TIL ABONNENTENE

Siden 1998 har Vardøger kostet kr. 80 pr. hefte til vanlige abonnenter (og kr.
100 i løssalg). I mellomtiden har kostnadene − ikke minst portokostnadene −
steget betraktelig. For å holde balanse mellom utgifter og inntekter, har vi
derfor fra og med dette nummeret økt abonnementsprisen for vanlige
abonnenter til kr. 100 pr. hefte. Abonnementsprisen til institusjoner og
abonnenter i utlandet, samt løssalgsprisen, er økt til kr. 120. Selv med denne
prisøkningen tror vi at de fleste av abonnentene våre vil synes at Vardøger er
rimelig å abonnere på. Et tegn på det er at svært mange forlengst har begynt å
betale kr. 100 pr. hefte.
∗
Abonnentene er og blir Vardøgers økonomiske ryggrad. Men flere
abonnenter betyr ikke bare tryggere økonomi; for oss er det også et tegn på at
det har politisk mening å fortsette arbeidet med Vardøger. Alle dere som syns
det er verdt å lese Vardøger, ber vi om å hjelpe oss å rekruttere nye
abonnenter, blant annet ved å gi det vedlagte Vardøger-kortet til potensielt
interesserte. Dere kan selvsagt bestille flere Vardøger-kort.
∗
En stor ulempe ved at Vardøger kommer ut så sjelden, er at mange
abonnenter forandrer adresse mellom utgivelsen av to numre. Et stort antall
eksemplarer av hvert nummer kommer i retur fordi abonnentene har forandret
adresse. Det koster oss svært mye både arbeid og penger å spore opp
abonnenter som har flyttet og å sende Vardøger til dem på nytt. Mange
abonnenter greier vi dessuten ikke å finne adressene til. Vi ber derfor enda
en gang om at dere må varsle oss om eventuell adresseendring.
∗
Mange av dere har sikkert allerede sett at Vardøger har fått sin egen hjemmeside på nettet. Adressen er http://www.vardoger.no/
Vi tar gjerne imot kommentarer til hjemmesiden med forslag om forbedringer.
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Bertolt Brecht
AV «KRIGENS ABC»
De høye sier: Fred og krig
er av forskjellig stoff.
Men deres fred og krig
er som vind og storm.
Krigen vokser i deres fred
som sønnen i sin mor.
Sønnen bærer morens
grusomme ansikt.
Deres krig dreper
hva deres fred
har gjort til overs.
∗
Når de høye taler om fred
vet de lave at det fins krig.
Når de høye fordømmer krig
er angrepsplanen utarbeidet.
∗
Den krigen som kommer
er ikke den første. Før den
var det andre kriger.
Da den forrige var over
hadde noen seiret og noen tapt
Hos de som hadde tapt
led de fattige nød.
Hos de som hadde vunnet
led de fattige også nød.
∗
Når hæren skal ut og marsjere
er det mange som ikke vet
at fienden marsjerer i spissen.
Den stemmen som kommanderer
er fiendens stemme.
Den som taler om fienden
er selv fienden.
(Utdrag fra diktet «Krigens ABC», i: Bertolt Brecht,
100 dikt i norsk gjendiktning ved Georg Johannesen,
Den Norske Bokklubben, Oslo 1968)
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INNLEDNING: EN VARSLET KRIG

Planleggingen av dette heftet av Vardøger startet i etterkant av NATOs krig
mot Jugoslavia i 1999. Når dette skrives står verden på randen av en ny krig –
denne gangen mot Irak. I mellomtida har vi vært vitne til «krigen mot
terrorisme» ført mot og i Afghanistan. Felles for disse krigene er at USA,
med de øvrige vestlige land som (hittil) lojale støttespillere, fører krig mot en
totalt underlegen fiende. Forutsetningen har sjølsagt hele tiden vært at krigen
skal og kan føres på fiendens territorium. En annen forutsetning er at krigens
kostnader i form av tap av egne soldater er minimale. Dette mønsteret ble
tydelig allerede i krigen mot Irak i 1991. Mens hundretusener irakere døde,
ble bare 367 amerikanske soldater drept, og 62 av dem (17%) ble faktisk
drept av egne eller allierte soldater i såkalt «friendly fire». I krigen i
Afghanistan er hittil bare 14 amerikanske soldater blitt drept, tre av dem
(20%) i «friendly fire» (jfr. Der Spiegel, 01.03.2003, s. 71). At den nye typen
krigføring med ekstremt lave egne tap betyr en massiv bombekrig som
nødvendigvis innebærer at mange sivilpersoner blir drept, er en kostnad som
«vi» – USA og deres NATO-allierte – mener å måtte leve med. Å «leve med»
denne kostnaden er desto lettere ettersom den alltid belastes motpartens
regning. I dette mønsteret trer det fram en ny form for krigføring og en ny
militarisme.
Den varslede invasjonskrigen mot Irak vil bli utkjempet under langt
vanskeligere betingelser for USA enn krigen mot samme land i 1991. Den
gang hadde krigen et folkerettslig utgangspunkt i det faktum at Irak
okkuperte Kuwait. I dag er Irak så svekket at de ikke engang kan kontrollere
hele sitt eget territorium (Nord-Irak er kontrollert av kurderne). Landet
bombes regelmessig av USA og Storbritannia omtrent uten motstand. Iraks
naboland – inklusive NATO-medlemmet Tyrkia – oppfatter ikke Irak som
noen akutt trussel og er blitt krigsmotstandere. Irak har ikke atomvåpen men
kanskje noen rester av kjemiske og biologiske våpen. På dette «kanskje» og
på muligheten av et farlig Irak om 10, 20, 100 år, bygger USA sin krigsargumentasjon. Grunnlaget for krig er så syltynt som det kan bli – og en hel
verden har i stigende grad blitt oppmerksom på dette.
USAs hovedhensikt med en invasjonskrig mot Irak er et regimeskifte i
Bagdad, og − i fortsettelsen av det − en «nyordning» av hele Midt-Østen.
Dette prosjektet gjør at USA er i ferd med å ødelegge sine allianseforhold til
regimene i Midtøsten, samtidig som disse regimene er sterkt presset av antikrigsstemningen i folkemassene. Dessuten har en del land i Europa, med
Frankrike og Tyskland i spissen, distansert seg fra USAs krigsplaner og
dermed skapt en av de alvorligste krisene i NATOs historie. En enestående
folkeopinion over hele verden har vendt seg mot USA, ikke bare
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demonstranter i milliontall men praktisk talt hele befolkninger. I Storbritannia og Tyskland mener et flertall av befolkningen at USA er en større
trussel mot verdensfreden enn Irak og Nord-Korea.
Det er åpenbart at situasjonen er helt annerledes enn i krigene som ble ført
i 1991, 1999 og 2001. Da var krigsmotstanderne i mindretall – om enn
betydelige – og da sluttet USAs allierte i og utafor NATO opp om USAs
linje. Nå har krigsmotstanden i Europa nådd et slikt omfang at den uansett vil
føre til negative virkninger på det vestlige samholdet i tida framover.
Det er vanskelig å forklare denne motstanden kun som motstand mot krig
i Irak. Det er en underliggende og økende motstand mot USAs verdenshegemoni generelt. Den blir forsterket av den ekstreme unilateralismen som
president Bush og hans regjering står for. Men vi skal huske: demokraten
Clinton og hans administrasjon erklærte også åpent at USA om nødvendig
ville handle alene og på tvers av FN og folkeretten. Det gjorde de i Kosovo.
Og det var Clinton som i 1998 først erklærte et regimeskifte i Irak som USAs
mål. Både angrepskrig og doktrinen om regimeskifte er som kjent klart i strid
med FN-pakten som sier at valg av politisk system er ethvert lands indre
anliggende. Det samme gjelder for doktrinen om forebyggende krig, også kalt
preventivkrig.
For kort tid siden fant statsminister Bondevik det betimelig å kreve at «nå
må USA klargjøre sin egentlige hensikt», og han la til at «det ikke er enighet
i Sikkerhetsrådet om regimeskifte som grunnlag for en militær aksjon»
(Dagbladet, 03.03.2003). Her er det ikke uenigheten i Sikkerhetsrådet som er
viktigst. Bondevik burde heller ha sagt: regimeskifte er overhodet ikke noen
folkerettslig legitim grunn for krig. For øvrig er det underlig at det først nå
synes å demre for ham at USAs egentlige krigsmål er regimeskifte. Dette har
jo både representanter for USAs regjering og president Bush selv sagt klart
fra om i lang tid (jfr. f.eks. Rudolf Augstein i Der Spiegel, 26.08.2002). I alle
fall er det klart at Norge og andre NATO-allierte har det vanskelig når de
beveger seg i det politiske minefeltet mellom USAs folkerettsfiendtlige linje
og høytidelige bekjennelser til FN og folkeretten.
Hva er de dypereliggende grunnene til den økte motstanden mot USAs
hegemoni? Det er et omfattende spørsmål som berøres mer indirekte i
artiklene i dette heftet. Et foreløpig svar på dette spørsmålet vil vi
oppsummere i tre punkter:
For det første betydde Sovjetunionens fall ikke bare en politisk-ideologisk
triumf for USA, men også en kraftig utvidelse og forsterkning av det kapitalistiske verdenssystemet. Men det innebar også at dette systemet med dets
ulike økonomiske og politiske aktører ble mer komplekst og spenningsfylt.
Ikke minst fordi hovedfienden – «ondskapens imperium» – ikke lenger
eksisterte, ble det vanskeligere å holde sammen det omfattende alliansesystemet som USA hadde etablert over hele verden. Det fantes ikke lenger en
tydelig fiende for det kapitalistiske system. De politiske elitene i Europa og
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USA har siden den gang ført en til dels forvirret «debatt» om trusler og
trusselbilder. Man har lett frenetisk etter fiender og fant den etter 11.
september 2001 i den internasjonale terrorismen, for så egentlig å glemme
denne fienden igjen. For militær kamp mot en fiende som strengt tatt må
bekjempes med politimessige, rettslige og politiske metoder, kan ikke føre til
de ønskede resultater. Dermed sto man – enda en gang – igjen med Saddam
Hussein.
Det faktum at den vestlige verden på ingen måte kan sies å være truet
militært, ble kompensert av USAs maniske visjon om «absolutt sikkerhet».
All historisk erfaring tilsier at absolutt sikkerhet er en umulighet. Dessuten
vil strev etter absolutt sikkerhet hos den ene part ofte få som følge at en
annen part føler økt usikkerhet og dermed vil ruste opp for å kompensere for
denne tapte sikkerhet osv. Sikkerhetspsykose er sikkerhetens verste fiende.
Det vi kan kalle usikkerhetslogikkens gjensidighet, nemlig at sikkerhet alltid
har med relasjoner mellom flere aktører med legitime sikkerhetsbehov å
gjøre, har USA i disse årene ignorert totalt. Resultatet er en ny voldsom
opprustning i USA − samtidig som de andre NATO-landene ikke har klart å
følge opp dette.
For det andre: det kapitalistiske verdenssystemet inneholder for mange
indre politiske og økonomiske motsetninger til at harmoni og konsensus til
enhver tid er mulig. Moderne kapitalisme er – til tross for at den offisielle
retorikk ofte hevder det motsatte – avhengig av et tett samrøre med en sterk
stat. Den enkelte stat er fortsatt den avgjørende støtten for «sin»
kapitalistklasse – sammenlign med den kritikk som i Vardøger 24 rettes mot
liberale globaliseringsteorier. Med Russland og Øst-Europa og ikke minst
Kina – sistnevnte land har i flere tiår hatt en økonomisk vekst klart over
Vesten og Japan – integrert i verdensmarkedet, ble utøvelsen av et stabilt
hegemoni vanskeliggjort. Disse landenes integrasjon i verdensmarkedet kom
i tillegg til de nylig industrialiserte land i den tredje verden, spesielt de fire
såkalte «tigrene» i Øst-Asia. Disse ble viktige aktører i det kapitalistiske
verdenssystemet i løpet av 1980-åra. Alt dette har bidratt til økt kompleksitet
og mer konflikter sammenlignet med USAs stabile hegemoni i kapitalismens
«gullalder» i de tjue første åra etter 1945.
For det tredje har økonomiske nedgangstider hatt betydning for den
politiske og ideologiske motstanden mot USAs hegemoni. Den økonomiske
nedgangen begynte med Øst-Asia-krisa i 1997/98 og fortsatte med børsnedgang og en verdensomspennende økonomisk stagnasjon fra 2000 og fram til i
dag. Den er ikke minst kjennetegnet av at auraen omkring IT- og telekommunikasjonssektorene og det nye «kunnskapssamfunnet» forsvant. Mer
generelt fikk visjonene om en globalisert kapitalisme – en globalisering som
ifølge G7-møtet i 1996 skulle bli «en seier som gagner alle» – en alvorlig
knekk. I det nye årtusen er det atskillig mindre begeistring omkring
globalisering enn hva som var tilfelle på 90-tallet. Derimot er det atskillig
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flere demonstrasjoner mot de kapitalistiske elitene og deres toppmøter
omkring i verden. Attack og en rekke andre grasrotorganisasjoner har i
sannhet globalisert sin aktivitet i det nye årtusenet.
USA som hegemonimakt er – som Perry Anderson vektlegger i sin
artikkel − en slags «fellesrepresentant» for kapitalismen. Hegemonimakten
har som oppgave både å ivareta systemets totale interesser og den
amerikanske kapitalens spesielle interesser. Men helt siden 1945 – ja, i en
viss forstand helt siden 1918 da de sammen med andre kapitalistiske land
forsøkte å kvele den russiske revolusjonen i fødselen gjennom væpnet angrep
– har USA vært innstilt på en tydelig ideologisk og militær konfrontasjon
med en likeså profilert motstander. Etter den kalde krigen var plutselig alle
katter grå, og nesten alle var − iallfall tilsynelatende − på USAs parti. Det
fantes heller ikke noen sterke anti-kapitalistiske bevegelser i de kapitalistiske
industrilandene eller andre steder, ingen sterke geriljabevegelser som kjempet
for sosialistiske målsettinger, ingen folkekriger som i sin tid i Kina, på Cuba,
i Algerie og Vietnam. Knapt noen bortsett fra Castros Cuba viftet provoserende med røde flagg.
Derimot fantes det etniske opprør, religiøs fundamentalisme og en rekke
bevegelser som opptrådte i grenselandet mellom kriminalitet og politikk og
som på mange måter var ektefødte barn av den globale, deregulerte kapitalismen. Det fantes et betydelig antall fattige, svake og «mislykkede» stater
som igjen snarere var et resultat av en hemningsløs markedsfundamentalisme
enn av feilaktige sosialistiske eksperimenter. Og endelig fantes det hva
presidenent Clinton kalte «states of concern» og som Bush senere har kalt
«ondskapens akse», dvs. land som ikke ville underordne seg USAs hegemoni. Disse landene støttet politiske grupper som USA anklaget for å drive
terrorisme, og de hadde, ikke en faktisk, men en mulig militær kapasitet som
USA kunne føle seg «truet» av. Irak befant seg i denne gruppen av land.
