkt stöd även innan invasionen runt 2002 då siffrorna låg på ca 60% (dock fallande) (Dueck

2009:163). Vi kan dock se i talet att om Saddam hade följt uppmaningarna hade krig kanske kunnat

undvikas. Saddam var inte på något sätt oskyldig, det är utav min egen uppfattning att denne genom

dess 30 åriga diktatorskap och utrotningspolitik nu fick ta konsekvenserna av den politik han förde

under sin tid.

Under ett tag var även stora affärsmän som exempel vis Gerald Fritz som har hand om ca 220 miljoner

euros på SEB invest i Frankfurt väldigt optimistiska till att kriget i Irak kunde undvikas. Detta efter det

att Hans Blix, en utav cheferna för FN:s vapeninspektörer gick ut och sade att mer tid behövdes för att

utreda om fel har begåtts (New York Times 2003 ingen artikelförfattare uppges)

Bush försökte också genom den maktposition han hade vid den tidpunkten att påverka Saddam men

även andra stater. Försöket till påverkan såg annorlunda ut beroende på vem han talade till. Gentemot

Saddam är det antydan till krig och att denne kan undvika detta genom att gå med på de krav USA

ställde. Gentemot de andra nationerna i FN de som inte ansågs vara laglösa stater verkar det ha varit en

retorik kring hot, hotet från laglösa stater och de vapen de har tillgodo eller försöker anskaffa. Men

också att 11:e September kan upprepa sig inte bara i USA utan i även i Europa.

Nästa tal är ett tal som framfördes i Echo Foxtrot Pier/pir en marinstation i Jacksonville den 13:e

Februari 2003.

Bush inleder talet med "The terrorists brought this war to us, and now we're taking it back to them"

(Bush 2003:171). Det kan tyda på hämndbegär från den amerikanska presidenten. Det är kanske inget

konstigt, men direkt efter detta citat fortsätter han med att påpeka att de röker ut terroristerna, att de har

fått dem på flykt och att de fångar dem en och en. Det är någorlunda tydligt att Bush vill visa att kriget

mot terrorism är lyckat och att det har gått bra. Vid denna tidpunkt har USA ännu inte invaderat Irak.

Vidare går Bush och pratar om 11:e Septemberhändelsen, där han påpekar att hav inte längre skyddar

USA och att hot som samlas på andra sidan jorden kan slå till i deras egna städer. 11:e September

händelsen är begynnelsen till detta nästan 9 åriga krig.
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Bush går vidare till hotet som vad han kallar för laglösa regimer står för, ett hot som enligt Bush är ett

hot som hotar Amerika och hela världen, han menar nog inte specifikt Irak i denna del av talet utan det

är troligt att han menar en grupp stater där Iran, Nordkorea och Irak bland annat ingår. Hotet som dessa

stater står för är att de kan söka eftersträva att införskaffa kärnvapen eller att de redan har liknande

vapen (Bush 2003:171). Oavsett om hotet varit på riktigt eller inte tycks det vara tydligt att rädslan för

ännu en attack har funnits där. Terrordådet tillsammans med en redan tidigare önskan om

regimförändring i Irak adderat med ett uppfattat hot från Bushadministrationens sida kan ha spelat en

stor roll i Irakinvasionen. Nyttomaximering kan ha varit i detta fall att utföra en förebyggande attack,

Bush kan ha uppfattat att den förebyggande attacken stod i nationens intresse. Utöver att prata om hur

Saddam har material och kapacitet att införskaffa kärnvapen och massförstörelsevapen och hur han har

kontakter till terrorister, stärker Bush upp sin utrikespolitik genom att hänvisa till John F Kennedy och

det första uppdrag U.S.S Enterprise hade som var att ställa sig i en blockad mot Kuba som då enligt

Bush rustade upp sig med kärnvapenmissiler. Bush menar att Kennedy agerade snabbt och att Kennedy

förstod att hot gentemot friheten snabbt måste konfronteras (Bush 2003:172). Det är mycket möjligt att

Bush ville gå tillbaka till kallakriget för att stärka sin utrikespolitik och Bush agerande inför Irak och

säkerligen också Afghanistan.

I ett radiotal den 8:e Februari påpekar Bush att Powell har haft en genomgång med FN:s säkerhetsråd

gällande Iraks illegala vapenprogram samt dess försök att gömma dem men också Iraks koppling till

terrorister. Vidare säger Bush att Iraks överträdelser gentemot säkerhetsrådets resolutioner är tydliga.

Bush påstår sedan att Irak är ett hot mot omvärlden och USA (Bush 2003:140). Bush påstår också i detta

tal att Irak aldrig tagit ansvar för dessa vapen och visat dem utan Saddam har hela tiden försökt gömma

dessa vapen genom vad Bush kallar för en i detalj genomförd kampanj.

I detta radiotal säger Bush att de vet att Saddam har långvarig och kontinuerlig kontakt med terroristiska

nätverk, att irakisk underrättelsetjänst har haft minst åtta möten med Al Qaida sedan tidigt 1990-tal. Irak

har enligt Bush skickat bombexperter och förfalskningsexperter för att arbeta med Al Qaida samt att

Irak har försett Al Qaida med kemisk och biologisk vapenträning men även att Al Qaidaagenter har

blivit skickade till Irak flera gånger under sent 1990-tal för att införskaffa gift och gas. Bush säger också

i samma tal att de vet att Irak innehar ett terrornätverk som leds av en hög positionerad Al Qaida

terrorplanerare. Samt att detta nätverk har ett träningsläger för gift och bomber (Bush 2003:140-1). Bush

säger också att situationen som de ser den just nu (den 8:e Februari) är i kort att Saddam har brutit mot

resolution 1441 vilket krävde att Saddam skulle nedrusta regimen samt att han skulle ha full
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genomsynlighet gällande hans vapenprogram. Även där har han brutit mot resolutionen. Bush påpekar

att Saddam hade fått sin sista chans som han sedan kastade bort.

Nästa tal kommer från ett toppmöte vilket ter sig lite problematiskt då det i noteringen står att det inte

finns ett original tillgängligt för verifiering av innehållet i detta gemensamma uttalande (Bush

2003:276). Talet är dock precis som alla andra tal tagna från ex-president Bush officiella uttalanden.

Under ett tal vid namn "utlåtande från det atlantiska toppmötet: En vision för Irak och det irakiska

folket" (Bush 2003:275).  Även här belyses att Saddam är en despot som har förstört landet och

förtryckt dess egna befolkning samt att han har startat två krig men också att han fortfarande är ett hot

för omvärlden. Saddams trots mot resolutionerna som FN:s säkerhetsråd för fram har pågått i tolv år

(sagt 2003) påpekar Bush. Expresident Bush skjuter över skuld på Saddam inför detta krig när han säger

"The responsibility is his. If Saddam refuses even now to cooperate fully with the United Nations, he

brings himself the serious consequences forseen in UNSCR 1441" (Bush 2003: 275). Förutom att Bush

skjuter ifrån sig skuld till Saddam så visar detta citat också att ett land med hård makt kommer sannolikt

att använda denna makt när det känner att dess intressen är hotade.