Med sin enorme militære kraft og en sterk militærindustri hadde USA
behov for en fiende i en verden hvor fiender var mangelvare. Men begreper
som «ondskapens akse» og nødvendigheten av et militært oppgjør med slike
land har fra første stund vært omstridt blant USAs allierte − med Storbritannia som et mulig unntak. Problemet var at statene som USA hadde
utpekt som en slags hovedfiende, på ingen måte kunne sies å true verken
kapitalismen som økonomisk system eller de vestlige statene som sådan. Når
det gjaldt terrorismen, var det særlig etter 11. september 2001 enighet om at
den representerte en trussel, men her gikk uenigheten mer på måtene
terrorismen mest effektivt kunne bekjempes på, med krig mot bestemte stater
eller som kamp mot kriminalitet.
Kort sagt: siden tidlig på 90-tallet har det vært en dyp usikkerhet og
voksende uenighet om hvordan det seierrike kapitalistiske systemets
interesser best kan ivaretas. Det har vært uenighet om hvilken betydning
væpnet makt i det hele tatt kan spille og dermed om betydningen av USAs
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enorme militærmakt. Samtidig har det vært sterke økonomiske grunner til å
begrense veksten i militærutgiftene i en rekke europeiske land, blant annet i
Tyskland. Det har oppstått et uoverstigelig gap mellom Europa og USA når
det gjelder militær styrke. NATO er blitt en out of area-organisasjon (vedtatt
i 1999), men det er fortsatt uklart hvilken rolle NATO kommer til å spille.
USA ønsker at NATO skal bli en global ekspedisjonsstyrke som rykker ut dit
USA bestemmer, og der de andre medlemslandene deltar med militære
delkomponenter, som for eksempel rekognoserings- og transportfly, mens
USA alltid vil ha styring med helheten. I tillegg arbeider USA målbevisst
med å utkonkurrere de andre lands våpenindustrier, og de ser helst at USA
blir en monopolist på avanserte våpen.
At mindre land som Norge vil føye seg for en slik utvikling, kan jo
tenkes. Norges ivrige deltakelse i krigen i Afghanistan peker i den retning.
Med tanke på Norges langsiktige sikkerhetsbehov ønsker regjeringen å
opptre mest mulig lojalt i forhold til USA, stille opp med militær innsats når
USA ber om det og forhindre en splittelse i NATO nesten for enhver pris. På
den andre siden har Norge som et lite land en vital interesse av at FN opptrer
som den internasjonale autoritet i spørsmål om krig og fred, at kriger uten
FN-mandat unngås, kort sagt at internasjonale relasjoner er basert på respekt
for FN og folkeretten. Etter hvert som den amerikanske unilateralismen blir
sterkere og USA i økende grad ignorerer både FN og folkeretten, blir den
norske regjeringen nødt til å velge mellom konsekvent støtte til FN eller
lojalitet til USA innen NATO. Det er vel mulig at regjeringen, til tross for
sterk folkelig krigsmotstand, til syvende og sist vil velge lojalitet til USA på
bekostning av støtte til FN.
Derimot er det lite trolig at større land som Frankrike og Tyskland på
lengre sikt vil underordne seg USAs militaristiske logikk som innebærer at de
binder seg til uforutsigbare militære eventyr over hele kloden. I og med at
disse landene tross alt har visse ressurser – militært sett er de klart sterkere
enn både Kina og Russland – ønsker de sjølsagt å være med og bestemme
hvordan dette politisk-militære potensialet skal brukes. Dette må sees på som
en hovedgrunn for de pågående konfliktene mellom USAs regjering og
Tyskland/Frankrike både innenfor NATO og i FN.
Men det kommer ytterligere faktorer til som bidrar til å øke denne
konflikten. Jo sterkere USAs militærmakt blir, desto mer uavhengig av sine
allierte vil USA opptre. Og jo mer uavhengig de opptrer, desto mer vil de
falle for fristelsen til kun å ivareta sine egne særinteresser til fortrengsel for
kapitalismens fellesinteresser, for eksempel når det gjelder å sikre tilførsel av
en strategisk vare som olje. Dette åpner for en farlig utvikling. Enten vil USA
stå på og tvinge de andre viktige landene inn i en ny konsensus på sine
premisser. (Dette ligger vel nærmest opp til Perry Andersons prognose.) Eller
så får vi en utvikling hvor det ikke lenger er én stat som ivaretar det
kapitalistiske systemets helhetsinteresser. I en slik situasjon vil USA fortsatt
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være dominerende, men ikke lenger utøve et harmoniserende hegemoni som i
hovedsak er basert på samtykke.
I og med at USAs fiender er «ondskapens akse» − og at de dessuten
skjeler til Kina og Øst-Asia som framtidige utfordrere − vil de i økende grad
ha behov for allianser utafor NATO-området. I praksis vil dette være
forholdsvis svake stater som lett lar seg bestikke og presse til å godta USAs
planer. Disse alliansene vil dermed være mer ustabile, og de vil ikke kunne gi
den samme økonomiske og militære oppbakking som de sentrale vesteuropeiske NATO-landene er i stand til å yte. Vi kan allerede se begynnelsen
til et nytt alliansemønster der USA kjøper seg leieallierte. Regimene i
Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan får rundelig betaling for å stille til
rådighet sine territorier i «krigen mot terror». Uten å legge skjul på det tilbyr
USA de svakere statene i FNs sikkerhetsråd (Angola, Kamerun, Guinea,
Chile, Mexico og Bulgaria) økonomisk bistand og/eller billige lån dersom de
stemmer for krigsresolusjonen deres. Overfor Russland har USA antydet at
de kan komme til å blokkere det russiske medlemskapet i WTO, og kanskje
også holde tilbake økonomisk bistand, dersom Russland legger ned veto i
Sikkerhetsrådet mot den amerikanske krigsresolusjonen. Det passer også inn i
dette mønsteret at USA har tilbudt Tyrkia til sammen 26 milliarder dollar i
bistand, billige lån og lånegarantier for at de stiller til disposisjon sine havner
og flyplasser og blir oppmarsjområde for over 60000 amerikanske soldater
som skal danne en «nordfront» i krigen mot Irak.
Overfor mange svake stater kan nok USAs nye strategi for alliansedannelse ved hjelp av bestikkelser eller trusler komme til å virke. Derimot er
det ikke sannsynlig at sentrale europeiske NATO-land – i alle fall ikke
Tyskland og Frankrike – vil gå med på krig mot for eksempel Iran eller Libya
eller Nord-Korea, når det er så vanskelig å få dem med på krig mot Irak.
Dessuten er det lite trolig at noe asiatisk land er villig til å delta i en krig mot
Nord-Korea eller Iran. I Sør-Korea er det et fungerende demokrati som gjør
at regjeringen i stor grad må ta hensyn til folkemeningen. Stemningen i
dagens Sør-Korea er minst like anti-amerikansk som i Iraks naboland, for
eksempel i Tyrkia.
Dersom USA har planer om å føre mange kriger i åra framover, ser det
altså ut til at de må føre dem alene eller sammen med noen få og ubetydelige
(leie-)allierte. Samtidig vet vi at både opinionen og størstedelen av den
politiske eliten i USA fortsatt ønsker at drastiske midler som bruk av militærmakt må skje i samforstand med landets sentrale vesteuropeiske allierte.
Dette innebærer at USA befinner seg bundet opp i en rekke motsigelser, og at
på den ene siden hensynet til USAs nasjonale særinteresser og på den andre
siden hensynet til kapitalismens allmenne interesser er i ferd med å bli en
destruktiv konflikt som på sikt kan få dramatiske følger.
Sammenfattende kan vi si at to hendelser i nær fortid har utløst store
endringer i måten USA utøver sitt hegemoni på, nemlig Sovjetimperiets
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sammenbrudd rundt 1990 og 11. september 2001. Den første av disse
hendelsene utløste jakten på en ny fellesfiende, resulterte i utvidelse av
NATO østover etter påtrykk fra USA og gjorde det mulig for USA å få
vedtatt NATOs out of area-strategi. Den andre hendelsen førte til en mye
sterkere amerikansk unilateralisme og USAs økte bruk av bestikkelser og
utpresning, med andre ord en forskyvning i retning av tvang i hegemoniutøvelsens balanse mellom samtykke og tvang.
Artiklene i dette heftet analyserer utviklingen av det amerikanske hegemoniet etter 1945, og − spesielt i perioden siden 1990 − de krigene som USA
og dets allierte fører og har et politisk og moralsk ansvar for. Disse
prosessene blir drøftet med ulike politiske, folkerettslige, militærfaglige og
filosofiske innfallsvinkler. Samlet søker artiklene å bidra til større innsikt i
sammenhengen mellom kapitalistisk hegemoni og militarisme i vår epoke.
Samtidig som de gir økt forståelse for folkerettens og FNs store betydning for
et fredelig samkvem mellom stater, er de ment å skulle styrke moststanden
mot militarisme og krig.
(10. mars 2003)
Redaktørene
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Perry Anderson
TVANG OG SAMTYKKE – AMERIKANSK HEGEMONI
OG KRIGEN MOT IRAK

Nok en gang teller man ned til krig i Midt-Østen. Nå når den atlantiske verden
brysker seg i all sin skinnhellighet, må vi rette oppmerksomheten mot den
aktuelle situasjonens underliggende betingelser. Vi må ikke la oss villede av det
rådende retoriske ferniss, hva enten offisielt krigshissende eller påtatt opposisjonelt. Disse betingelsene reiser tre analytiske hovedspørsmål. I hvilken grad
bryter dagens republikanske administrasjon i Washington med linjen i tidligere
amerikansk politikk? I den grad vi konstaterer et slikt brudd, hvordan forklarer
vi diskontinuiteten? Hvilke konsekvenser er det sannsynlig at denne endringen
får? Svar på disse spørsmålene krever åpenbart et perspektiv som strekker seg ut
over dagens umiddelbare konjunktur. Over hele det etablerte politiske spektrum
er spørsmålet om USAs rolle i verden gjort til gjenstand for et voksende spenn
av posisjoner, og vi kan her bare ta opp noen få av de komplekse problemstillingene som reises. Men noen piler fra den klassiske sosialistiske teoriens
kogger vil være bedre enn ingen.
Fra den kalde krigen til kapitalistisk rivalisering og økende amerikansk makt
Dagens amerikanske strategiske planleggere er arvinger til en tradisjon for
amerikansk global strategi som har stått ubrutt siden slutten av annen verdenskrig. Mellom 1943 og 1945 arbeidet Roosevelt-administrasjonen med å forme
det amerikanske maktsystem som man ante konturene av med seieren over
Tyskland og Japan, samtidig som Russland led under enorme tap av menneskeliv og England knelte under tunge gjeldsbyrder. På den ene side hadde USA til
hensikt å skape en verden som var trygg for kapitalismen. De ga førsteprioritet
til oppdemming mot Sovjetunionen. I alle de områdene der de ikke direkte
kunne kontrollere situasjonen ved krigsavslutningen, så som i Øst-Europa,
arbeidet de for å hindre at revolusjonen spredte seg ut over Sovjetunionens
grenser. Med en gang den kalde krigen var et faktum, fulgte man opp det
langsiktige målet for kampen mot kommunismen, et mål man hadde fastholdt
siden Wilsons inngrep i 1919. Man ønsket ikke bare å blokkere, men å fjerne sin
sovjetiske motstander fra verdenskartet. På den annen side var Washington fast
besluttet på å sikre uomtvistet amerikansk forrang innen verdenskapitalismen.
England skulle således reduseres til en økonomisk avhengig enhet, en prosess
som startet med forhandlingene om landets krigsgjeld til USA. Videre måtte det
etableres militært overherredømme etter krigen i de to beseirende hovedlandene:
Tyskland og Japan. Med en gang denne rammen var på plass, kunne den
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amerikanske kapitalismens oppsving fra krigsperioden spres med stor suksess til
både allierte og beseirede land, til felles fordel for alle de landene som senere har
fått betegnelsen OECD-landene.
Under den kalde krigen var det liten eller ingen spenning mellom disse to
grunnleggende målsetningene for amerikansk politikk. Kommunismen var en
fare for kapitalistklassene overalt, og i Asia ble faren mer overhengende med
den kinesiske revolusjonen. Nær sagt alle kapitalistklasser verden over var vel
tilfreds med Washingtons beskyttelse, hjelp og overvåkning. Eneste, men kortvarige unntak var Frankrike under de Gaulle. Landet var fjernere fra USA
kulturelt sett, og hadde dessuten større militær autonomi enn Tyskland eller
Japan. Bortsett fra den franske parentesen, så var hele den framskredent-kapitalistiske sonen relativt friksjonsløst integrert i et uformelt amerikansk imperium,
hvis kjennetegn var Bretton Woods, Marshall-hjelpen og Dodge-planene,
NATO og Den amerikansk-japanske sikkerhetspakten. Det varte ikke lenge før
gjenreisingen av japansk og vest-tysk kapitalisme gjorde disse landene til reelle
økonomiske konkurrenter for USA, mens Bretton Woods systemet vaklet under
presset fra Vietnamkrigen tidlig på 70-tallet. Men dette påvirket knapt den frie
verdens politiske og ideologiske enhet. Sovjetblokken, som alltid var svakere,
mindre og fattigere, holdt det gående i ytterligere tjue år med stadig svekket
vekst og tiltakende rustningskappløp, men brøt til slutt sammen ved inngangen
til 1990-tallet.
Sovjetunionens sammenbrudd markerte USAs totale seier i den kalde krigen.
Men samtidig begynte koblingen mellom den amerikanske strategiens to hovedmålsetninger å løsne. Det var ikke lenger slik at samme logikk koblet de to
målene sammen i samme hegemoniske system.1 For med en gang den kommunistiske trussel var eliminert, var det ikke lenger slik at amerikansk forrang
automatisk var en betingelse for opprettholdelse av den etablerte orden. Plutselig
kunne rivaliseringen innad i kapitalismen igjen gripe om seg, det viste seg igjen
at kapitalisme ikke lenger bare impliserte konkurranse mellom foretak, men
også mellom stater. Nå kunne – teoretisk sett – europeiske og østasiatiske
regimer oppnå grader av uavhengighet som var utenkelig i den perioden da
totalitære regimer ennå representerte en reell trussel. Denne endringen hadde
imidlertid også et annet aspekt. For samtidig med at oppslutningen om det
amerikanske herredømmet nå i mindre grad var støttet utenfra, så hadde – med
ett slag – USAs overlegenhet i tvangsmakt økt drastisk. Idet Sovjetunionen
forsvant fra verdenskartet, fantes det ikke lenger noen balanserende enhet på
kloden som var i stand til å stå imot USAs militære makt. De dager er over da
USA kunne stanses i Vietnam, eller se sine allierte lide nederlag i Sør-Afrika.
Disse sammenkoblede endringene måtte etterhvert endre USAs rolle i verden.
Maktens kjemiske formel var i endring.
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Omformingen av FN og USAs nye handlefrihet
Men i praksis kom virkningene av denne strukturendringen i det amerikanske
hegemoniets balanse mellom tvang og samtykke til å forbli latente i et helt tiår.
Nittitallets sentrale konflikt tilslørte endringen nesten fullstendig. Iraks invasjon
i Kuwait truet med å øke oljeprisen for alle de ledende kapitalistiske statene, for
ikke å snakke om at den truet stabiliteten i nabolandene. Dette ga USA
anledning til å få i stand en bred koalisjon mellom G-7 og de arabiske allierte for
å gjeninnsette Sabah-dynastiet på Kuwaits trone. Men enda mer slående enn
rekken av utenlandske hjelpetropper eller subsidier som USA innkasserte på
Desert Storm, var det at USA evnet å få FNs fulle støtte for kampanjen. Med
Sovjetunionen nede for telling, kunne USA nå som eneste supermakt med
stigende trygghet benytte seg av Sikkerhetsrådet som ideologisk lerret for
prosjeksjon av egne initiativer. Over hele linja så det ut til at det amerikanske
diplomatiet høstet bredere støtte enn noen gang tidligere.
Men denne utvidede enigheten var av et spesielt slag. USAs materielle og
kulturelle suksess virket som en magnet: den definerte normer som elitene i
Russland og i Kina (der hadde dette startet tidligere) higet etter å imitere. Et av
de trekkene Gramsci anser som et grunntrekk ved ethvert internasjonalt hegemoni, begynte her å gjøre seg gjeldende, nemlig at underordnede makter internaliserer utvalgte verdier og egenskaper fra den ledende staten. Men disse
regimene var objektivt sett fortsatt for fjernt fra den amerikanske prototypen til
at slike subjektive tendenser var noen pålitelig garanti for føyelighet i Sikkerhetsrådet ved enhver anledning. En slik garanti krevde korrupsjon, som var den
tredje teknikken Gramsci skilte ut i sin drøfting av hegemoni. Korrupsjon ligger
mellom tvang og samtykke, men nærmere det siste.2 USA hadde lenge vært vant
til å kontrollere stemmer i FNs generalforsamling, nå ble denne framgangsmåten
oppjustert til bruk også overfor vetomakter i Sikkerhetsrådet. For det postkommunistiske Russland spente de økonomiske ansporingene til oppslutning
om USAs linje fra IMF-lån til skjult finansiering og organisering av Yeltsins
valgkamper. Kina ble ansporet gjennom skreddersydd opplegg for handelspolitisk bestevilkårsbehandling («most favoured nation») og handelsavtaler.3
Kjøpt oppslutning er aldri helt det samme som frivillig oppslutning, men den
virket i praksis, og sørget for at FN ble satt tilbake til de lykkelige dager
omkring Korea-krigens utbrudd, da det automatisk fulgte USAs påbud. Et lite
irritasjonsmoment – en generalsekretær som nå og da ikke helt danset etter
USAs pipe – ble snart fjernet til fordel for en sekretær som mest av alt liknet en
funksjonær i Det hvite hus. Han fikk sin belønning for å ha dekket over folkemordet i Rwanda mens USA presset på for å klarere intervensjon på Balkan.4
Sent på 90-tallet var FN således blitt en forlenget arm for det amerikanske utenriksdepartementet, like mye som IMF er det amerikanske finansdepartementets
forlengede arm.
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Under disse betingelsene kunne USAs politiske elite forholde seg til verden etter
den kalde krigen med en handlefrihet uten historisk sidestykke. Første prioritet
ga de nå til å lenke Russland økonomisk og politisk fast til kapitalens globale
orden, med innføring av en privatisert økonomi og med et nytt oligarki av
forretningsmenn ved spakene under valgene i det nyslåtte demokratiet. Dette var
Clinton-administrasjonens diplomatiske hovedfokus. Et ytterligere anliggende
var å sikre to tilgrensende områder som hadde vært preget av sovjetisk innflytelse: Øst-Europa og Midt-Østen. I Øst-Europa sørget Washington for å
utvide NATO helt inn til Russlands tradisjonelle grenser, godt i forkant av EUutvidelse mot øst. USA sørget også for å lede an i likvideringen av det
jugoslaviske boet. I Midt-Østen ble Gulf-krigen til forsvar for Kuwait en åpning
som sikret opprettelse av avanserte militærbaser i Saudi-Arabia og i Gulfen,
etablering av et protektorat i Kurdistan, og henvisning av Palestinas nasjonale
bevegelse til en Israel-diktert ventesone. Alle disse tiltakene var i varierende
grad strakstiltak som fulgte av USAs nyvunne posisjon som den kalde krigens
seierherre.
En ny militær humanisme
På det ideologiske plan kom konturene av et system for tiden etter den kalde
krigen mer gradvis til syne. Men Gulf- og Balkan-krigene bidro til framveksten
av en stadig mer omfattende doktrine, der frie markeder (kjernestykket i
nyliberalismen siden Reagan-Thatcher-perioden) ble koblet sammen med frie
valg (ledemotivet for frigjøringen i Sentral- og Øst-Europa) og med menneskerettigheter (stridsropet framfor noe i Kurdistan og Balkan-landene). I forskjellige
varianter hadde de to første allerede vært faste bestanddeler av den kalde krigens
repertoar. De ble nå enda kraftigere betont. Særlig merkbart er det at selve
begrepet «kapitalisme» nå ble fullstendig rehabilitert. Under den kalde krigen
ble dette begrepet ansett som taktløst, man foretrakk mer tilslørte uttrykksmåter.
Det tredje elementet var imidlertid en grunnleggende nyvinning i perioden etter
den kalde krigen. Det var den nye betoningen av menneskerettigheter som bidro
mest markert til å endre det strategiske landskapet. Den ble et brekkjern i den
nasjonale selvbestemmelsens dør.
Begge parter i den kalde krigen påberopte seg selvsagt med jevne mellomrom de tradisjonelle prinsippene i favør av nasjonal innenrikspolitisk selvbestemmelse. Men denne diplomatiske konvensjonen – ikke minst nedlagt i
selve FN-pakten – var et resultat av maktbalansen gjennom en avkoloniseringsperiode som hadde gitt opphav til et mangfold av ofte små, og nesten alltid
svake, stater i den tredje verden.5 Juridisk sett forutsatte doktrinen om nasjonal
selvbestemmelse begreper om likhet mellom folkeslagene, begreper som ga en
viss beskyttelse mot overgrep fra de to supermaktene. Konkurransen mellom de
to supermaktene sikret at ingen av de to åpent kunne omgå disse juridiske
prinsippene, ingen ville risikere å gi motparten et moralsk overtak. Men med
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avslutningen av den kalde krigen, hvorved enhver motvekt mot den
kapitalistiske siden var borte, var det liten grunn til å ta særlig hensyn til
formuleringer som var uttrykk for et ikke lenger rådende forhold mellom internasjonale krefter. Det var Bush senior som ga de første triumferende, men
fortsatt relativt tradisjonelle formuleringer av den nye verdensorden. Under
Clinton utviklet denne orden seg til å bli en legitimering av det internasjonale
samfunnets kamp for universell rettferdighet og menneskerettigheter, overalt der
disse ikke respekteres, helt uavhengig av statsgrenser. Disse ble satt opp som
betingelser for demokratisk fred.
Fra midt på 90-tallet opererte Demokratenes administrasjonen under usedvanlig gunstige omstendigheter. På hjemmefronten red den på et spekulativt
økonomisk oppsving, mens situasjonen i Europa var dominert av regimer som
var helt samstemt med amerikanernes egen ideologiske dagsorden. Blairs
«Tredje vei»-variant av nyliberalismen var som snytt ut av det «internasjonale
samfunnets» katekisme, med dens omsorg for universelle menneskerettigheter. I
praksis var det selvsagt at det amerikanske overherredømmets logikk fikk
forrang i alle de tilfelle der den kolliderte med de alliertes overveielser og målsetninger. Gang på gang kunne man disse årene klart skue de politiske realitetene bak den multilaterale retorikken. USA veltet Lisboa-avtalen i 1992; framfor
å akseptere et EU-initiativ foretrakk de å diktere sin egen løsning i Bosnia, om
det så skulle føre til ytterligere etnisk rensning; ved Rambouillet-forhandlingene
stilte de det ultimatum som utløste full krig om Kosovo; de utvidet NATO til
Hviterusslands og Ukrainas grenser; og de velsignet den russiske gjenerobringen
av Tsjetjenia – Clinton hyllet «frigjøringen av Grozny» etter et stormløp som
fikk Sarajevos skjebne til å se ut som en piknik.
På hvert sitt vis bidro disse manøvrene i EUs bakgård til å tilsidesette og
forringe EUs omsorg for områdene. Men ikke i noen av tilfellene ble EUs linje
spottet på altfor taktløs eller iøynefallende måte. Hvis det overhodet var noen
utvikling i det offisielle Europas holdning utover i Clintons annen periode, så ble
europeerne faktisk enda mer pågående og heftige enn Washington selv i å
insistere på koblingen mellom frie markeder og frie valg, og på nødvendigheten
av å begrense nasjonal selvbestemmelse i menneskerettighetenes navn. Politikere og intellektuelle kunne plukke hva de ville fra denne blandingen. På talerstolen i Chicago hadde Blair ingen vansker med å utkonkurrere Clinton i skjær
entusiasme for denne nye militære humanismen, mens en tenker som Habermas
i Tyskland anså interessefri forpliktelse overfor idealet om menneskerettigheter
som en definisjon av selve den europeiske identiteten, noe som kjennetegnet
kontinentet i forhold til de anglo-amerikanske kreftenes rent instrumentelle
hensikter ved å bombe Jugoslavia.
Mot slutten av tiåret hadde strategiplanleggerne i Washington all mulig
grunn til å være fornøyd med 90-tallets totalregnskap: Sovjetunionen var slått ut
av ringen, Europa og Japan satt pent i folden, Kina ble stadig sterkere bundet
opp gjennom handelsforhold, FN var redusert til lite annet enn et stemplings14

kontor. Alt dette hadde man oppnådd til tonene av den mest bløtgjørende av alle
ideologier, der hvert annet ord betydde internasjonal forståelse og demokratisk
velvillighet. Fred, rettferdighet og frihet spredte seg i verden.
Diskontinuitet i USAs globale strategi: «krigen mot terrorisme» som
ideologisk skift etter 11. september
Bare to år senere ser scenen helt annerledes ut. Men i hvilke henseende? Fra sin
første dag viste den nye Bush-administrasjonen seg noe utålmodig i forhold til
den fiksjon at det «internasjonale samfunn» var en allianse av demokratisk
likeverdige, samt en viss avsmak for det assorterte hykleri som fulgte med dette
synet. Det var som om den nye administrasjonen gneldret til en europeisk
opinion som fortsatt sørget over Clintons avgang. Men slike stilistiske endringer
var ikke tegn på noen endring i den amerikanske globale strategiens
fundamentale målsetninger, som hadde stått fast i et halvt århundre. To
utviklingstrekk har imidlertid radikalt modifisert måtene disse målsetningene nå
etterstrebes på.
Det første var selvsagt sjokket den 11. september 2001. Angrepene på World
Trade Center i New York var på ingen måte noen alvorlig trussel mot USAs
makt. De drepte om lag like mange amerikanere på en dag som amerikanere
dreper hverandre i løpet av et kvart år. Men angriperne rammet symboltunge
bygninger fulle av uskyldige ofre og skapte et skue som var beregnet på å så
skrekk og raseri i en befolkning helt uten erfaring med angrep utenfra.
Dramatisk gjengjeldelse, i et omfang mer enn proporsjonalt med den opprinnelige massakren, ville automatisk bli første plikt for enhver regjering, likegyldig
hvilken side som hadde sittet ved makten. Akkurat denne nye administrasjonen,
som var valgt med en liten og omstridt margin, hadde allerede markert at den
siktet mot å innta en mer nasjonalt selvhevdende posisjon overfor andre land.
Den hadde gjort det av med en rekke diplomatiske fasader – Roma-avtalen om
Den internasjonale straffedomstolen, Kyoto-avtalen om reduksjoner av miljøskadelige utslipp – som Clinton-administrasjonen, mer i navnet enn i gavnet,
hadde tilsluttet seg. Den 11. september var en uventet anledning til å gjøre om
på vilkårene for USAs globale strategi på en mer bestemt måte enn hva som
ellers ville vært mulig. Helt spontant ble den amerikanske opinionen nå smeltet
sammen bak en kamp som symbolsk sett kunne sammenliknes med selve den
kalde krigen.
Dermed var en kritisk begrensning fjernet. Under postmoderne betingelser
krever ikke kapitalens hegemoni massemobilisering av noe slag. Kapitalen
blomstrer best under motsatte betingelser: politisk apati og fravær av ethvert
forsøk på inngrep gjennom den politiske offentligheten. Det at folk ikke
stemmer, som Englands finansminister bemerket etter siste valg, er et bevis på at
borgerne er fornøyd. Ikke i noe annet land høster dette aksiom bredere anerkjennelse enn i USA, der presidentene i valg etter valg stemmes inn av omtrent
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en fjerdedel av den voksne befolkningen. Men – og dette er en avgjørende
distinksjon – utøvelsen av amerikansk forrang krever at populære følelser
aktiveres langt ut over den rene anerkjennelse av innenriks status quo. Slik oppslutning er så visst ikke alltid lett å framskaffe. Gulf-krigen ble vedtatt av
Kongressen med bare en håndfull stemmers overvekt. Inngrepene i Bosnia ble
lenge utsatt av frykt for mishagsreaksjoner blant velgerne. Selv landgang med
styrker på Haiti måtte gjøres som en kortvarig operasjon. I dette henseende har
Pentagon og Det hvite hus alltid stått overfor stramme restriksjoner –
befolkningen frykter tap av amerikanske soldaters liv, den gir i stor grad blaffen
i verden utenfor USA og har tradisjonelt vist seg likegyldig til konflikter mellom
fremmede land. Derfor foreligger det en vedvarende strukturell avgrunn mellom
på den ene side det spektrum av politisk-militære operasjoner som det
amerikanske imperiet trenger for å fastholde sin forrang og på den andre side
den oppmerksomhet og oppslutning administrasjonen kan forvente fra de
amerikanske velgerne. Det er praktisk talt umulig å fylle avgrunnen annet enn
ved hjelp av en eller annen trussel. I denne forstand virket attentatene den 11.
september omtrent slik Pearl Harbour virket i 1941: i en situasjon der presidentskapet i alle tilfelle var i ferd med å endre USAs reaksjonsmønster overfor
utlandet, åpnet de for en mye raskere og mer ambisiøs vending enn hva man
ellers kunne fått i stand uten store anstrengelser. Kretsene omkring Bush innså
dette umiddelbart. Hans rådgiver for nasjonal sikkerhet, Rice, sammenliknet
denne hendelsen med starten på den kalde krigen – en politisk parallell til
Skapelsen.6
Det andre utviklingstrekket var av like stor betydning. Det hadde spiret fram
siden midt på 90-tallet. Krigen på Balkan var av verdi som en bekreftelse av
amerikansk overkommando i Europa, og lovende siden det lyktes å fjerne
Milosevic. Men denne krigen ga også mer generelle erfaringer som skulle få
store konsekvenser. For første gang, under nær sagt ideelle betingelser, kunne
man her teste det som spesialister i noen tid hadde forutsagt: en ny «militærteknologisk revolusjon». Denne besto i en grunnleggende endring i selve krigføringens natur: omfattende anvendelse av ny elektronikk i våpen og kommunikasjonssystemer. NATOs kampanje mot Jugoslavia var ennå et tidlig
eksperiment med de muligheter for ensidig ødeleggelse som lå i disse
innovasjonene: det var nok av teknisk svikt og mål som ikke ble truffet. Men
resultatene var slående nok; de vitnet om muligheter for dramatisk forbedring av
den amerikanske våpenmaktens treffsikkerhet og virkekraft. Da man begynte å
legge planer for gjengjeld mot Al Qaida, var denne militærteknologiske
revolusjon enda lenger framskreden. Lynkrigen mot Afghanistan benyttet hele
spektret av satelitter, smarte raketter, droner, stealth-bombefly og spesialstyrker.