Citat som dessa "In these circumstances, we would undertake a solemn obligation to help the Iraqi

people build a new Iraq at peace with itself and its neighbors. The Iraqi people deserve to

be lifted from insecurity and tyranny, and freed to determine for themselves the future of

their country. We envisage a unified Iraq with its territorial integrity respected All the

iraqi people-its rich mix of Sunni and Shiite Arabs, Kurds, Turkomen, Assyrians,

Chaldeans and all others-should enjoy freedom prosperity, and equality in a united

country."(Bush 2003:175)

följt av " We will work to prevent and repair damage by Saddam Hussein' s regime to the natural

resources of Iraq and pledge to protect them as national asset of and for the Iraqi people"

(Bush 2003:175)

 och "We will seek a swift end to international sanctions, and support an international

reconstruction program to help Iraq reach prosperity and reintegrate into the global

community. "We will fight terrorism in all it's forms. Iraq must never again be a haven for

terrorists of any kind"(Bush 2003:175).

Visar att de officiella motiven var mer än bara säkerhet och hot även om dessa två vad de uppfattas som

dominerade den officiella retoriken.
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Det mellersta citatet kan tolkas som att det har funnits någon form av postkrigsplanering och att USA

hade planer på att åtminstone försöka bygga upp den skada som Saddam hade åstadkommit. Det säger

dock inget om hur stabilitet i landet skulle införas efter kriget.

Det tredje citatet "bevisar" något av en brist i Bush tankesätt då denne säger att de söker en snabb

lösning. Frågan är hur bra fungerar snabba lösningar inom den internationella politiken, det verkar lite

som om Bushadministrationen inte har tänkt på konsekvenserna av deras agerande, men det återgår

också till det centrala i retoriken som Bush förde nämligen terrorism och belyser det hot som

terrorismen har gentemot nationell säkerhet ännu en gång, men också att han ända in i invasionsdagarna

förde den retoriken att Saddam hade någon form av en skyddsborg för terrorister. Detta tycks vara ett

klart motiv för anfall och minst sagt en övertygelse för Bush.

Inom samma tal säger Bush att en militär närvaro om det skulle vara nödvändigt bara är temporär och

finns enbart där för att främja säkerhet och eliminera massförstörelsevapen. Bush avslutar talet med att

be om hjälp från det internationella samfundet med att förverkliga en bättre framtid för det irakiska

folket (Bush 2003:175-6).

Den 17:e Mars 2003 hade Bush ett tal för nationen som tog plats i korshallen (Cross Hall på engelska) i

det vita huset, detta tal sändes också på arabiska i Irak (Bush 2003:278). Här säger Bush att en utav

anledningarna till att FN skapades var att konfrontera aggressiva diktatorer tidigt och aktivt innan de

kunde attackera de oskyldiga och störa freden (Bush 2003:277). I Irakfallet säger Bush agerade FN:s

säkerhetsråd under tidigt 1990-tal. Vidare säger Bush att han försökte genom FN att avväpna Irak,

närmare sagt genom resolution 1441. Bush påstår sedan att ingen nation kan påpeka att Irak har

avväpnat sig själv, utöver den uppenbara meningen att Irak inte har avväpnat sig själv är det mycket

möjligt att Bush här försöker rättfärdiga en militär intervention. Han trycker på hotet mot säkerheten

även i detta tal och att många nationer tillsammans med USA ser situationen på ett liknande sätt,

detsamma gäller även lösningen men också att de har modet att agera mot detta hot (Bush 2003:278).

Bush sätter också ett ultimatum, som löd: "Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48

hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing" (Bush

2003:278). Ett glasklart meddelande och maktspel och något som kanske som mest liknar komplex

interdependens som kanske främst är ett analytiskt verktyg för den klassiska realismen och neorealismen

men kan säkerligen också användas inom den neoklassiska realismen.
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Vidare i talet kan vi också läsa att Bush ska riva ned terrorapparaten, ett motiv som bör vara välkänt för

dig som läser vid det läget. Men vi får också höra om olika uppmaningar om hur den irakiska militären

bör agera, självklart är desertering en utav dessa metoder men Bush uppmanar också till att man inte ska

förstöra nationella tillgångar men också att de inte skall lyda order om att använda massförstörelsevapen

gentemot någon då dessa krigsbrottslingar kommer att bli straffade (Bush 2003:278). I detta tal säger

dock Bush att terroristaktioner gentemot USA och dess allierade kan komma att hända, de är inte

ofrånkomliga men de är möjliga. Här tyder det på att Bush har förstått att efterkrigsmotstånd kan ske

vilket försvagar min tidigare poäng men han har nog här inte haft någon aning om hur stark detta

motstånd skulle stå sig, detta kan beskyllas på brist på underrättelser inom administrationen. Men som

sagt tidigare så agerar inte alla styrande män och kvinnor på fullt informerade grunder utan även på

bristfällig information. I detta fall verkar det just det senare gälla.

Vidare säger Bush att terrorister och terrorstater inte synliggör hot på ett formellt vis och att enbart

attackera efter det att de har attackerat första gången inte är självförsvar utan självmord (Bush

2003:279). Efter det kan vi se något av ett till motiv som är nära relaterat till de andra och det motivet

hittar vi i "The security of the world requires disarming Saddam Hussein now." (Bush 2003:279).  Ännu

en gång säkerhetsretoriken som förs och har förts sedan minst 2002. Motivet kan då alltså vara att, en

värld utan Saddam helt enkelt är en mer säker värld, specifikt för USA enligt Bushadministrationens

uppfattning och kurder, men även Iraks shiamuslimska befolkning. Det senare är kanske något mer av

ett mål än ett motiv, men Bush medger i talet att USA tillsammans med hjälp av andra länder kommer

att arbeta för att frihetens avancemang  men också fredens avancemang. Citatet " Our goal will not be

achieved overnight, but it can come over time. The power and appeal of human liberty is felt in every

life and every land." (Bush 2003:279). Visar på ett annat mål men kanske också motivation till en

invasion, att sätta dit en ny demokratiskt vald regering skulle kunna resultera i en mer amerikavänlig

regering i mellanöstern där det verkar som att vänskapliga känslor gentemot USA på regeringsnivå är

utav ett fåtal. En ny amerikavänlig regering skulle nog innebära en ny allierad i regionen och en mindre

fientlig stat gentemot USA. Bush avslutar talet med att säga att fria nationer har en plikt att beskydda

dess folk genom att ena sig mot våld (Bush 2003:279), ett uttalande som kanske kan ses som något

ironiskt i detta läge, men kan ändock ses som ett av flera motiv till invasionen som är relaterade till

säkerhet då det handlar om beskydd som i sin del är en viktig del av den neoklassiska realismen speciellt

på det internationella planet (se Taliaferro 2009).

Nästkommande är inte ett tal utan ett brev till kongressens ledare gällande slutsatserna för diplomatiska

försök med Irak. Det skrevs den 18:e Mars och blev publikt den 19:e Mars
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Brevet innehåller två punkter där presidenter bestämmer att: Enbart diplomatiska och andra fredliga

metoder inte kommer att på ett tillfredsställande sätt skydda USA:s nationell säkerhet mot det hot som

Irak står för. Det kommer sannolikt inte att leda till upprätthållandet av FN:s säkerhetsråds resolutioner

som gäller Irak. Den andra punkten i brevet var: I enlighet med konstitutionen och den allmänna lagen

107-243 som är förenlig med att USA och andra länder fortsätter med att ta de nödvändiga stegen mot

internationella terrorister och terroristiska organisationer, inkluderat de länder, organisationer eller

personer som planerade, gav fullmäktige, begått eller assisterat terroristattackerna som begicks den 11:e

September 2001 (Bush 2003:280).

I detta brev kan vi utvinna flera potentiella officiella motiv till invasionen. Det första är att fredliga

metoder inte fungerade vilket kan vara ett motiv till invasionen, det andra är säkerhetsperspektivet som

har varit med genom hela uppsatsen, den nationella säkerheten står på spel. Det tredje motivet,

resolutionerna från FN:s säkerhetsråd uppfylls inte, därmed anses Irak vara ett hot och måste då tas hand

om på nått sätt. Efter som att diplomatiska förbindelser inte verkar fungera enligt Bush blir invasionen

det enda medel kvar att agera efter verkar det som. Det kan mycket möjligt ha funnits flera alternativ.

Punkt två i brevet påvisas det att de åtgärder som tas är enhetliga med lagen därmed är det en laglig

åtgärd och inget fel görs då USA som rättsstat följer lagen, punkt två förklarar nog de militära målen

mer än själva motiven.

Under en utväxling mellan reportrar och den dåvarande president Bush på Fort Hood i Texas, den 20:e

April 2003 säger Bush att en utav sakerna som USA borde göra är att använda den makt de har till

förfoga för att göra världen till en mer fredfull och fri värld och att Bush tänkte fortsätta att göra just det

(Bush 2003:355). Var en utav motiven att göra Irak till en mer fri och fredfullt land? Det kan vara

mycket möjligt att det var en utav motiven. Det kan också självfallet vara ren retorik för att behålla

popularitetssiffror och för att få Irakinvasionen att kännas mer befogad bland skeptiker. Men detta

uttalande går nog också hand i hand med den neoklassiska realismen, att använda makten som finns till

förfogande för att utföra vad som står i statens intresse. Men genom retoriska grepp får Bush det till att

vara hela världens intresse. i den sista meningen sätter han sig själv i rollen som en världspolis. Med

USA:s makt är det dock inte helt konstigt att denne tar åt sig rollen då USA troligen är den ledande

staten i det internationella unipolära systemet. Inte heller var det ett avvikande beslut på det

utrikespolitiska och internationella planet att Bush gick in i Irak, USA har varit inblandade i flera

militära interventioner sedan tidigare, Vietnam är ett känt exempel.

4.2 USA:s mål/motiv med operationen
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Under FN-talets gång pratar Bush om att Saddams regim eftersträvade kärnvapen, när inspektörerna

befann si i Irak och frågar generalförsamlingen om de skall anta att han slutade med detta när

inspektörerna lämnade landet.

En bit in i Fn-talet säger Bush att USA vill att FN:s resolutioner ska bli upprätthållna men påpekar sedan

att Irak ensidigt underminerar dessa resolutioner (The Guardian).

Enligt Bush hade USA också ett annat mål, att befria den irakiska befolkningen. Han säger att detta är

en moralisk sak samt ett stort strategiskt mål (The Guardian). Vi kan härmed ta in befrielse av det

irakiska folket som ett mål tillsammans med hot gällande massförstörelsevapen och terrorism, rent

lagligt är kurder också irakier (frågan är om de ser sig själva som det) och den folkgrupp som antagligen

tjänade som mest på invasionen.

USA visade också villighet att tillsammans med FN bygga upp Irak igen efter invasionen (Sanger och

Tagliabue, New York Times 2003)

FN-talet avslutas med "We must stand up for our security and for the permanent rights and the hopes of

mankind.  By heritage and by choice, the United States of America will make that stand. And, delegates

to the United Nations, you have the power to make that stand, as well. "(The Guardian). Vilket antyder

på att Bush anser att USA har genom ett arv och genom dess egna val har någon form av rätt att ingripa i

liknande situationer, en rättighet och skyldighet de verkar anse sig själva ha haft genom tiderna,

Gulfkriget, Vietnam, Somalia och flertalet länder i Sydamerika. Detta är nog också väldigt mycket i

linje med en neoklassisk realistisk syn på internationell politik och utrikespolitik. Mycket handlar om

intressen och i dessa fall är det troligt att några utav USA:s intressen har varit hotade, vare sig det

handlar om trovärdighet eller något annat.

Under talet i en marinbas i Jacksonville påpekade Bush också att genom massförstörelsevapen kan

terroristerna utföra massmord, terror och utpressning (Bush 2003:171). Detta kan ses som ännu ett motiv

för en förebyggande attack, det är möjligt att Bush ville agera snabbt innan September 2001

återupprepades. Bush påpekar också att terroristerna kunde åstadkomma stor skada med bara fyra

flygplan och att han inte hade någon intention med att vänta och se vilken skada de kan åstadkomma

med ett dödligare vapen (Bush 2003:171). Här har vi ett motiv som liknar en stor del av de officiella

motiven som jag har gått igenom genom det empiriska materialet. Det är ett motiv som genomsyrar de

flesta talen och tillsynes verkar vara det officiella huvudmotivet.
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Ännu ett motiv som kan luskas ut från talet i korshallen i vita huset är Bush påstående om att de nu

attackerar på grund av att risken för overksamhet är större, i ett eller fem år säger Bush, skulle Iraks

makt att skada den frua världen multipliceras många gånger, med denna möjlighet påstår Bush att Irak

och dess terroristallierade som kan kallar dem skulle kunna attackera vid den tidpunkt då de är som

starkast (Bush 2003:279). Detta kan ses som ett hot, men som ni säkert har märkt så tenderar hot och

motiv blandas ihop till en röra, då externt hot i sig kan blir ett motiv för en förebyggande attack Vilket

tar oss tillbaka till en del av Bush utrikespolitik nämligen förebyggande attacker och ett beteende som

jag anser passar in inom den neoklassiska realismens ramar som i stor del handlar om maktpolitik men

som det står i tidigare delar av uppsatsen kan dessa attacker inte ske utan folkligt stöd och terrordådet

den 11:e September verkar ha gett en del av det folkliga stödet, resten fick Bush genom retorik övertala.