Den viste dermed hvor enormt USAs militærteknologiske forsprang var blitt i
forhold til alle andre stater, samt hvor lavt kostnadene målt i amerikanske
menneskeliv kunne holdes ved framtidige militære inngrep rundt om i verden.
Allerede da Sovjetunionen forsvant fikk man en global ubalanse i voldsmidler.
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Denne ubalansen er deretter blitt mangedoblet og har forskjøvet hegemoniets
fundament sterkere mot tvangsmaktens pol. Som følge av den militærteknologiske revolusjonen befinner de amerikanske strategiske planleggerne seg
i et maktvakuum preget av lav risiko. Dermed utvannes eller oppheves det
vanlige regnestykket om risikoer og gevinster ved å gå til krig. At den afghanske
operasjonen var en gnistrende suksess, og det i områder som syntes geografisk
og kulturelt nesten utilnærmelige, ville oppildnet enhver administrasjon til enda
bredere markering av sitt imperium.
Disse to kontekstuelle endringene – 11. september gjør det lett å nøre opp
under populær nasjonalisme på hjemmefronten, og den militærteknologiske
revolusjonen gir nytt spillerom på utenriksfrontene – ble fulgt opp av et ideologisk skift. Dette er det viktigste elementet av diskontinuitet i dagens
amerikanske globalstrategi. Clinton-regimets retorikk gikk i favør av internasjonal rettferdighet og etablering av demokratisk fred, mens Bush-administrasjonen har hevet et banner med parolen «krig mot terrorisme». Disse
motivene er ikke uforenlige, men den vekt man tillegger hvert av dem er endret.
Vi har derfor fått en helt ny atmosfære. I Cheney og Rumsfelds orkestrering av
krigen mot terrorisme hører vi et mer skingrende, men også mer usikkert
kamprop enn de svulmende fromheter som ble prestert under Clinton-Albrightperioden. Den direkte politiske avkastningen er også forskjellig. Washingtons
nyere og skarpere linje har fått en dårlig mottakelse i Europa, der diskursen om
menneskerettigheter har vært og fortsatt er høyt verdsatt. I så henseende var den
tidligere linjen klart overlegen som hegemonisk talemåte.
Men på den annen side er det motsatte tilfelle i forhold til Russland og Kina.
Krigen mot terrorismen har – i det minste foreløpig – forbedret grunnlaget for å
innordne disse rivaliserende maktsentra under amerikansk lederskap. Menneskerettsretorikken var bare til irritasjon for kinesiske og russiske eliter. I øyeblikket
vurderer Washington antakelig fordelene ved å ha kooptert Putins regime til å
støtte det afghanske felttoget, samt opprettelsen av amerikanske baser over hele
Sentral-Asia, som mer avgjørende enn kostnadene ved den likegyldige
europeiske murringen mot amerikansk unilateralisme. ABM-avtalen er død,
NATO rykker inn i de baltiske statene uten at Moskva reagerer og Russland er
ivrig etter å spille med i den vestlige konserten. Selv Kina, som først markerte
distanse da Det republikanske parti snakket løst om å prioritere Taiwan, er
beroliget av krigen mot terrorismen, som skjermer deres etniske undertrykkelse i
Xinjiang for Det hvite hus sin oppmerksomhet.
Hvorfor Irak?
Dette var altså sluttsaldoen idet en amerikansk marionettregjering ble lirket pent
på plass i Kabul: en rent ut altomfattende applaus, fra iranske mullaer til franske
filosofer, fra nordiske sosialdemokrater til russiske etterretningsoffiserer, fra
britiske NGOer til kinesiske generaler. Hva forklarer da at Irak ble valgt ut som
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oppfølgeren? Allerede under sin valgkamp hadde Bush gjort det klart at han
ønsket å gå hardere ut mot Ba’ath-regimet. Selv før valget ble de angloamerikanske bombetoktene mot Irak trappet opp.7 Fokus på Irak kunne man
forutsagt lenge før 11. september. Den opprinnelige strategien synes å ha gått ut
på å trappe opp forsøkene på å styrte Saddam gjennom hemmelige aksjoner. Tre
faktorer gjorde at denne strategien ble konvertert til dagens program om direkte
invasjon. For det første trengtes det et eller annet entydig spektakulært resultat
av krigen mot terrorismen. Selv om seieren i Afghanistan i og for seg var
tilfredsstillende, så seiret man her over en fiende som i stor grad var usynlig. Til
en viss grad ble seieren derfor psykologisk nøytralisert av fortsatte advarsler om
nye terroraksjoner fra Al Qaida-nettverkets skjulte agenter. Et slikt trusselbilde
er nyttig for å opprettholde høy offentlig risikobevissthet, men det er likevel
utilfredsstillende fordi det ikke kan bringes til noen endelig løsning. Erobring av
Irak vil derimot gi et mer spektakulært og velkjent drama. Seirer en amerikansk
ledet allianse her, kan den pryde seg med å ha knekket et mangehodet troll en
gang for alle. For et amerikansk publikum, nylig traumatisert av en ny
usikkerhetsfølelse, er det uten betydning at man ved klassifisering av ondskap
strengt tatt må skille mellom Kandahar og Bagdad.
Ser vi ut over denne politiske stemningsbølgen, framstår trangen til å angripe
Irak som utslag av en mer strategisk preget rasjonell kalkyle. Det er åpenbart at
det tradisjonelle atomvåpenoligopolet, som ikke kan forsvares på noen som helst
prinsipiell måte, vil bli stadig mer utfordret i praksis nå når teknologien for
atomvåpenproduksjon blir enklere og billigere. India og Pakistan har allerede
trosset den kalde krigens atomklubb. USA kan bare svare på denne utfordringen
dersom landet viser seg i stand til – når de finner det ønskelig – å slå til i
forkjøpet mot nye mulige utbrytere. Balkan-krigen dannet en avgjørende
presedens for at en stormakt setter til side den juridiske doktrinen om nasjonal
selvbestemmelse uten at dette overhodet blir knyttet til et selvforsvar av denne
stormakten. Framgangsmåten ble i ettertid godkjent av FN. I Europa ble dette
ofte omtalt som et beklagelig unntak fra den respekt som demokratier generelt
har hatt for folkeretten, som en konsekvens av en humanitær unntakstilstand.
Men begrepet om det ondes akse og den derpå følgende innsirklingen av Irak
etablerer behovet for forebyggende krig – det som i militær sjargong på engelsk
kalles pre-emptive war – og påtvunget regimeendring som en norm, som en
nødvendig betingelse for at verden noen gang skal bli trygg igjen.8
Det er åpenbart at denne oppfattelsen – til forskjell fra den snevrere
tolkningen av kampen mot terrorisme – skaper nervøsitet i alle maktsentra
utenom Washington. Både Frankrike og Russland har allerede, om enn ikke
høylydt, gitt uttrykk for bekymring. Men Washington vil bruke det press som
krigen mot terrorisme har skapt, til å tvinge gjennom FN-aksept – aller helst i
vedtaks form (de jure), men i hvert fall rent faktisk (de facto) – for nødvendigheten av å knuse Saddam Hussein uten ytterligere omsvøp. Om så skjer, regner
amerikanerne med at forebyggende krig vil være etablert for framtiden som et
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av flere aksepterte virkemidler i bestrebelsene på å opprettholde verdensomspennende demokratisk fred. En slik ideologisk anledning byr seg ikke ofte. Den
muliggjør en ny «internasjonal konstitusjon», der slike operasjoner – preemptive strikes – blir del av internasjonal sedvane og juridisk orden. I denne
forbindelse har Philip Bobbitt understreket i hvor stor grad logikken i slike
forkjøpsangrep potensielt angår flere parter. Bobbitt er en ledende teoretiker bak
tidligere intervensjoner i favør av menneskerettighetene og var en ivrig beundrer
av og nær rådgiver for Clinton under Balkan-aksjonene.9 Det faktum at Irak ikke
har atomvåpen gjør selvsagt at et angrep nettopp på det landet vil fungere enda
bedre som lærepenge og slik skremme andre land fra i det hele tatt å prøve å
skaffe seg slike våpen.
En tredje grunn for å innta Bagdad er mer direkte politisk, heller enn
ideologisk eller militær. Den er forbundet med atskillig større risiko. Den
republikanske administrasjonen er like klar som venstresiden over at 11.
september ikke ganske enkelt var et utslag av umotivert ondskap, men en
respons på den i brede kretser upopulære rolle USA spiller i Midt-Østen. Til
forskjell fra Europa, Russland, Kina, Japan eller Latin-Amerika er dette en
region der det knapt finnes noe regimer som kan danne troverdige utgangspunkter for spredning av amerikansk kulturelt eller økonomisk hegemoni. De
forskjellige araberstatene er føyelige nok, men de mangler enhver folkelig støtte.
De er bygget opp på familienettverk og overvåkningspoliti og er i stand til å
kompensere sitt faktiske kryperi overfor USA med en god porsjon medieformidlet fiendskap mot, for ikke å snakke om isolasjon fra, alt som er amerikansk. Det er slående at Washingtons tidligste underordnede og mest verdifulle
klient i denne regionen, Saudi-Arabia, er mer beskyttet mot amerikansk kulturell
gjennomtrengning enn noe annet land i verden med unntak av Nord-Korea.
Selv om disse statene i praksis er helt ut underlagt amerikansk «hard makt»
(økonomisk støtte og våpenleveranser), utgjør mesteparten av den arabiske
verden en eksklusiv sone som er unndratt den normale innflytelsen fra
amerikansk «myk makt». Dette fører til at all verdens avvikende krefter og
stemningsbølger gjærer under det lokket som de lokale sikkerhetsstyrkene
holder tilsynelatende tett nedpå. Identiteten til angriperne fra 11. september
illustrerer dette. Al Qaida kan i så henseende betraktes som et varsel om farene
ved å kontrollere Midt-Østen på en for utvendig og indirekte måte. Området har
tross alt brorparten av verdens oljereserver. Det kan dermed ikke overlates til
seg selv som en irrelevant utmark, slik skjebnen til Afrika sør for Sahara er blitt.
På den annen side vil ethvert forsøk på å endre fundamenteringen av amerikansk
kontroll over en region gjennom inngrep overfor eksisterende regimer stå i fare
for å utløse tilbakeslag. USA kan risikerte at det oppstår regimer av Madame
Nhus type, et regime som slett ikke ble til noen fordel for USA i Sørøst-Asia.10
Washington håper imidlertid at en overtakelse av Irak vil gi et motsatt resultat, at
man skal klare å bygge en stor og oljerik plattform midt i den arabiske verden,
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med en utvidet versjon av et Afghanistan-liknende demokrati, organisert i den
hensikt å endre hele det politiske landskapet i Midt-Østen.
Det er åpenbart, som mange ellers vennligsinnede kommentatorer har vært
snare til å peke på, at en gjenreisning av Irak kan vise seg å bli et krevende
sjansespill. Men USAs ressurser er store, og Washington kan håpe på en
Nicaragua-effekt, altså at rask materiell forbedring gjør at befolkningen
glemmer overgrepene utenfra. Irakerne har måttet tåle overdødelighet og fortvilelse under FN-boikotten, og USA satser på at om sanksjonene heves og oljeeksporten gjenopptas allerede under den amerikanske okkupasjonen, da vil levekårene for flertallet av Iraks befolkning forbedres så dramatisk at grunnlaget
legges for et stabilt amerikansk protektorat, av samme type som til en viss grad
allerede eksisterer i landets kurdiske sektor. Til forskjell fra Sandinistregjeringen er Ba’ath-regimet et ubarmhjertig diktatur med få eller ingen røtter i
folkedypet. Således antar Bush-administrasjonen at sjansene for et nicaraguansk
utfall, der en utslitt befolkning bytter uavhengighet for materiell bistand, mest
sannsynlig er større i Bagdad enn de var i Managua.
Man satser så antakelig på at det opprettes et parlamentarisk regime – under
velvillig internasjonalt formynderskap – og at dette kanskje blir en rollemodell
med innflytelse over hele regionen. Kanskje lykkes man i å etablere en ny Loya
Jirga som reflekterer landets etniske mosaikk. Kanskje overbeviser dette de
øvrige arabiske elitene om at de må modernisere sine politiske regimer, og de
arabiske massene om at USA er uovervinnelig. I den muslimske verden som
helhet har Washington allerede innkassert stilltiende samtykke fra både
konservative og reformistiske iranske geistlige i favør av at «Enduring
Freedom» – altså krigen mot terrorisme – kan gjentas i Mesopotamia. Under
slike betingelser – sier den strategiske kalkylen – oppstår uunngåelig en kjedevirkning av samme type som den som tidligere beveget PLO til å føye seg i Oslo
etter Gulfkrigen. Et slikt resultat kunne videre gjøre det mulig å oppnå et endelig
oppgjør av Palestina-spørsmålet etter en linje som Sharon kan akseptere.
Europeernes skepsis
Omtrent slik er tankegangen bak republikanernes plan om å erobre Irak. Som
ethvert annet geopolitisk prosjekt leder planen ut i et sjansespill, for det er aldri
mulig å inkorporere enhver relevant aktør eller omstendighet i beregningen.
Men en kalkyle som slår feil er likevel ikke nødvendigvis irrasjonell. Den blir
irrasjonell dersom oddsene mot den er klart for høye, eller dersom de potensielle
kostnadene i stor grad oppveier fordelene, selv om oddsene er lave. Ingen av
delene synes være tilfelle her. Operasjonen er klart mulig gitt USAs kapasitet,
og de umiddelbare kostnadene – det blir åpenbart en del av dem – synes ikke på
det nåværende stadium avskrekkende. Planen vanskeliggjøres åpenbart dersom
et eller flere av regionens amerikanske klientregimer plutselig veltes av oppbrakte masser eller rasende offiserer. Man kan aldri utelukke slike overraskelser,
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men slik forholdene er i dag synes det ikke urealistisk av Washington å holde
slike eventualiteter utenfor regnestykket. Det irakiske regimet høster langt
mindre sympati enn palestinernes sak, men selv da fjernsynsskjermer verden
over viste hvordan de israelske forsvarsstyrkene knuste den andre palestinske
intifadaen i de okkuperte områdene, var de arabiske massene ikke i stand til å
løfte en finger til støtte.
Hvorfor har da utsiktene til krig vekket slik uro, ikke i Midt-Østen – der Den
arabiske ligaens beklagelser i stor grad er pro forma – men i Europa? Når det
gjelder regjeringenes holdning, ligger noe av grunnen i den ofte påpekte motsatte fordeling av jødiske og arabiske folkegrupper på de to sidene av Atlanterhavet. I Europa finnes ingen jødisk lobby med innflytelse i nærheten av den
AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) har i USA. Derimot har
Europa millioner av muslimer, og i de kretser kan en okkupasjon av Irak skape
uro. Får man uro blant muslimer i Europa, der forholdene er friere enn i Araberverdenen, kan det føre til ubehagelig turbulens også innen de arabiske statene.