Med detta sagt så är det viktigt att påpeka ännu en gång att stödet för Irakkriget var enligt Dueck 2009

som bäst ett blandat stöd. Men också till ett maktspel där den första parten försöker inskränka den

andres möjligheter till att agera då den andra partens agerande skulle gå emot part nummer ett:s

intressen.

I Bush tal till FN den 12:e september 2002, bad Bush Irak att ge foga efter FN:s resolutioner och

deklarerade att de skulle arbeta tillsammans med FN:s säkerhetsråd för de nödvändiga resolutionerna.

Däremot menar Foyle att regimändring fortfarande var målet (Foyle 2004: 281). Det retoriska skiftet

som fokuserade mycket mer på FN och avväpning menar Foyle var ett sätt att få kongressens och FN:s

stöd. Talet till FN ökade stödet från republikanerna men även demokraterna som enligt Foyle nu längre

inte kunde kritisera det republikanska partiet för att vara unilaterala vilket de hade gjort tidigare (Foyle

2004:281). Talet hade också enligt Foyle en positiv påverkan på allmänheten i USA (Foyle 2004:281).

Det är troligt att öppningar inför Irakkriget blev lite större här. Däremot hade man fortfarande problem

med stöd från kongressen (Foyle 2004:281). I ett något intressant uttalande av Rumsfeld medger han att

USA inte invaderade Irak på grund av dramatiska nya bevis på att Irak var på jakt efter massförstörelse

vapen utan på grund av att de såg de redan befintliga bevisen i ett nytt ljus (Daalder & Lindsey, 2003, p.

164 i Foyle 2004:281), notera dock att detta är en bekännelse som kom efter attacken och det är mycket

möjligt att Rumsfeld blev efterklok efter vågor av kritik.

Bush uppgav också att han ansåg att Saddam var ett hot mot fred och lade till att en ledares uppgift är att

bestämma sin politik baserat på folkets säkerhet (Foyle 2004: 287), detta uttalande går tillbaka till den

neoklassiska realismens antagande om varför olika entiteter bildar grupper, på grund av rädsla och för

att skapa säkerhet, men också realismen i helhet och dess statscenterism och hur det är den ledande

eliten som bestämmer statens intressen. Bush visar också här att han har en potentiell uppfattning om
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vad som är bäst för nationen och vad som är mindre bra, Bush har säkerligen också uppfattat ett hot från

Saddam som härrör från vissa händelser på det utrikespolitiska planet men säkerligen också mycket på

grund av terrordådet den 11:e september, utifrån detta har man skapat en plan på hur USA kan bäst

hantera situationen, vad som är bäst beror självklart på den ledande administrationens egna perspektiv

och vilka åsikter som vinner mark inom administrationen. Utöver detta så verkar det verkligen som att

Bush såg ett hot gentemot Amerikas förenta stater i kombinationen radikalism och teknologi (Bush 2002

i Tunc 2009:2).

Den bestämmande faktorn till invasionen menar Dueck var nog den dåvarande administrationens syn på

nationell säkerhet. Det verkar som att presidenten och dennes administration trodde på det de gjorde

(Dueck 2009:165) Enligt Dueck så hade man minst två motiv, inom den amerikanska allmänheten gick

retoriken ut på att Saddam hade massförstörelsevapen och kunde ge dessa till terrorister, inom den

internationella arenan lät det annorlunda, då menade man att Saddam inte följde FN:s resolutioner och

vägrade avväpna Irak (Dueck 2009:165).

Richard "Dick" Cheney, yttrande under ett tal som förs i institutionen för konservativ politik att Kriget

mot Irak var enligt New York Times ett försök att markera kriget i Irak som en bredare del av kriget mot

terrorismen, Rumsfeld gjorde ett liknande yttrande under en Pentagonpresskonferens. I Cheneys

uttalande stöttar han sig själv på Bushretorik och säger bland annat att Amerikas säkerhet stod på spel

samt att Baghdad hade både kemiska och biologiska vapen tillsammans med missiler med lång

räckvidd. Han går sedan vidare och säger att om Irak lämnas ifred kan det resultera i att de införskaffar

kärnvapen under detta årtionde (Schmitt, New York Times 2003).

4.2.1 Eliminera massförstörelsevapen

Det kanske mer specifika scenariot man var rädd för var radikala islamister med massförstörelsevapen

så som atombomber, kemiska bomber eller annan form av biologisk krigsföring (Miller 2005 i Tunc

2009:2). Då USA inte kan påverka terrorister och dess intentioner, ansåg man att den bästa vägen var att

förneka terroristerna massförstörelsevapen. Enligt Bushadministrationen var fientliga stater den typ av

stat som med största sannolikhet kunde leverera massförstörelsevapen till terroristerna. Rumsfeld

pratade kontinuerligt om ett hot som ett nexus mellan terrorister, terroriststater och

massförstörelsevapen stod för (Tunc 2009:3) USA:s nationella säkerhetsstrategi eller NSS uppger 2002

att dess fokus kommer att ligga på terroristorganisationer med globalt omfång och terrorister samt stater

som försöker införskaffa massförstörelsevapen (Tunc 2009:3). Även om risken enligt Tunc var liten att

Al-Qaida skulle få massförstörelsevapen överförda till dess organisation så var det enligt Tunc en risk
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som var oacceptabel (Tunc 2009:3) En taktik som USA valde utöver hemlandssäkerhet och att enbart

attackera terrorister var att trycka på stater att överge dess massförstörelsevapen-program, det var inte

vilken stat som helst utan "rouge states" som denna taktik gällde. Detta var för att kunna beröva

terroristerna från  att kunna införskaffa massförstörelsevapen (Tunc 2009:3).  I kontrast till detta kanske

man bör ha i minnet att gamla avskräckningsmetoder inte fungerar på terrorister som de kanske gör på

stater. Därför kan det vara som så att förebyggande attacker är legitima på terrorister (Tunc 2009:3).

Det hela går tillbaka till statens intressen och säkerhet och kan också förklara den amerikanska statens

externa beteende, i och med att avskräckningsmetoder inte fungerar på terrorister kapar man av dess

möjlighet att införskaffa massförstörelsevapen genom att trycka på fientliga stater. En klar motivation

till Irakinvasionen kan vara just detta. Något som är säkert är att Bush i många av hans tal refererar just

till säkerhet, massförstörelsevapen etc, det är ett gemensamt tema när Irak är talets tema och något som

genomsyrar de flesta talen som kommer att analyseras senare i detta kapitel.  Att utöva påtryckningar på

stater är ett externt beteende på så vis att det är politik som förs utanför staten och något som påverkar

andra stater olika mycket beroende på hur pass starka de är på den internationella arenan.

Vidare hävdar Tunc att  Irakkriget var centralt i utformningen av förebyggande attacker. Invasionen

skulle visa enligt Tunc att förebyggande attacker var ett verkligt hot för "rouge states", genom att skicka

ut meddelandet; att sträva efter att införskaffa massförstörelsevapen och att ge stöd åt terrorister var i sig

en handling som stavade landets nedgång (Tunc 2009:5). Irak var enligt vissa "hårdingar" det bästa

sättet att skicka ut en sådan signal menar Tunc (Tunc 2009:5), men det var också enligt Tunc en

tvångsstrategi gentemot exempelvis Iran och Nordkorea samt andra liknande stater som var fientliga

mot Amerikans förenta stater. Kanske i likhet med Vietnamkriget så förstärkte Irakkriget USA:s

trovärdighet genom att sätta handling bakom ord speciellt när det handlade om hur de gick tillväga

gentemot fientliga stater (Tunc 2009:6). Det verkar som att amerikanska offentliga figurer trodde på att

en maktuppvisning i Irak också skulle få andra stater att bli mer tillmötesgående gentemot USA:s

utrikespolitik gällande massförstörelsevapen och terrorism för att kunna undvika ett liknande öde som

det i Irak (Hirsh 2003:51 i Tunc 2009:6). En vad man nästan skulle kunna kalla för överlevnadsstrategi i

den realistiska världssynen stater med olika makt agerar olika inom det spelrum som dess makt ger dem.

Ligger en stat starkt till på den internationella arenan på det sätt som USA gör har denna stat råd att

agera och möjligen även inskränka andra staters autonomi för att säkra dess egna intressen.

Det har också enligt Tuns, rapporterats i New York Times huruvida den dåvarande president Bush har

diskuterat på en mer privat kanal om hur Saddam Hussein stod för en demonstrationskonflikt eller ett

experiment i tvångsavväpning (Tunc 2009:6), vidare skiver Tunc något som också går tillbaka till den
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neoklassiska realismen, inte genom själva handlingen, men det är målet som är intressant här och hur

man försöker säkerställa vad antas vara nationell säkerhet genom metoder som kanske kan verka vara

lite oortodox, däremot vid närmare eftertanke så kan det också vara en vanlig metod, med Sydamerika

och Somalia i tanke. Det intressanta här var alltså ändamålet,  målet i Irak var alltså inte enbart att

eliminera Saddam Hussein som ett hot,  men målet var också att få andra stater att avsäga sig från

massförstörelsevapen och att avsäga sitt stöd till terrorister (Tunc 2009:7).  Irak handlade alltså inte bara

om Irak skriver Tunc utan det var ett exempel på vad som skulle hända med andra fientliga stater/rouge

states om de fortsatte på deras program för massförstörelsevapen (Tunc 2009:7).

Bush sade också under ett tal att uppdämningspolitik inte fungerade när dessa obalanserade diktatorer

med massförstörelsevapen kan lämna ut dessa vapen på ett hemlighetsmässigt sätt eller överlåta dom till

deras terroristallierade (Tunc 2009:8) Bush visar här att denne anser att dessa fientliga stater beter sig på

ett obalanserat och irrationellt sätt och därmed är de farliga men slutligen också ett legitimt mål för den

amerikanska militären. Inom den neoklassiska realismen skall stater som är et hot gentemot den egna

staten ageras mot. Vilken stat som är ett hot bestämmer eliten, men för att kunna agera behövs

allmänhetens medgivande. Således kan det tänkas att Bushadministrationen ansåg att allmänhetens

medgivande behövdes för att kunna utagera dess utrikespolitik. Utöver det så är det troligt att USA vid

tidpunkten har haft resurser nog för att styra den internationella politiken utefter dess önskan. Tunc

kanske mest centrala slutsats är att Bush förebyggande attacker var ett strategiskt verktyg för att driva

andra fientliga stater till att överge dess strävan efter massförstörelsevapen.

Eliminering av massförstörelsevapen var den retorik som fördes inför allmänheten och var ett av två

motiv enligt Dueck till invasionen, det andra motivet handlade då om avväpning och en vägran från

Saddams sida att följa FN:s resolutioner

4.3 Splittringar inom regeringen

Innan den 9/11 2001, såg den amerikanska administrationen Saddam som en problemfull diktator som

inte utgjorde något större hot. Efter terrordådet ändrades bilden av Saddam Hussein och denne fick

representera ett nytt hot i kölvattnet av 9/11, 2001 (Badie 2010: 277). New york Times rapporterar bland

annat att vissa argumenterade att Bush även innan terrordådet argumenterade för en invasion av Irak

(Myers New York Times 2010). Badie skriver att bilden av Saddam som en irrationell aktör på

världsarenan och som en farlig tyrann på hemmaplan var en bild som inte var speciellt ifrågasatt.

Däremot så var en regimförändring något som den dåvarande presidentens administration fortfarande

hade på dess agenda, däremot inte genom militärt medel. De ville utföra denna regimförändring på
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distans genom ekonomiska påtryckningar och genom att stödja vissa grupper i exil. Saddam var

fortfarande inte sedd som ett gravt hot gentemot USA. Badie hävdar att Iraks inkludering i kriget mot

terror var en signifikant separation från tidigare rekommendationer om hur man skulle behandla

Irak.(Badie 2010:278).

Att USA valde att gå emot tidigare policy gentemot Irak visar på den internationella arenans dynamiska

beteende, men exemplet ovan visar också hur externa hot kan påverka ett lands utrikespolitiska syn och

forma en stats beteende. Det betyder dock inte att alla inom Bush administration förespråkade för ett

regimskifte i Irak, vi hade enligt Badie skeptikerna och förespråkarna, de som förespråkade regimskifte

var enligt Badie, Presidenten, Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney, Perle, Feith och bland skeptikerna fanns

Powell, Tenet och Armitage (Badie 2010:281 ). Mitchell och Massoud skriver att redan från starten

fanns det en uppdelning (Mitchell och Massoud 2009:274). Enligt Mitchell och Massoud så fanns det

också en form av personlig antagonism man försökte bland annat isolera Powell och liktänkande för att

minska dess influenser. De skriver så här: "The placement of Paul Wolfowitz as Deputy Secretary of

Defense and Armitage as Deputy Secretary of State intensified the acrimony between the State and

Defense departments" (Mitchell och Massoud 2009:274), detta menar de berodde på att de båda hade

samma synsätt som dess överordnade. De argumenterar också för att detta skapade en stor

uppdelningslinje mellan Bushadministrationens politik och de som var skeptiska gentemot den (Mitchell

och Massoud 2009:274).

Badie skriver att i och med att förespråkarna hade de facto beslutsfattare inom gruppen lyckades de på

så sätt ha en större påverkan på skeptikerna och som resultat internalisera skeptikerna med

förespråkarnas information och policy genom vad Badie kallar för en grupptänksprocess. Detta menar

hon berodde på att skeptikerna också de letade efter ledarskap. (Badie 2010:281).

Exemplet ovan kan också visa hur maktkonflikt inom statens eliter kan påverka statens agerande.