Reaksjonene etter en invasjon kan vise seg å bli sterkere enn man ville trodd ut
fra de arabiske befolkningenes manglende evne til å blokkere invasjonen på
forhånd. EU-landene er mye svakere enn USA både militært og politisk, og de
forholder seg mye forsiktigere enn USA på det internasjonale plan. England er
selvsagt unntaket, dets husmannsånd har ført landet over i det motsatte
ytterpunkt: mer eller mindre automatisk støtter England ethvert initiativ som
USA sender over Atlanterhavet.
De europeiske statene vet at de er underlegne USA, og de aksepterer denne
status. Men de liker ikke å få det utbasunert i full offentlighet. Bush-administrasjonens avvisning av Kyoto-avtalen og Den Internasjonale Straffedomstolen har
dessuten såret den følelse av sømmelighet som europeerne i fullt alvor har
knyttet til utadvendte former for politisk rettskaffenhet. NATO ble viet liten
oppmerksomhet under felttoget i Afghanistan, og ignoreres fullstendig under
forberedelsene til en marsj mot Tigris. Alt dette har terget europeernes
finfølelse. En ytterligere årsak til den fiendtlige responsen på angrepsplanene
overfor Irak har å gjøre med de intellektuelles holdninger, noe som i noe mindre
grad også gjelder liberale amerikanere. Man frykter at et angrep vil rive vekk det
humanitære slør som ennå dekket operasjonene på Balkan og i Afghanistan,
med det resultat at den nye militarismens fundamentale grunnlag i amerikansk
imperiebygging avsløres i all sin nakenhet. Disse intellektuelle sjiktene har
investert mye i retorikken omkring menneskerettigheter, og føler ubehag ved
den usjenerte måten amerikanerne nå går fram på.
I praksis koker ikke dette mishaget ned til mer enn en anmodning om at den
krigen som nå kommer, i hvert fall bør ha FNs formelle velsignelse. Den
republikanske administrasjonen er bare glad over å følge opp dette. Den gjør det
klart at det alltid er til USAs fordel at landet har multilateral oppslutning, men
legger i full oppriktighet til at hvis slik oppslutning ikke foreligger, så går USA i
alle fall unilateralt til verks. Den europeiske samvittigheten lar seg sikkert
21

berolige med en resolusjon i Sikkerhetsrådet som er vagt nok formulert til at
USA kan angripe Irak etter utløpet av et eller annet ultimatum. Pentagon får så
krige som de vil. Et par måneders vedvarende offisiell massasje av den
offentlige mening på begge sider av Atlanterhavet vil gjøre underverker. Trass i
store antikrigs-demonstrasjoner i London høsten 2002, uttaler tre fjerdeler av
den britiske befolkningen seg i favør av et angrep mot Irak dersom FN gir
aksjonen et fikenblad. I så fall er det sågar fullt mulig at selv den franske
sjakalen vil ta del i slaktingen. I Tyskland klarte Schröder så vidt å slippe unna
valgnederlag ved å spille på den folkelige motstanden mot krigen, men slike
gester kostet ham ingenting, for Tyskland var ikke på den tiden medlem av
Sikkerhetsrådet. Når det kommer til stykket, vil Forbundsrepublikken stille alle
nødvendige depottjenester og baser til rådighet for Irak-ekspedisjonen, og dette
er en atskillig viktigere strategisk ytelse for Pentagon enn engelske kommandosoldater og franske paramilitære styrker. Alt i alt kan man ta det for gitt at
Europa samtykker i kampanjen.
Dette betyr likevel ikke at krigen møtes med noen særlig entusiasme innen
EU, rent bortsett fra i Downing Street selvfølgelig. Rent faktisk støtte til et
væpnet angrep er en ting, ideologisk entusiasme i favør av det er noe annet.
Deltakelse i ekspedisjonen, eller – mer sannsynlig – engasjement i tilknytning til
den, vil neppe helt eliminere den europeiske harmen over i så stor grad å ha blitt
tvunget inn i hele opplegget. Demonstrasjonen av amerikansk forrett – «en
unilateral jernneve inni en fløyelsmyk multilateral hanske», som Robert Kagan
så treffende formulerte det – kommer nok til å tilta i styrke ennå noen tid.11
Hegemoni og nasjonale særtrekk
Et protesterende kor av etablerte stemmer både i Europa og USA hevder at
«vestens enhet» kan bli varig skadet på grunn av Cheney, Rumsfeld og Rices
vilkårlige framferd. Er dette riktig? For å vurdere dette er det viktig å minne om
et formelt trekk ved ethvert hegemoni: et hegemoni knytter alltid en spesiell
statsmakt til en generell koordineringsoppgave. Som en abstrakt økonomisk
orden krever kapitalismen visse universelle betingelser for å fungere: stabile
private eiendomsrettigheter, forutsigbare juridiske regler, visse prosedyrer for å
løse tvistemål, og – helt avgjørende – mekanismer for å sikre underordning av
arbeidskraften. Men dette er et konkurransedrevet system, hvis motor er
rivalisering mellom økonomiske aktører. Det finnes ikke noe naturlig «tak» for
slik konkurranse: med en gang den blir internasjonal, vil den darwinistiske
kampen mellom foretakene ha en innebygget tendens til å slå over og gjøre seg
gjeldende også stater imellom. På dette nivået kan imidlertid konkurransekampen ha katastrofale følger for selve systemet, noe historien om første halvdel
av det 20. århundre igjen og igjen minner oss om. For på det nivået der stater
står mot stater finnes det bare svake paralleller til nasjonal lovgivning, og ingen
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mekanismer for å koble sammen de forskjellige partenes interesser på en
likeverdig måte, hvilket man nominelt sett har i demokratienes valgsystemer.
Om logikken i et slikt anarkisk system får spille seg ut på egen hånd, kan
resultatet bare bli gjensidig dødbringende krig, av den typen Lenin beskrev i
1916. Kautsky, derimot, som abstraherte fra de motstridende interessene og
dynamikken innad i de konkrete statene på den tiden, konkluderte med at
systemets framtid – i tråd med dets egne interesser – lå i framveksten av en
internasjonal kapitalistisk koordinering som kunne overskride slike konflikter,
altså det han kalte «ultraimperialisme».12 Lenin avviste en slik framtidsutsikt
som utopisk. I annen halvdel av det 20. århundre framsto en løsning som ingen
av disse tenkerne hadde forutsagt, men som Gramsci rent intuitivt hadde sett et
glimt av. Det ble nemlig klart at koordineringsproblemet bare kunne løses på
tilfredsstillende vis gjennom en overordnet statsmakt, en statsmakt som var i
stand til å pålegge systemet som helhet disiplin. Slik disiplin kan ikke håndheves
gjennom brutal maktbruk. Den må også bunne i en faktisk evne til overtalelse.
Ideelt sett bør slikt lederskap kunne vise til den mest utviklede form for
produksjon og kultur man på det tidspunkt kjenner, slik at det framstår som et
ideal alle andre søker å imitere. Dette er definisjonen av hegemoni, som en
generell samling av hele kapitalens felt.
Men samtidig må hegemonimakten – den kan ikke annet – være en spesiell
stat. Som sådan er den uvegerlig resultat av en særegen historisk utvikling og
preget av et sett nasjonale særdrag som skiller den fra alle andre. Denne
motsetningen kan gjenkjennes helt fra bunnen av i Hegels filosofi: nødvendigheten av at fornuften i enhver gitt periode nedfeller seg i bare en verdenshistorisk stat, samtidig som denne stat aldri helt ut er i stand til å hviske ut det
kontingente mangfold av politiske former som omgir den.13 Det singulært
universelle er latent sett alltid i uoverensstemmelse med det empiriske mangfold. USAs «særstilling» – landets «eksepsjonalisme» – bør nettopp studeres i
en slik begrepsmessig kontekst. Alle stater er mer eller mindre særegne, i den
forstand at de har unike karakteristika. En hegemonimakt vil imidlertid per
definisjon ha karaktertrekk som ikke kan deles av andre, for det er nettopp disse
trekkene som hever den over hopen av rivaler. Men samtidig krever dens rolle at
den ligger så nær som mulig opp til en modell som kan generaliseres, altså
reproduseres. Å finne denne sirkelens kvadratur er selvsagt umulig i det lange
løp. Nettopp derfor preges enhver hegemonisk orden av en innebygget
friksjonskoeffisient. Strukturelt sett er det bygget en uoverensstemmelse inn i
den harmonien hegemoniet har som funksjon å etablere. I denne forstand lever
vi i en verden som helt uatskillelig er både den fortid som Lenin beskrev og den
framtid som Kautsky foregrep, og det på en måte som ingen av dem kunne
forutsi. Det særegne og det generelle er dømt til å høre sammen. Sammensmeltning kan bare realiseres ved oppdeling.
I sine fengselsnotater drøftet Gramsci hegemoni som en distinkt syntese
mellom «det å dominere» og «det å lede», eller en dynamisk likevekt mellom
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tvang og samtykke. Han interesserte seg spesielt for de forskjellige måter denne
balansen ble oppnådd, eller nedbrutt, på innenfor nasjonalstater. Men han var
selv klar over at logikken i hans teori også kunne utvides til det internasjonale
systemet. Også på dette nivået er hegemoniets elementer asymmetrisk fordelt.14
Det å være dominerende – der voldsbruk er maktens absolutte pengeenhet –
trekker nødvendigvis i retning av særegenhetenes pol. Første betingelse for
hegemonimaktens overvekt er overlegen våpenmakt, og dette er et nasjonalt
særtrekk som ikke kan avgis eller deles. Men det å angi retning – ideologisk
kapasitet til å sikre samtykke – er en type lederskap som per definisjon må
appellere på generelt plan. Dette betyr ikke at en hegemonisk syntese krever en
helt ut internasjonal struktur for overtalelse, mens dens tvangsmakt uten unntak
må være organisert på nasjonalt nivå. En vellykket hegemonimakt kan ikke ha et
ideologisk system som ene og alene springer ut av dens generelle koordineringsoppgaver. Systemet vil uvegerlig også reflektere sætrekk ved hegemonimaktens
egen sosialhistorie.15 Jo mindre markert avstanden mellom disse to er, desto mer
effektivt blir selvsagt hegemoniet.
De historiske betingelsene for amerikansk hegemoni
I tilfellet USA er graden av avstand mellom kapasiteten til å overbevise og
kapasiteten til å beherske en refleks av hovedtrekk ved landets fortid. Det finnes
en stor litteratur om amerikanske særtrekk. Men det eneste særtrekk som
virkelig teller – siden alle nasjoner jo på sitt vis er særegne – er den konfigurasjon som lå til grunn for landets globale hegemoni. Hvordan kan denne best
uttrykkes? Den ligger i den nær sagt perfekte amerikanske korrespondanse
mellom optimale geografiske og optimale sosiale betingelser for kapitalistisk
utvikling. Altså: til forskjell fra alle andre nasjonalstater råder USA over territorium, ressurser og markeder av kontinentale dimensjoner, beskyttet av to
verdenshav. I landet bor videre en befolkning av nybyggere og immigranter som
dannet et samfunn praktisk talt uten noen førkapitalistisk fortid (bortsett da fra
urbefolkningen, slaver og noen religiøse sekter) og var forpliktet bare i forhold
til den demokratiske ideologiens abstraksjoner. Her foreligger alle betingelser
for spektakulær økonomisk vekst, militær makt og kulturell gjennomtrengning.
På det politiske plan har kapitalmakten alltid dominert arbeidskraften i en grad
man ikke har sett maken til i noe annet framskredent industrisamfunn, med det
resultat at det innenlandske politiske landskapet ligger langt til høyre for
landskapet i andre slike land.
I Vest-Europa snus stort sett alle fortegnene i den amerikanske likningen til
det motsatte. Nasjonalstatene er små eller mellomstore, de kan lett beleires eller
innvaderes, befolkningene har ofte røtter tilbake til neolittisk tid, sosiale og
kulturelle strukturer er mettet av trekk med førkapitalistisk opphav, maktbalansen er mindre i disfavør av arbeidskraften, og religionen har stort sett
mistet all kraft. Derfor ligger den politiske tyngdekraftens sentrum i Europa til
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venstre for sentrum i USA – med større vekt på sosial beskyttelse og velferdsytelser, selv når høyresiden har regjeringsmakten.16 Forholdene mellom Europa
og USA gir næring til alle slags former for friksjon, ja det kan sågar ta fyr. Det
er ingen overraskelse at det har gnistret i den nåværende situasjonen. Det
politisk relevante spørsmålet er imidlertid hvorvidt disse gnistene varsler om
noen bredere revne i eller modifikasjon av maktbalansen mellom de to, nå når
EU er i ferd med å bygge opp et sterkere selvbilde.
Når vi sammenlikner disse kapitalismens to sentra er det ikke vanskelig å se
forskjellene mellom deres internasjonale stil. Europas typiske holdning til Den
nye verdensorden reflekterer verdensdelens egen erfaring med gradvis integrasjon innen EU: traktat-basert diplomati, gradvis sammenslutning kombinert med
selvbestemmelsesrett, legalistisk tro på etablering av formelle regler, tungerapp
betoning av menneskerettigheter. USAs strategiske praksis er derimot usjenert
og bilateral: den ser mellomstatlige forhold i lys av en visjon om seg selv som
verdens midtpunkt med tilknyttede utløpere, som eikene i forhold til hjulnavet.
Men det amerikanske diplomatiet har alltid hatt to språk: en linje går tilbake til
Theodore Roosevelts macho-aksiomer, den andre til Woodrow Wilsons presbyterianske frasemakeri.17 De to utgjør den amerikanske maktens henholdsvis
nasjonale og internasjonale talemåte. Mens sistnevnte var noe temmelig
fremmed for de europeiske statselitene tidlig i det 20. århundre, er den i dag blitt
en slags atlantisk flåte som EU desperat klamrer seg til med sin politiske mottakelighet. Men kvintessensen av begge er amerikansk. En god del av det oppstyr man i det siste har sett innenfor de amerikanske demokratenes intellektuelle
establishment koker ned til et ønske om å minne Det Hvite Hus på at verden må
tilbys en velsmakende blanding av de to.18 Den Nasjonale Sikkerhetsstrategi
som Bush la fram for Kongressen 21.9.2002 svarte på dette kravet med glans.
Lyttere både hjemme og ute fikk her en perfekt arrangert duett mellom to
stemmer i en «distinkt amerikansk internasjonalisme». Formuleringen er velvalgt. Utøvelse av hegemoni krever nettopp en slik todeling.
Amerikansk angivelse av retning, i kontrast til landets dominerende posisjon
innen globale forhold hviler selvfølgelig ikke ganske enkelt på ideologisk
overbevisning. Historisk sett har tiltrekningskraften ved amerikanske modeller
for produksjon og kultur vært grunnlaget for hegemoniets økende rekkevidde.
Over tid har disse to blitt sveiset stadig tettere sammen på konsumets område.
Resultatet har vært en enhetlig levemåte som verden har tatt som forbilde.