Den vinnande gruppen inom staten det vill säga förespråkarna för regimskifte vann dragkampen således

blev det deras synsätt som satte form på hur nationens utrikespolitiska intressen skulle se ut och hur de

skulle agera gentemot det nya hotet som Saddam representerade i förespråkarnas ögon. Hade

skeptikerna vunnit hade kanske situationen sett annorlunda ut. Det hade kanske inte resulterat i en

invasion av Irak utan det är sannolikt att de hade fortsatt med ekonomiska sanktioner. Som exemplet

nedan kommer att visa var Colin Powell fortfarande för ekonomiska sanktionen, speciellt innan

terrordådet.  Innan terrordådet hade dock Bush administration planer på att ändra policy verkar det som.

Som minst diskuterade man olika policyalternativ. Rumsfeld föreslog bland annat att den amerikanska

administration skulle sluta upp med att ha en policy där de tror att har Saddam inom en "låda" speciellt



31

när han har krupit långt utanför den "lådan"(Rumsfeld 2001 i Bedie 2010:183). De flesta, skriver Bedie

förutom Powell ansåg att ekonomiska sanktioner inte gjorde sitt jobb. Även om de höll med om att

sanktionerna inte hade en önskvärd effekt på Saddam, såg de honom fortfarande inte som ett hot som

behövdes bemötas genom en invasion (Badie 2010:283, Mitchell och Massour 2009 274). Det är

sannolikt att det internationella systemet vid den tidpunkten inte hade de förutsättningarna eller det

spelrummet för en invasion av Irak och att den dåvarande presidenten inte heller hade fått stöd från den

amerikanska befolkningen. Det verkar som att även om staten definierar nationens intresse inom den

neoklassiska realismen, så kan staten inte inom en demokrati i alla fall definiera dessa intressen utan ett

visst medhåll från inrikespolitiken, och intresset kan inte heller verkar det som vara taget helt ur luften.

Det måste ha en viss verklighetsförankring och om vi ska tro på Bedies analys så har den amerikanska

administrationen inte ha haft någon större anledning till att invadera Irak innan terrordådet. Detta skall

ha ändrats efter den 11:e September 2001, då terrordådet skapade helt nya förutsättningar och tvingade

Bush administration till att agera. Bedia skriver att efter attacken mot world trade center, sattes det tryck

på Bush administration för att hämnas attacken eller terrorism rent generellt (Bedia 2010:283) det är

runt denna tidpunkt det kan tänkas att förutsättningarna för en invasion ges från det inrikespolitiska

planet. Situationen efter terrordådet verkar ha haft en stor inverkan på den amerikanska befolkningen

som på så sätt krävt att någon skall ta ansvaret för dådet och att denne skulle ställas till svars. Det

började med Talibanerna i Afghanistan och fortsatte sedan till Irak. Som vi kanske har märkt i detta

kapitel så är motiven i de tal jag har samlat i hop väldigt lika varandra, och de handlar för det mesta om

säkerhet och hot. Det är alltså mycket möjligt att Bush trott att Irak varit ett hot och agerat efter det via

den information han har fått från hans stab och CIA oavsett om informationen varit bristfällig eller inte.

Enligt Bedia orsakade attackerna på WTC också en intergruppkonflikt mellan Amerikas

underrättelsetjänst CIA och kärngruppen bland Bush administration. Där Bush administration ansåg att

CIA:s information var bristfällig då man inte kunde koppla samman punkterna. Vilket i sig resulterade i

djup misstro gentemot varandra och att Bush administrationen vände sig inåt för underrättelser (Bedia

2010:284). Denna underrättelse blev också i senare skede kritiserad  rapporterar New York Times de

skriver att tjänstemän inom administrationen medger att informationen kring Iraks kärnvapenprogram

var ohållbar (Hulse, New York Times 2003) Administration blev något av fixerade vid att koppla

samman punkterna, att koppla samman Irak med kriget mot terror. Runt 2002 blev hot från Saddam och

terrorism oskiljbara skriver Bedie (Bedie 2010:284). värt att notera är att Bedie citerar ett pm som

skickades till Wolfowitz från office of the under secretary of defence for policy (OUSDP). Där det stod

att sanktioner enbart fungerar på arméer och inte terrorister. Vidare stod det att det inte går att

sanktionera Irak när de kan använda sig av terrorister för att få massförstörelsevapen.  Exemplet ovan
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visar på hur den styrande eliten kan agera utifrån bristfällig information, i detta exempel har dock Bush

administration försökt åtgärda detta. Men det verkar som att de har varit fullständigt säkra på att Irak har

varit sammankopplade till terrorister och att de har utgått från detta när de har sökt underrättelser. Det

blir speciellt klart för oss när Bedie skriver "Although the intelligence agency failed to unanimously

agree on the presented allegations and reported 'low confidence' in its ability to link Saddam Hussein to

terrorism" (Bedie 2010:287). Tanken om att informationen som Bush administration agerade utefter var

bristfällig förstärks ytterligare genom att CIA enligt Bedia inte lyckades sätta en trovärdig länk mellan

Al Qaida och Saddam. (Bedia 2010:289). Oavsett vad, så är det mycket möjligt att Bush kärngrupp

ansåg att hotet var mycket verkligt från Saddam, vilket i sig formade amerikansk utrikespolitik.

Attacken den 11:e September skapade också förutsättningar verkar det som för en eventuell invasion av

Irak. Även dispyter fanns om hur pass stor den invaderande armen skulle vara, Rumsfeld ville ha en lite

mindre arme men mer dynamisk och lättrörlig, Shinseki, såg dock annorlunda på saken (Mitchell och

Massoud 2009:275)

4.4 Opinionen i USA

I och med att det inrikespolitiska läget inom den neoklassiska realismen fungerar som en guide inför

utrikespolitiskt agerande är det viktigt för denna uppsats att försöka analysera hur opinionen i landet såg

ut inför kriget.

Douglas Foyle presenterar för oss tre argument gällande allmänhetens roll i Bushadministrationens

beslut att gå in i krig. Det första argumentet är att allmänhetens opinion begränsade policyval efter den

11:e September, genom att tvinga Bushadministrationen att lägga Irak åt sidan för tillfället så att de först

och främst kunde behandla Al Qaida och Afghanistan. Däremot skriver Foyle att detta bara gjorde

Bushadministrationen mer benägen att behandla Irak även om det nödvändigtvis inte behövde betyda

krig. Enligt Foyle hade beslutet att göra någonting gällande Irak redan tagits hösten 2001. Efter det att

huvudkriget var avklarat i Afghanistan började Bush vända sig till allmänheten och försökte forma

opinionen gentemot Irak främst genom att nämna massförstörelsevapen. Foyle skriver att under denna

tid var allmänhetens påverkan störst hos kongressen som enligt Foyle distanserade sig från processen.