Makten i det Gramsci kalte Fordisme – utviklingen av vitenskapelig arbeidsledelse og verdens første samlebåndsproduksjon – lå i dens tekniske og
organisatoriske innovasjoner, som på det tidspunkt allerede gjorde USA til det
rikeste samfunnet som noen gang hadde eksistert. Så lenge denne økonomiske
ledelse kunne fastholdes – i så måte har det gått opp og ned de siste tiårene –
kunne USA framtre i den globale forestillingsverdenen som modernitetens
endepunkt: i øynene til millioner av mennesker i andre deler av verden ble
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Fordismen stående som den ideelle livsform i den framtid de søkte. Denne
forestilling var, og er, en funksjon av teknologisk framskritt.
Suksessen ved det kulturelle speilet USA holder opp for verden, skyldes
derimot noe annet. Her ligger hemmeligheten ved det amerikanske hegemoniet
heller i skjematisk abstraksjon. Slik abstraksjon er selve grunnlaget for
Hollywoods suksess. I et bredt kontinent av heterogene immigranter fra alle
Europas hjørner, kunne industrikulturens produkter bare maksimere sin andel av
markedet ved fra første stund av å være så sjangertro som mulig. I Europa
stammet enhver film fra, og måtte appellere til, kulturer preget av tett
sammenpakning av bestemte tradisjoner, sedvaner og språk nedarvet fra en
nasjonal fortid. Det var ikke til å unngå at man da fikk filmtradisjoner med stor
grad av lokalt innhold og få muligheter for å erobre markeder i utlandet. USA
hadde derimot et immigrantpublikum med bare løse forbindelser til sitt
mangfold av fortider. Et slikt publikum kunne bare samles gjennom narrative og
visuelle skjema som var skåret så kraftig ned til beinet at bare de mest abstrakte,
tilbakevendende fellesnevnerne var igjen. Det er bare logisk at de filmspråkene
som løste dette problemet kom til å erobre verden, for de mer heterogene
markedene utenfor USA premierte i enda større grad dramatisk forenkling og
gjentakelser. Hollywoodformenes universelle preg stammer fra denne opprinnelige utfordringen. Selv amerikanske tv-produksjoner har ikke helt klart å
gjenta deres suksess. Likevel gjelder også her det som gjelder for enhver annen
dimensjon ved amerikansk hegemoni: også filmene fikk noe av sin styrke fra
den spesifikke nasjonale konteksten. Det er nok å minne om at de store
populære sjangrene bygget på myten om den ville vesten, den kriminelle
underverdenen og stillehavskrigen.
Sist men ikke minst hadde USA et juridisk rammeverk for produksjon og
kultur: eiendomsrettigheter uten plagsomme restriksjoner, forutsigbare prosedyrer for løsning av tvistemål, etableringen av det moderne storforetaket. Også
her var resultatet dannelsen av hva Karl Polanyi fryktet mest av alt, et juridisk
system som i så sterk grad som overhodet mulig løsnet markedet fra sedvane-,
tradisjons- og solidaritetsbånd.19 Dette systemets abstraksjoner viste seg senere –
det samme gjaldt for amerikanske storforetak som for amerikansk film – å
kunne eksporteres og reproduseres over hele verden, og det på en måte som
ingen annen konkurrent på noen måte kunne mål seg med.20 Denne prosessen
illustreres av den pågående endringen av internasjonal handelslovgivning og
forhandlingsprosedyrer i samsvar med amerikanske standarder. Men på selve
det politiske området stiller det seg annerledes. Trass i den amerikanske demokratiske ideologiens formelt universelle preg, uberørt som den er av den franske
revolusjonens komplikasjoner, har landets konstitusjonelle strukturer ikke hatt
kraft til å erobre verden.21 Disse strukturene er i stor grad fortsatt forankret i
ordninger fra 1700-tallet, og de har ikke hatt særlig appell i resten av verden. Det
eneste er at spredningen av penge- og mediebasert politikk har gjort at resten av
verden blir sårbar for den korrupsjon som følger i kjølvannet av slik politikk.
26

EUs begrensede muligheter
Hvordan står EU i forhold til dette komplekset? EU har nå både større
befolkning og større nasjonalprodukt enn USA, og EU er en mosaikk av sosiale
modeller som av mange anses å være mer humane og framskredne enn den
amerikanske. Men disse er typisk nok forankret i lokale historiske tradisjoner av
mange slag. Dannelsen av det indre marked og innføringen av felles valuta
innebærer en begynnende homogenisering av betingelsene for produksjon,
spekulasjon og konsum, men EU har på kontinentalt nivå fortsatt lav
arbeidsmobilitet og bare svak felles kultur (det være seg høy- eller lavkultur).
Gjennom de siste ti årene har man stadig oftere betont at Unionen bør få flere av
den tradisjonelle statens kjennetegn og at europeerne trenger en sterkere felles
identitet. Man har nå sågar nedsatt et konstitusjonelt konvent, med veiledende
status. Men i løpet av denne samme perioden har økonomiske, sosiale og
kulturelle paradigmer fra den nye verden spredt seg gradvis gjennom denne
gamle verden. Man skal ikke overdrive denne prosessens omfang: de to
verdener ser fortsatt svært forskjellige ut, og de forblir forskjellige. Men alle
endringstendensene går i samme retning. Over et spektrum fra fleksibelt arbeidsmarked til aksjonærverdi og pensjonsordninger med definerte bidrag22, til
media-konglomerater, til krav om at folk skal arbeide for velferdstatlige ytelser
(«workfare») og reality-TV – har bevegelsen gått vekk fra tradisjonelle mønstre
og i retning av den amerikanske standarden. Til tross for betydelige europeiske
investeringer i USA er det i det hele tatt få indikasjoner på gjensidig påvirkning.
Dette er unilateralismens viktigste side, men den side som oftest glemmes i
beklagelsene over den amerikanske innflytelsen.
Når det gjelder den politiske dimensjonen er det amerikanske systemet
derimot helt forsteinet, og her er det teoretisk sett bevegelse i Europa. Men
Unionen er ingen stat, og utsiktene til at noe som likner en stat skal oppstå er
synkende. På papiret er utvidelsen av EU østover et tiltak av verdenshistoriske
dimensjoner, dens betydning svarer til USAs mest heroiske ambisjoner. Men i
praksis synes prosjektet så langt å være satt i gang i mangel av noe bedre å finne
på. Det kommer i etterkant av USAs utvidelse av NATO, det har ingen klare
konstitusjonelle eller geopolitiske hensikter. Sannsynligvis vil prosjektet i
dagens situasjon tjene til ytterligere å vanne ut og svekke virvaret av allerede
halvparalyserte institusjoner i Brussel. I praksis kan oppgivelsen av føderal
fordypning bare føre til en lagdeling av medlemslandene: det eksisterende
hierarkiet av medlemsstater blir en mer åpenlys maktpyramide uten noe
toppunkt, og med et halvkolonialt vedheng i øst – et forstørret Bosnia. På toppen
av selve systemet, for ikke å snakke om videre ned, defineres grensene for
samhold av kronisk utakt mellom de ledende landenes nasjonale politiske sykler.
I dagens situasjon sitter det sentrum/venstre-regjeringer i Berlin og London,
sentrum/høyre-regjeringer i Paris, Roma og Madrid. Under slike betingelser blir
EUs felles utenrikspolitikk lite annet enn en søken etter den høyest mulige
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fellesnevner av ideologisk tåke.23 Hva som enn blir den pan-Europeiske
konstruksjonens logikk på lengre sikt, må vi innse at EU i dag ikke er i stand til
å parere eller utfordre noe som helst amerikansk initiativ av noen betydning.
Herav følger at det ikke lenger finnes noen «organisk formel» for innenlandsk nyliberalt hegemoni på tvers av hele den framskredne kapitalistiske
verden.24 Republikanernes erobring av Det hvite hus i 2000 var ikke uttrykk for
noen avgjørende endring i den amerikanske politiske opinionen, men grunnleggende sett en uforutsett konsekvens av Clintons måte å fremme Det demokratiske partiets sak på. Da den nye administrasjonen kom til makten, sørget den
for å utnytte sin posisjon – behendig overfortolket – til å foreta en retorisk
snuoperasjon i forhold til sin forgjenger. I en viss grad foretok den også en
praktisk vending. I Europa har sentrum/høyre-kreftene vunnet overbevisende
seire i Italia, Danmark, Holland og Portugal, mens sentrum/venstre har holdt
stand i Sverige, og vil utvilsomt snart også innta regjeringskontorene i Østerrike.
Men i Frankrike og Tyskland, de to mest sentrale EU-landene, har de to politisk
motsatte regimene til Chirac og Schröder blitt gjenvalgt gjennom like eventyrlige omstendigheter: Schröder ble reddet av stemmenes tilfeldige spredning,
Chirac holdt posisjonen nærmest som ved et under! Verken sentrum/høyre i
Frankrike eller sentrum/venstre i Tyskland har i dag særlig oppslutning fra
befolkningen. På denne arenaen for lettvektere er politikken ofte motsatt av hva
som står på merkelappen. SPD klamrer seg til stabilitetspaktens jernkorsett,
mens Berlusconi og Chirac argumenterer for å løse den opp på keynesiansk vis.
Med andre ord – og dette kunne vært utledet av at USA selv ikke har
interesse av en konsekvent oppfølging en nyliberal politikk – har Den tredje vei
ikke fått forlenget levetid, men det har heller ikke kommet noen generell
dreining i retning av en tøffere form for nyliberalisme, av den typen man
begynte under Thatcher og Reagan. Vi er tilbake til de blokkeringene som
preget 70-tallet: det er ikke noe klart mønster i de politiske skillelinjene blant
OECD-landene. Under slike betingelser kan vi forvente at omfanget av lavnivåkonflikter og gjensidige anklager vil øke innenfor den atlantiske blokken. Den
glidning mellom tvang og samtykke som ble muliggjort av den kalde krigens
avslutning, realiseres nå mer og mer.
De intellektuelles bekymring vil gå over
Et umiddelbart symptom på dette er selvfølgelig den atlantiske intelligensiaens
flom av protester mot den kommende Irak-krigen. Protesten er massiv innenfor
EU-landene, men markert også i USA. I skrivende stund (høsten 2002) høres en
strøm av bekymringer over at USA har glemt hva landet egentlig står for, man
påkaller FN, nynner hymner om europeiske verdier, frykter at Vestens interesser
i den arabiske verden skal undergraves, håper på general Powell, gir komplimenter til kansler Schröder, og fortsetter å sende ut forbannelser via media.
Krigene i Gulfen, på Balkan og i Afghanistan, lar vi oss fortelle, var en ting.
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Dette var ekspedisjoner som høstet ivrig oppslutning fra de intellektuelle, selv
om deres besinnede applaus selvfølgelig ble fulgt opp med det dryss av kritiske
observasjoner som er selve varemerket til enhver intellektuell med respekt for
seg selv. Men et amerikansk angrep på Irak, sier nå de samme stemmer, er noe
helt annet, siden det ikke høster de samme solidaritetserklæringer fra «det
internasjonale samfunn», og siden det forutsetter den urimelige doktrinen om
forebyggende krig. Men den republikanske administrasjonen svarer med letthet
og anvender Sades faste ord: Encore un effort, citoyens – «Større innsats,
borgere!» Militær intervensjon for å motarbeide faren for etnisk rensning i
Kosovo var et overgrep mot nasjonal selvbestemmelsesrett, og NATOs
beslutning var en hån mot FN-pakten. Så hvorfor skal man ikke gripe inn i Irak
for å hindre landet i å bygge masseødeleggelsesvåpen, med eller uten et anerkjennende nikk fra FN? Prinsippet er akkurat det samme: siviliserte staters rett –
ja, sågar plikt – til å gjøre verden til et tryggere og fredeligere sted ved å tråkke
ned de verste former for barbari, likegyldig innen hvilke nasjonale grenser de
har etablert seg.
Det er umulig å parere denne logikken, og i praksis vil utfallet bli det
samme. Det hvite hus vil ikke la seg lure vekk fra sitt bytte av noen som helst
konsesjoner som Ba’ath-regimet i Bagdad måtte finne på å gi. En Kongress
dominert av Demokratene kunne gitt større problemer, og en plutselig nedgang
på Wall Street er en reell risiko for administrasjonen. Men etter all sannsynlighet
blir det krig, og dermed også okkupasjon av Irak, med det internasjonale samfunnets applaus, inklusive applaus fra de aller fleste kommentatorer og
intellektuelle som nå toer sine hender i beklagelse over Bushs «unilateralisme».
Reportere fra The New Yorker og Le Monde, Vanity Fair og New York Review of
Books, Guardian og La Repubblica, vil lande i det frigjorte Bagdad og –
selvsagt med sindig realisme og alle nødvendige forbehold – hilse velkommen
det arabiske demokratiets fryktsomme morgenrøde, som de tidligere gjorde det
på Balkan og i Afghanistan. Med gjenoppdagelsen av at når alt kommer til alt er
den eneste sanne revolusjon en amerikansk revolusjon, kan makten og
litteraturen falle i armene på hverandre igjen. Stormen i den atlantiske tekoppen
vil ikke vare lenge.
En slik forsoning er lett å forutsi også fordi den endring vi nå opplever i
imperiets ideologi, en vektforskyvning fra det som er «kooperativt alliert» til det
som er «distinkt amerikansk», ikke kommer til å bli langvarig. «Krigen mot
terrorismen» er en midlertidig stasjon på kongsveien i retning av «menneskerettigheter og frihet» verden over. Den krigen er resultat av en unntakstilstand,
hvis negative målsetning ikke kan erstatte de varige positive idealene som et
hegemoni krever. Som vi har sett, er det objektive og langsiktige grunner til at
tvangens relative vekt øker på bekostning av samtykkets vekt i den amerikanske
syntesen. Viktigheten av den «mykere» begrunnelse for tvangen vil derfor øke,
det er funksjonelt nødvendig fordi den «harde» begrunnelsen i for stor grad
markerer den ubalansen som den «myke» begrunnelsen dekker over. Det varer
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ikke lenge før Clintons enker vil finne trøst. Hva som enn blir resultatet i MidtØsten så er det et faktum at den amerikanske økonomien harker, og det er der
det amerikanske hegemoniets fundamentale grunnlag ligger. Med en slik
økonomisk situasjon er det ingen grunn til å tro at den republikanske administrasjonen kan holde det gående lenge.
Motstand mot krigen
Er det nødvendig å si at hvis krigen blir et faktum, så skal man gå mot den? Det
vev av ugjerninger og hykleri som har rettferdiggjort blokaden av Irak i mer enn
ti år, på bekostning av hundre tusener av liv, har vært grundig dokumentert
tidligere.25 De masseødeleggelsesvåpen Ba’ath-regimet måtte ha, er ubetydelige
sammenliknet med det arsenal Israel har samlet seg, og som det «internasjonale
samfunn» har sett gjennom fingrene med. Iraks okkupasjon av Kuwait var en
parentes sammenliknet med Israels rulleblad på Vestbredden. Diktaturet i Irak
har drept egne borgere, men diktaturet i Indonesia har drept adskillig flere, og
det synes å få støtte i Washington og Bonn så lenge det klarer å holde seg ved
makten. Det er ikke Saddam Husseins grusomheter som har pådratt seg de
suksessive amerikanske administrasjonenes (og deres forskjellige europeiske
løpegutters) harme, men den trussel Irak innebærer for imperiets posisjon i
Gulfen og – i vagere forstand – for den koloniale stabiliteten i de palestinske
områdene. Invasjon og okkupasjon er det logiske resultat av den langsomme
kvelning Irak har vært utsatt for siden Desert Storm. Den uenighet som råder
mellom vestlige hovedsteder om hvorvidt man skal trekke konklusjonen med en
gang, eller trekke ut kvelningen til offeret dør, er bare forskjeller i taktikk og
tidsplanlegging. De er ikke prinsipielle og tar ingen menneskelige hensyn.