Republikanerna ställde sig i led efter en populär republikansk president och demokraterna räknade enligt

Foyle ut att det var bättre att stödja Bush istället för att föra en opposition gentemot honom. Stödet kan

dock ha varit väldigt blandat (Foyle 2004:271, Dueck 2009:163). Det andra argumentet Foyle

presenterar för oss är att under hela perioden uppfattade Bushadministrationen allmänhetens opinion

rätt. Foyle skriver här att administrationens syn på den allmänna opinionen från början kom ifrån dess

egna uppfattning om allmänhetens opinionskontext istället för genom en bevisföring genom
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opinionsundersökningar. Däremot började administrationen att använda sig i högre grad av åsikter som

reflekterades av opinionsundersökningarna(Foyle 2004:271). Det tredje argumentet Foyle framför är att

trots administrationens förståelse för den allmänna opinionen lyckas de inte ändra dess attityd gentemot

önskvärdheten av krig. Det vill säga att det inte ett enhetligt folk som gick ut i krig även om dess

ledande elit var det (Foyle 2004:271).

Attackerna den 11:e September 2001 påverkade USA på flera plan, men attacken påverkade också

debatten om Irak på två efterföljande sätt. Det första sättet var att det ändrade kontexten för den

allmänna opinionen skriver Foyle, detta lät Bushadministrationen att sätta Irak på toppen av deras

utrikespolitiska agenda och expandera också antalet alternativ som fanns till hands för att ta itu med

Irak. Men däremot eftersom att allmänheten skyllde på Al Qaida för det mesta så satte det band på hur

snabbt USA kunde agera mot Irak.  Däremot verkar det också som att allmänheten fortfarande la skuld

på Saddam även om det var en skuld som befann sig i skuggan av Usama Bin Laden. Det var ganska

klart att Bushadministrationen önskade göra något åt Irak från början (Foyle 2004:273).  Den allmänna

opinionen påverkade alltså enligt Foyle amerikansk utrikespolitisk agenda och timingen inför ingripande

mot Irak, nu kunde man och gjorde man anspråk på att Irak borde vara prioritet ett (Foyle 2004:274).

Men även om Irak var inkluderat i kriget mot terror och räknades av Bush som en stat som terroristerna

använde som härbärge, kunde man se ett mönster där prat om Irak tynade bort för tillfället för att till en

början ta itu med Al Qaida, detta i stort på grund av den amerikanska opinionen(Foyle 2004:275).  Det

fanns dock åsiktsskillnader där man på en sida ansåg att Irak borde vara med från början och där man på

den andra sidan ansåg att, allmänheten måste vara med på ens sida för att kunna utföra någonting rent

allmänt. Inom den neoklassiska realismen finns det spår av liknande tankar som den senare sidan

representerade och som sedan blev det tillvägagångssätt USA valde. Den inrikespolitiska situationen

agerar som en guide inför hur stater beter sig på det internationella planet (se teorikapitlet) men det är

däremot inte den bestämmande faktorn. Bushadministrationen hade redan bestämt sig för att göra

någonting åt Saddams regim, men det var inte förens den 11:e september där alternativ för krig började

komma till åtanke.

Bush popularitet var ständigt sjunkande under 2002, detta efter att hans popularitet (något ofrånkomligt

kanske) hade höjt sig till vad Dueck kallar för stratosfärisk nivå som följd av terrorattentatet den 11:e

september 2001. Men även efter nedsjunkningen stod hans popularitetssiffror runt 60% vilket enligt

Dueck fortfarande var högt. Under 2002 när debatten om Irak började hade bush siffror ständigt glidit

nedåt, det var inte fören den faktiska invasionen där han ökade i popularitet, men även då var det bara en
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"fas" som tynade bort i Augusti. När komplikationerna i Irak blev mer och mer synbara började hans

siffror gå ned till 50% och Bush skulle aldrig återhämta sig från det säger Dueck (Dueck 2009:163).

Den Irakiska frågan kan ha hjälpt det republikanska partiet under mellanårsvalet 2002, inte för att de

som röstade var entusiastiska inför krig, men för att de hade förtroende för Bush (Dueck 2009:163) Att

gå ut i krig med Irak i kölvatten av 9/11, och kriget mot terror var något som enade Bush konservativa

supporterbas och delade demokraterna, i debatten fokuserades nationell säkerhet där republikanerna var

starka, men Duecks uppfattade inte att den amerikanska allmänheten, eller den republikanska

gräsrotsrörelsen skrek efter ett krig i Irak under vintern 2002-3 (Dueck 2009:163). Det var till och med

skriver Dueck en utspridd ängslan över ett eventuellt krig i Irak. Inte heller var stödet för ett eventuellt

krig i Irak speciellt stort (Dueck 2009:163). Stödet var inte alls på samma nivå som när USA gick in i

Afghanistan (Dueck 2009:163-4). Känslorna gällande Irak verkar enligt Dueck ha varit blandade som

bäst (Dueck 2009:164).

Under valet 2004 fick Bush fortfarande beröm för hans starka ledarskap, speciellt vad gällde frågan

terrorism. Däremot började kriget i Irak bli mindre och mindre populärt. Därmed blev Irak något som

kunde bli ett ganska stort inrikespolitiskt problem. De politiska effekterna av Irakkriget blev enligt

Dueck något som kunde båda hjälpa och stjälpa (Dueck 2009:164).  Under 2005 började även

republikanerna att rösta för en gradvis reträtt från Irak även om den var något ospecificerad, under

mellanårsvalen 2006 blev också demokraterna mer säkra på att Irakkriget skulle bli den fråga som skulle

fälla det republikanska partiet. Vid 2007 var det redan klart att den effekt Irakkriget hade på hemmaplan

var negativa för presidenten (Dueck 2009:164).

Dueck skriver att, det inte fanns något inrikespolitiska krafter som hindrade honom från att gå i krig med

Irak, men det fanns inte heller några inrikespolitiska krafter som uppmanade till det. Vidare säger han att

det är mer riktigt att säga att Bush gick in i krig oavsett inrikespolitiska faktorer. Däremot medger han

att implementeringen av kriget kan ha formats av inrikespolitiska angelägenheter. Dueck går vidare och

säger att den dåliga förberedelsen för postkrig stabilitetsoperationer kan ha haft något att göra med

inrikespolitiskt kritik som kunde besätta Bush om hans rådgivare varit mer framåtgående med

information om potentiella långtidskostnader. Enligt Dueck kan man av inrikespolitiska skäl ha

avskräckt en diskussion om kostnaderna och förberedningarna inför en efterkrigsperiod i Irak, (Dueck

2009:166).
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I ett uttalande den 25:E juli där Cheney försöker besvara kritiken gentemot den politik som

Bushadministrationen då förde gentemot Irak, medger Cheney något indirekt att det fanns ett vacklande

stöd inför kriget där han säger att det vore väldigt oansvarigt att ignorera det hot Irak stod för (Schmitt

New York Times 2003).
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Slutsats
I denna uppsats har vi gått igenom tre aspekter eller oberoende variabler som kan påverka den beroende

variabeln utrikespolitiskt agerande, dessa oberoende variabler eller aspekter är externa hot,

inrikespolitisk opinion samt splittringar inom regeringen. Jag har med hjälp av dessa tre oberoende

variabler genom den neoklassiska teoribildningen försökt identifiera motiven bakom invasionen av Irak.