Republikanske og demokratiske regjeringer i USA er ikke det samme, like
lite som sentrum/høyre og sentrum/venstre regjeringer i Europa er det. Det er
alltid nødvendig å merke seg forskjellene mellom dem. Men forskjellene
fordeler seg sjelden langs et moralsk kontinuum fra godt til ondt. Kontrastene er
nesten alltid mer sammensatte. Slik er det også i dag. Det er ingen grunn til å
beklage at Bush-administrasjonen har gitt blaffen i det ynkelige ordspill som
Den internasjonale straffedomstolen representerer, eller har feiet bort det visne
fikenbladet som Kyoto-avtalen utgjør. Men det er all grunn til å yte motstand
mot undergravingen av sivile rettigheter i USA. Doktrinen om forebyggende
krig er en hån mot enhver stat som i framtiden kan tenkes å ville sette seg opp
mot viljen til hegemonimakten og dens allierte. Men den er ikke et hår bedre om
den gjøres gjeldende med referanse til menneskerettigheter enn om den
begrunnes med henvisning til ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen. Har
man godtatt forebyggende krig på Balkan, har man allerede bidradd til å
legitimere bruk av denne type krig også overfor Irak. De som dermed i praksis
bidrar til å sette disse to tilfellene lik hverandre, samtidig som de energisk uttaler
seg mot å likestille dem, fortjener lite respekt. De fortjener faktisk mindre
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respekt enn dem de bønnfaller om ikke å angripe Irak. Det «internasjonale
samfunnets» arroganse og dets rett til intervensjon over hele kloden er ikke en
serie tilfeldige hendelser eller atskilte episoder. De utgjør et system, som må
bekjempes på en måte som er like sammenhengende som dette systemet er.
(September 2002)
Oversatt av Lars Mjøset
NOTER
1)

I det følgende, som skylder mye til debatten mellom Gopal Balakrishnan og
Peter Gowan, knytter vi an til Gramscis hegemonibegrep. Hegemonibegrepet er
nylig gitt en annen tolkning i John Mearsheimers kompakt velargumenterte
Tragedy of Great Power Politics, New York 2001. Se omtalen av denne boken
hos Peter Gowan, «A Calculus of Power», New Left Review 16, July/August
2002.

2)

«Den 'normale' utøvelse av hegemoni», skrev han, «karakteriseres av koblingen
mellom tvang og samtykke, i variabel likevekt, uten at tvang dominerer for mye
over samtykke.» Men i visse situasjoner, der det var for risikabelt å bruke tvang,
«står korrupsjon og bestikkelser mellom samtykke og tvang, dvs. svekkelse og
paralysering av motstanderen eller motstanderne.» Antonio Gramsci, Quaderni
del Carcere, Torino 1975, Vol. III, s. 1638.
De to tilfellene er ikke identiske, men i begge tilfelle har man – ved siden av de
materielle gevinstene – et element av moralsk underkastelse. Hadde de kalkulert
sine gevinster helt ut strategisk med vekt på materielle hensyn, kunne de
russiske og kinesiske lederne ha gjort seg dyrere å kjøpe om de hadde nedlagt
veto fra tid til annen. At de ikke valgte å benytte seg av en slik mulighet for å
øke kostnadene ved å bestikke dem, antyder i hvor stor grad de hadde internalisert den hegemoniske autoriteten.
Om Kofi Annan, se Colette Braeckman, «New York and Kigali», New Left
Review 9, Mai-Juni 2001, s. 145-47; Peter Gowan, «Neoliberal Cosmopolitanism», New Left Review 11, September-Oktober 2001, s. 84.
Om denne bakgrunnen, se David Chandler, «International Justice», New Left
Review 6, November-Desember 2001, s. 55-60.
Se Bob Woodward, «We Will Rally the World», Washington Post, 28.1.2002,
som rapporterer at Rumsfeld lanserte tanken om krig mot Irak om morgenen den
12. september. Om Rices vurdering av situasjonen, Nicholas Lemann, «The
Next World Order», New Yorker, 1.4. 2002, s. 42-48.
Om opptrappingen av luftangrep mot Irak under Clinton og Blair, se Tariq Ali,
«Throttling Iraq», New Left Review 5, September/Oktober 2001, s. 5-6.
Termen pre-emptive war (i tysk oversettelse: Präventivkrieg) er blitt oversatt til
norsk med ulike termer: «forkjøpskrig», «forebyggende krig» og «foregripende
krig». Uttrykket forkjøpskrig er lite dekkende. For det dreier seg ikke om å
komme en (potensiell) fiende i forkjøpet i ordets egentlige mening, men å
ødelegge fienden før denne oppnår kapasitet til eventuelt å angripe. Her har vi
derfor stort sett valgt å bruke termen forebyggende krig. Forebyggende krig er
ifølge sin karakter en angrepskrig og derfor i strid med FN-pakten og folkeretten (jfr. Jan Borgen m.fl., «Krig mot Irak er ulovlig», Dagbladet, 17.02.2003,
s. 42). − O.a.
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«Den tidligere amerikanske president Bill Clinton, Englands statsminister Tony
Blair, og Tysklands kansler Gerhard Schröder, som alle har fått bred kritikk i
sine respektive partier, kommer til å framstå som arkitektene bak forsøket på en
konstitusjonell endring av like store dimensjoner som Bismarcks. Når dette
skrives, virker det som USAs president George W. Bush følger samme spor...
Ingen stats selvbestemmelsesrett er uomtvistelig dersom den med overlegg
vraker parlamentariske institusjoner og respekt for menneskerettighetene. Disse
institusjonene sikrer at samfunn kan overdra selvbestemmelse til sine
regjeringer, så jo mer omfattende avvisningen av slike institusjoner er, jo mer
innskrenket er den selvbestemmelsesrettens kappe som ellers ville beskytte
regjeringen fra andre likeverdige staters inngrep. USAs aksjoner i forhold til
Iraks selvstendighet må eksempelvis vurderes i lys av dette.» Philip Bobbitt,
The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of HIstory, London 2002, s.
xxvii, og s. 680. Denne avhandlingen inneholder den hittil mest omfattende
teoretiske drøfting av hvorfor det er konstitusjonelt nødvendig å knuse stater
som ikke godt nok respekterer menneskerettighetene eller atomvåpenoligopolet.
Hyllesten til Kansler Schröder kan oversees, som en tilgivelig forventning
knyttet til hans høye kall.
Madame Nhu var datter til en sørvietnamesisk ambassadør i USA. Hun var
svigerinne til Ngo Dinh Diem, og under hans regime i Sør-Vietnam (1955-63)
fikk hun enorm formell og uformell innflytelse. Hun hadde konvertert til
katolisismen og fremmet i denne perioden en rekke politiske tiltak som trakk
både i amerikansk og i katolsk inspirert retning, ikke minst innen familielovgivningen. Amerikanerne støttet først dette regimet, men det ble i tiltakende
grad upopulært, ikke bare blant buddhister og konfusianere, men også innen
selve eliten. Det ble til slutt styrtet i et militærkupp støttet av CIA i desember
1963 der både Diem og Madame Nhu ble myrdet. Dette ble innledningen til en
periode med hyppige militærkupp og en destabilisering av den politiske og
militære situasjonen som ga rom for den nasjonalistiske mobiliseringen som til
slutt førte til at USA grep inn og startet Vietnamkrigen. – O.a.
Robert Kagan, «Multilateralism, American Style», Washington Post, 14.
september 2002.
Om Kautskys forutsigelse, se oversettelsen av «Ultra-Imperialism», New Left
Review I/59, Januar/Februar 1970, s. 41-46.
Om denne spenningen i Hegels tenkning, se Perry Anderson, «The Ends of
History», i samme forf., A Zone of Engagement, London 1992, s. 292.
For en drøfting av denne asymmetrien på nasjonalstatsnivået, se Perry
Anderson, «The Antinomies of Antonio Gramsci», New Left Review I/100,
November 1976/Januar 1977, s. 41.
Med andre ord, den «universelle og homogene staten» som Alexandre Kojeve
forestilte seg, vil aldri kunne nås. Om Kojeves oppfatning, se Anderson, A Zone
of Engagement, op.cit., s. 315-19 ff.
Slik har det seg at Berlusconi, den høyreorienterte politiker som den europeiske
venstresiden frykter mest av alle, i mange henseende kan sies å stå til venstre for
Clinton, som i USA bygget sin karriere på politiske beslutninger – eksekvering
av dødsdommer i Arkansas, velferdskutt i Washington – som ville være
utenkelige for noen italiensk statsminister.
Dette er selvsagt en stilisert framstilling. En mer kompleks stamtavle gis av
Walter Russel Mead, Special Providence, New York 2001. Han skiller mellom
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fire linjer som føres tilbake til henholdsvis Hamilton, Jefferson, Jackson og
Wilson.
Et godt eksempel er Michael Hirsch, «Bush and the World», Foreign Affairs,
September/Oktober 2002, s. 18-43. Artikkelen er full av forestillinger om
viktigheten av å konsultere med de allierte, om internasjonale avtalers
ukrenkelighet, om verdien av opphøyde idealer, samtidig som den gjør det helt
klart at «USAs allierte må godta at en viss grad av amerikansk unilateralisme er
uunngåelig, ja sågar ønskelig. Hovedsaklig betyr dette at man må akseptere
realiteten i USAs overlegne makt, og, i sannhet, verdsette hvor historisk
lykkelige de er som beskyttes av en slik relativt mild statsmakt».
Karl Polanyi, The Great Transformation, Beacon Press, Boston 1957 (først
publisert i 1944). – O.a.
Om dette fenomenet, se de tentative bemerkningene i John Grahl, «Globalized
Finance», New Left Review 8, mars/april 2001, s. 28-30.
I høyden har man sett en tendens til at spredning av presidentstyre i karikerte
former blir en landeplage – Russland er et åpenbart eksempel. Ser man på den
siste gruppen av nye demokratier, viser det seg at ingen østeuropeiske stater har
imitert den amerikanske modellen.
Slike pensjonsordninger innebærer at kostnadene ved å finansiere pensjonene i
økende grad legges på pensjonistene heller enn på de som faktisk er i arbeid.
For å kompensere dette motiveres yngre arbeidstakere til å etablere private
tilleggspensjoner i større grad enn nå. Dermed bringes pensjonssystemet
nærmere det helt ut privatiserte amerikanske systemet. – O.a.
Dette er selvsagt også en funksjon av de siste årenes provinsialisering av
europeiske kulturer. Det er slående hvor lite seriøs geopolitisk tenkning av noe
som helst slag man finner i Europa i dag. Vi er kommet langt bort fra
situasjonen slik den var i Schmitt og Arons dager. Nær sagt all slik tenkning
kommer nå fra USA, der imperiets imperativer har skapt et pågående
intellektuelt felt for slik analyse de siste tjue årene. Det siste arbeidet med noen
virkelig forutsigelseskraft på vår side av Atlanterhavet var antakelig Régis
Debray, Les Empires contre l’Europe, som utkom i 1985.
For en diskusjon av dette begrepet, se Perry Anderson, «Testing Formula Two»,
New Left Review 8, Mars/April 2001, s. 5-22.
En full oversikt gis av Tariq Ali, «Throttling Iraq» (se note 7).

33

Arne Overrein
KAMPEN OM FOLKERETTEN – FN OG FOLKERETTENS
KRISE UNDER DET AMERIKANSKE HEGEMONIET*

Det er særlig to ting som kjennetegner moderne folkerett: bevaring av fred og
beskyttelse av hver stats suverenitet. Det er en klar sammenheng mellom
disse prinsippene. Beskyttelsen av fred og suverenitet har ikke vært en
ubetinget suksess – men den har heller ikke vært noen total fiasko. Det internasjonale samfunnet kan bare med store forbehold kalles en rettsorden. Vi må
heller snakke om at rettsprinsipper, støttet av reelle politiske krefter – blant
annet mange små stater og internasjonale fredsbevegelser – er vevd sammen
med mer tradisjonelle maktstrukturer. Den maktorden som finnes i dag er
skapt under USAs hegemoni, men inneholder likevel viktige elementer
(regionale krefter, stater med økende militær og økonomisk styrke osv.)
utafor USAs fulle kontroll. Det internasjonale systemet er langt ifra en
absolutt og harmonisk orden. Det er tvert imot kjennetegnet av uorden og
indre motsigelser. I dette systemet er det også innebygd visse elementer av en
rettsorden, særlig uttrykt gjennom FN og systemet av internasjonale
konvensjoner. I et slikt perspektiv blir folkeretten, dens innhold og fortolkning, et viktig kampområde hvor sentrale prinsipper for framtidas verdensorden utformes.
Den folkerettsordning som ble innstiftet i 1945 ved FNs dannelse har
beskyttelse av den enkelte stats suverenitet som sin kjerne. FN-paktens
artikkel 2, punkt 4 forbyr «trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen
stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet.» Den eneste form for
voldsbruk som er tillatt er forsvar mot et forutgående angrep. FN-pakten gir
videre Sikkerhetsrådet myndighet til å avgjøre om og når et angrep har funnet
sted og følgelig om et forsvar mot angriperen − for eksempel i form av en
militær intervensjon − er tillatt. Dette betyr at ingen stat på egen hånd kan
avgjøre dette, heller ingen allianse av stater som eksempelvis NATO. To
begrunnelser for å gå til krig som i tidligere tider ofte ble akseptert, er ut fra
FN-pakten i strid med folkeretten. Den ene er humanitære intervensjoner,
altså krig for å hindre en annen stat i å gjennomføre en grov undertrykkelse
av sin egen befolkning. Den andre er såkalt preventivt angrep, dvs. et militært
slag mot en stat som man antar kan komme til å gjennomføre et angrep.
Problemene omkring å verifisere at aggresjon vil finne sted i framtida og
muligheten for at politikerne og opinionen i en stat tar feil når de mener seg
truet, er så store at tillatelsen til «forebyggende krig» (pre-emptive strikes)
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ville føre til en undergravning av folkerettens krigsforbud og en glidning mot
internasjonalt anarki.
Sikkerhetsrådet har juridisk sett et voldsmonopol − dvs. er gitt ansvar for
å bestemme når legitim vold skal anvendes. (Det gjøres i FN-paktens art. 39.)
Allerede her ser vi at FN (og dermed gjeldende folkerett) begrenser suvereniteten til sine medlemsstater. Forsvar mot et væpnet angrep er tillatt, men også
en forsvarskrig skal innrapporteres til Sikkerhetsrådet som skal godtgjøre at
det virkelig er en forsvarskrig som føres. Dermed er det lagt sterke begrensninger på bruk av vold i internasjonal politikk.