Den neoklassiska realismen har i och med att den tar med inrikespolitiska variabler, i dess analys gjort

det möjligt att fördjupa sig i den egna empiriska analysen. För att få en uppfattning på hur det

inrikespolitiska läget såg ut i USA månaderna innan invasionen har jag analyserat material som

behandlar just detta men för att få en bättre helhetsbild av situationen har jag också blivit valt att

analysera hur åsikterna i den amerikanska ledningen såg ut. Det uppsatsen kom fram till var att det har

funnits en splittring inom regeringen, men Bush synsätt har vunnit mest mark, därefter har regeringen

blivit tvungen till att övertala den amerikanska befolkningen och FN, stödet till Bush visade sig vara

som bäst blandat bland den amerikanska befolkningen ( se bl a Schmitt New York Times 2003).

För att klargöra; externa hot, inrikespolitisk opinion samt splittringar inom regeringen kan ha påverkat

USA:s utrikespolitiska agerande. Det uppfattade hotet från Saddam har gjort åsikten "invasion av Irak"

möjlig på grund av nationell säkerhet, man har sedan försökt fått med sig det amerikanska folket på

regeringens agenda men eftersom att stödet var som bäst blandat så har det inte påverkat det

utrikespolitiska agerandet mycket utan det handlar mest om att inga dörrar har blivit stängda, inte heller

har några dörrar öppnas. Ett annat synsätt är att eftersom att stödet för Bush ökade en kort tid runt

invasionens början skulle man kunna säga att dörrar för invasionen öppnades i en kort tid, detta stöd

levde dock inte långt och började sina i Augusti. Det vi då skulle kunna anta är att stödet var högt nog

inom en kort tid så den amerikanska militären kunde utföra invasionen utan större legitimitetsproblem

inom USA:s nationella gränser. Med det sagt kan vi nog också konstatera att den styrande eliten, även

inom demokratier kan välja att agera bortsett från folkligt stöd inom sakfrågan, däremot kan man då

kanske säga att det är en fråga om legitimitet. Hade USA:s befolkning i stort varit emot invasionen så

skulle Bushadministrationen ha ett specifikt legitimitetsproblem gällande Irakkriget.

Splittringar inom regeringen där den starkaste gruppen som var för invasionen vann mest mark har i sig

öppnat dörrarna för ett krig.

I denna uppsats har jag identifierat flertalet motiv, mål och externa hot. Under hot finner vi för det mesta

i enlighet med det empiriska materialet en rädsla för terrorism, massförstörelsevapen och en rädsla för
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att så kallade "rouge states" ska växa i styrka för att inom en snar framtid bli ett verkligt hot och

införskaffa den möjligheten att slå till på amerikansk mark. Bush ville inte att terrordådet 2001 skulle

upprepa sig och för att motverka detta hot använde han sig utav en förebyggande attackstrategi vars mål

var inte bara att slå till mot terrorismen och "rouge states" men hade också ett avskräckande syfte.

Målen, motiven och hoten har en tendens att sammanföras och blandas ihop, de är svårseparerade då de

är relaterade till varandra. Under motiv för attacken finner vi i enlighet med det empiriska materialet att

hämnd hade en liten del att göra men det är också troligt att invasionen mot Irak var ett strategiskt

verktyg för att stärka USA:s trovärdighet och visa att de fortfarande hade makten och villigheten att jaga

terrorister. Men inte överallt, fallet Irak blev ett typexempel på hur det kunde gå för dessa "rouge states"

om de gav en fristad åt terrorister och terrorism. Irak skulle vara i ett avskräckande syfte för de länder

som USA ansåg vara "rouge states" och skulle få dessa stater att tänka om innan de valde att gå emot

USA och dess intressen. De skulle alltså avsäga sig från att ge terrorister stöd och avsäga sig från att

utveckla massförstörelsevapen. Ett motiv/mål som även det har identifierats är att USA mycket troligen

ville ge stöd åt FN:s resolutioner genom mer än bara ord, det är mycket möjligt att de hade som mål att

ge en slags slagkraftighet bakom FN:s resolutioner speciellt de som riktade sig mot Irak, ett annat mål

och ett möjligt motiv till attacken var det irakiska folkets frihet vilken i sig var en del av retoriken som

Bush förde. Ett annat motiv till attacken som identifieras är osäkerheten, då blir målet att göra sig av

med denna osäkerhet, Saddam stod för denna osäkerhet och det utrikespolitiska agerandet blir då att

göra sig av med Saddam Hussein. Ännu ett mål var det irakiska folkets frihet.

I enighet med det empiriska materialet så finner vi att de inom bushadministrationen som ansåg att

ekonomiska sanktioner inte fungerade var även de som vann splittringen inom den amerikanska

regeringen, därmed blev åsikten att ekonomiska sanktioner inte fungerade den allmänna vedertagna

åsikten inom den amerikanska regeringen.

Angående retoriken så kan vi också med viss säkerhet se att retoriken som fördes inför allmänheten och

inför FN såg olika ut, genom denna uppsats så har det genom det empiriska materialet identifierats att

inför FN talades det ofta om resolutioner som inte uppfylldes från Saddams sida. Retoriken inför

allmänheten gick mer ut på att försöka övertala publiken att Saddam var en fara och att denne hade

massförstörelsevapen utav diverse olika typer, men också att Saddam hade kopplingar med terrorister.

I och med 11:e September 2001 radikaliserades Bush utrikespolitik, däremot hade man planer på att

hantera den irakiska regimen även innan, terrordådet gav dock en öppning för omarbetande av den
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tidigare utrikespolitiken till att ta den väg de tog 2003. Med det sagt så kunde Saddam ha förhindrat

invasionen genom att svälja sin stolthet och lämna landet precis som Bush bad honom att göra.

Vidare forskning

Som vidare forskning skulle man kunna forska om efterverkningarna av denna invasion, hur har

självmordsattackerna påverkat demokratiprocessen i de mest drabbade områdena. Det skulle också

mycket möjligt gå att forska om hur den kurdiska demokratiseringsprocessen ser ut och har påverkats

sedan 2003. Men framförallt andra fall av amerikanskt utrikespolitiskt beslutsfattande, möjligen då till

varför man valde att dra ut trupperna från landet under den tidpunkt det hände och inte senare alternativt

tidigare. En annan aspekt som det kan forskas om är då möjligtvis en jämförande forskning kring

amerikanskt utrikespolitiskt beslutsfattande i olika situationer och kontexter för att införskaffa en

bredare förståelse.
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