Eksistensen av FN-systemet og den moderne folkeretten har likevel ikke
kunnet hindre at både humanitære intervensjoner, preventive krigshandlinger
og brudd på reglene for krigføring har funnet sted og stadig finner sted. I
denne artikkelen tar jeg for meg spenningen mellom folkeretten som en legal
ordning og de internasjonale maktforholdene. Hovedfokus er rettet mot
endringene i disse forholdene etter den kalde krigens slutt, dvs. overgangen
fra et to-polet til et en-polet verdenssystem med USA som eneste supermakt.
Krigsforbudet var en reaksjon på de to verdenskrigene og de ødeleggelser
moderne, total krig kan utrette. Dette krigsforbudet, sammen med prinsippet
om ikke-innblanding i staters indre anliggender, er særlig blitt forsvart av de
nye og svake stater som er oppstått etter andre verdenskrig. Dette er forståelig
for uten statens suverenitet over indre forhold kan en stat knapt bestå. De
aller fleste ønsker at sterke restriksjoner på bruk av vold i internasjonal
politikk skal bestå. Forbudet mot bruk av militær makt anses som en
forutsetning for en fredelig internasjonal utvikling. Dersom begrensningen på
bruk av militær makt svekkes, vil det gi en mer usikker verden, kanskje helt
uten folkerett og dermed FN. Krigsforbudet beskytter svake stater mot at
sterke stater tar seg til rette med intervensjoner og kriger. I en verden der
forskjellen i økonomisk og militær makt mellom svake og sterke stadig øker,
øker også betydninga av dette prinsippet. Men også presset for å fravike
prinsippet. Tidligere var det to supermakter, USA og Sovjetunionen, som
begge tok seg til rette på ulike vis. I dag er kun USA igjen som supermakt.
Derfor må søkelyset rettes særlig mot USA men også mot NATO-alliansen.
Denne blokken av land er den eneste som i dag viser vilje og har evne til å
bruke militær makt på globalt nivå.
OM FOLKERETTEN
Det vi kaller folkerett er et kompleks av internasjonale relasjoner, av
deklarasjoner og konvensjoner, av internasjonale institusjoner og domstoler,
av mellomstatlige forhold samt av sedvane skapt over tid. Folkeretten er ikke
abstrakte prinsipper som står over eller utafor politikken.1 På sitt beste er
folkeretten et vesentlig supplement til rein maktpolitikk, med det formål å
kanalisere internasjonale konflikter inn i mer humane og siviliserte former.
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En annen sak er det at folkeretten som fenomen er omhyllet av en retorisk
tåke som daglig får sitt «påfyll» av de politikere og diplomater som håndterer
folkerettslige problemer. Skulle vi ta denne retorikken bokstavelig så dreier
folkeretten seg kun om de høyeste og mest edle humanitære prinsipper, og
statene er aldri motivert av annet enn den gode vilje til å sette humanismens
evige verdier ut i praksis. Dette resulterer i at publikum får et inntrykk av
folkerett som noe høyst diffust, floskelaktig og betydningsløst. Især når de
samme politikere og diplomater raskt kan finne «etiske argumenter» for
effektiv bombing − i humanismens navn − av en eller annen «bøllestat».
Folkeretten er tross dette en nøktern realitet og beviset på dette er at
folkerettslige regler stort sett blir tatt alvorlig av statsfellesskapet. Verden er
blitt et kompleks av avhengighetsforhold statene imellom og dessuten − som
følge av moderne våpenteknologi − så farlig at det i det lange løp er i en stats
interesse å utkjempe politiske interessekonflikter i humane og siviliserte
former. Folkeretten har som Geiger sier, en ordensfunksjon, dens effektivitet
beror på statenes overbevisning om en felles interesse i et minimum av
fredelig sameksistens.2
Rett og makt
Etter den kalde krigens slutt har vi gjennomgått en fase der USA i økende
grad enten prøver å utvanne folkeretten eller å sette den til side. Dette er et
resultat av endrede maktforhold. Imidlertid er det ikke noe poeng i å beklage
eller benekte at makt påvirker rett. Det er tvert imot uunngåelig at så skjer.
Poenget er at folkeretten aldri har vært og ikke kan være uavhengig av
bestående maktkonstellasjoner. Problemet i dagens verden er imidlertid den
tiltakende ulikheten mellom statene og dermed en lang rekke svake stater
som reelt ikke opptrer suverent overfor sterke stater. Og ikke minst − den
økende dominansen til den gjenværende supermakta. Folkerettens utvikling
har nemlig hittil hvilt på maktbalanser mellom noenlunde jevnstore makter.
Siden den europeiske folkeretten oppsto har den vært opprettholdt av ulike
konstellasjoner av maktbalanse.3 På 1500- og 1600-tallet av Spania-Habsburg
mot Frankrike, Sverige med flere, på 1700-tallet Frankrike mot resten, på
1800-tallet Den hellige allianse, seinere på 1800-tallet sentralmaktene mot
ententen, etter første verdenskrig en prekær balanse som ble ødelagt av NaziTysklands opprustning og endelig etter andre verdenskrig en balanse mellom
Sovjetunionen og USA og FN som et felles produkt av seieren over
fascismen.
Det er i dag umulig å se klare konturer av en ny type maktbalanse, men
den herskende liberale optimisme som vi så på 1990-tallet og som langt på
vei berodde på misoppfatninger av kapitalismen som system og av USA som
dette systemets viktigste beskytter, er det ikke lenger grunnlag for. Det er
meget mulig at de makter som i framtida vil være avgjørende for inter36

nasjonal stabilitet vil være makter som ikke er interessert i en styrking av FNsystemet og globalt virkende menneskerettigheter. Det er iallfall betegnede at
ingen av de to maktene som de fleste regner med vil være de sterkeste i
overskuelig framtid − USA og Kina − har sluttet seg til traktaten om en
internasjonal straffedomstol. Vi må huske på at den forlengst globale
folkerett opprinnelig var en europeisk folkerett, som sprang ut av spesifikke
europeiske erfaringer (som verken USA eller Kina har delt). Denne
folkeretten berodde på et system av noenlunde jevnstore europeiske stater
som gjensidig anerkjente hverandre som folkerettslige subjekter, mens den
øvrige verden i utgangspunktet kun hadde en folkerettslig status som objekter
for disse europeiske statenes agering. I de siste hundre åra har folkeretten blitt
global i den forstand at alle stater anerkjennes som likestilte. Sterke stater har
måttet anerkjenne svake stater som juridisk likeverdige. Dette gjelder ikke
bare vestlige stater, men også Kina som – inntil revolusjonen i 1911 – så på
seg sjøl som «Midtens rike» som prinsipielt ikke kunne ha likeverdige
forhold til sine naboer. En ministat på under 100 000 innbyggere er i dag
folkerettslig likestilt med supermakta USA. Avstanden mellom folkeretten
som en ideell konstruksjon og den reelle ulikheten i makt, er imidlertid
økende.
Folkerett og fornuftige egeninteresser
Folkerett må forståes som et kompromiss mellom ulike politiske krefter −
både stater, internasjonale organisasjoner og folkebevegelser i det sivile
samfunn. Dette kompromisset, slik det ble utformet etter andre verdenskrig,
representerer et minstemål av sivilisert samkvem. De ulike statene har derfor
vanligvis en egeninteresse av å forsvare grunnleggende folkerettsprinsipper −
også i de tilfeller der disse prinsippene virker begrensende på egen politikk.
Denne «fornuftige egeninteressen» forutsetter en evne til å erkjenne og godta
at også andre aktører har legitime egeninteresser. Det forutsetter en forståelse
av folkerett som et system av gjensidige forhold der partene ikke kun ligger i
strid med hverandre, men også beskytter hverandre. En stats rettigheter er i et
slikt system de andres plikter – og vise versa.
Et nærliggende eksempel på at denne «fornuftige» egeninteressen settes
til side gjelder behandlinga av fanger i den pågående «krigen mot terrorisme». Når USA i dag nekter å anerkjenne og behandle Taliban-krigere som
krigsfanger − slik det blant annet skjer på Guantanamo-basen hvor rundt 600
fanger utsettes for en inhuman behandling − så er dette ikke bare et overgrep
mot folkeretten, men også i strid med USAs fornuftige egeninteresse. Det
øker risikoen for at amerikanske soldater som blir tatt til fange i fremtidige
kriger ikke blir behandlet ifølge folkeretten. Fra fagmilitært hold er USAs
ledelse advart mot en slik utvikling.4 Når USA (og Norge) har gått til krig i
Afghanistan, så er det i de stridendes interesse at anerkjente regler for krig37

føring fortsatt respekteres, herunder behandling av krigsfanger. Det grunnleggende prinsippet her er at stridende på begge sider har samme rettigheter
som stridende, at det altså ikke skal gjøres en politisk eller ideologisk
forskjellsbehandling ut fra hvem som har retten på sin side. En krigførende
part ville ellers alltid kunne hevde at «retten» er på hans side og at fiendtlige
soldater følgelig fortjener dårlig behandling. Dette er den totale krigs logikk
og skulle den gjelde ville Geneve-konvensjonene som regulerer disse
spørsmålene, raskt miste sin betydning. Denne innsikten har også USAs
regjering tidligere klart formulert. I Håndbok for USAs flyvåpen fra 1976
heter det blant annet:
«Lovene for væpnede konflikter anvendes likt for alle deltakere i en
væpnet konflikt, uansett om det internasjonale samfunnet betrakter eller
ikke betrakter noen av deltakerne som 'aggressor' eller 'offer'....Disse
prinsippene er av vital nødvendighet. Begivenhetene siden Den andre
verdenskrig har vist at det vanligvis er umulig å oppnå internasjonal
konsensus om grunnene for den enkelte konflikt. Å oppnå enighet om
hvem som er aggressor og hvem som er offer er enda vanskeligere.
....Alle militære personer i nasjoner som er involvert i væpnet konflikt
drar nytte av loven. Det er uakseptabelt å gjøre deres legale beskyttelse
betinget av en internasjonal konsensus om konfliktens årsaker»5
Dette burde tilsi at også soldater underlagt Taliban-regjeringa i Afghanistan
behandles som normale krigsfanger, uansett også om noen av dem er
utlendinger og uansett om Talibanregimet fordømmes av en hel verden.
Siden folkeretten består av gjensidighetsrelasjoner vil en parts folkerettsbrudd kunne slå tilbake i form av nye folkerettsbrudd. Sjøl USA bør regne
med muligheten for at deres egne soldater taes til fange.
Et annet interessant eksempel på fornuftig egeninteresse er det etter min
mening når Storbritannias utenriksdepartement på 1980-tallet i en utredning
med tittelen Is intervention ever justified? formulerte en rekke viktige
argumenter mot humanitær intervensjon. Her slåes det fast at «det overveldende flertallet av juridisk ekspertise er imot eksistensen av en rett til
humanitær intervensjon». Videre at FN-pakten ikke inneholder noen slik rett
og at det i de siste to hundre år «i beste fall» kun finnes en håndfull
eksempler – og ut fra de flestes mening: ingen i det hele tatt – på humanitær
intervensjon. Endelig legges det avgjørende vekt på de negative følgene for
det internasjonale rettssystemet dersom en slik rett tillates:
«Utsiktene til at en slik rett vil bli misbrukt er et sterkt argument mot å
etablere en slik rett….dens tvilsomme nytte blir langt mer enn oppveid
ved dens kostnader når det gjelder respekt for folkeretten.»6
I den leseverdige utredningen som disse ordene er hentet fra, vises det en
prisverdig evne til å tenke de langsiktige konsekvensene – i form av misbruk
og effekt på andre staters agering – av å hevde retten til humanitær intervensjon. Her innses det at det høyst subjektive skjønn som vil være knytta til
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praktiseringen av en slik rett, åpner for en uberegnelig og farlig verden – i
strid med enhver stats elementære egeninteresser. Beklagelig nok var disse
erkjennelsene glemt 13 år seinere, da den britiske statsministeren og
utenriksministeren var blant de mest aktive til å forsvare NATO-krig mot
Jugoslavia ut fra humanitære argumenter − og uten FN-mandat.
Folkeretten befinner seg i realitetenes verden og tjener i en viss forstand
bevaring av status quo. At undertrykte folkegrupper og enkeltindivider fikk
sterkere rettsbeskyttelse i løpet av Det tjuende århundre, er et resultat av
grusomme krigserfaringer og omfattende politisk organisering av underklassebevegelser. Dette at ikke-statlige krefter etter hvert påvirker utviklinga
har virket positivt. Likevel er det fortsatt stater som er det sentrale elementet i
internasjonal politikk. Det er bare stater som kan skape og revidere folkerett.
Det er også kun stater som har oppgaven å verne om folkeretten og straffe
folkerettsbrudd. Individer eller folkegrupper kan heller ikke her «ta retten i
egne hender». Skal individer og folkegrupper ha innflytelse på folkeretten,
må det skje hovedsakelig ved påvirkning av sine respektive stater eller ved
arbeid gjennom internasjonale organisasjoner. Folkeretten har en desentralisert karakter. Det betyr at det i statenes folkerettslige forpliktelse også inngår
plikt til å straffe folkerettsbrudd − helt klart innafor egne grenser, men også
til en viss grad utafor egne grenser. (jfr forsøkene på å stille Pinochet for en
spansk domstol og Sharon for en belgisk domstol). Det finnes ingen verdensomspennende domsmakt som kan erstatte statene her. Om det vil lykkes å
etablere en fungerende internasjonal straffedomstol gjenstår å se. Men sjøl
om en slik domstol vil bli etablert, så vil også denne domstolen være
avhengig av statenes understøttelse i jakten på krigsforbrytere osv. Folkeretten har en desentralisert karakter i den forstand at det beror på statene om
den blir effektivt håndhevet. Den har ingen egne politistyrker eller militærapparat til sin disposisjon.
Folkeretten forutsetter eksistensen av flere stater. Den er utenkelig uten et
mangfold av stater som anerkjenner hverandre som likeverdige og suverene.
Dette forutsetter igjen et klart skille mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk. Dette innebærer at indre politiske konflikter avgjøres internt i hver
stat og poenget med folkeretten er å gi staten en elementær trygghet når det
gjelder å løse slike konflikter uten voldelig innblanding utenfra. Sjølsagt vil
det alltid være slik at statene påvirker hverandre, men denne påvirkninga kan
ikke være av militær og voldelig karakter under gjeldende folkerett. Den
samme respekt for suvereniteten gjelder også for klassisk folkerett, men kun
så lenge krig ikke uttrykkelig er erklært.
Europeisk folkerett og europeisk ekspansjon − Folkerettens janusansikt
Fra 1400-tallet av utviklet det seg i det vestlige Europa sjølstendige og
noenlunde likeverdige stater. Siden da er internasjonal politikk i økende grad
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preget av at stadig flere stater er blitt trukket inn og anerkjent i et system av
folkerettslige relasjoner. Folkerettens utgangspunkt var de kaotiske og
destruktive konfliktene mellom de nye nasjonalstater og de nye religiøse
fellesskap som reformasjonen skapte. I tidlig nyere tid forelå det tre ulike
tilnærminger for hvordan internasjonale forhold skulle tenkes. For det første
den klassiske imperietanken. Målet var dannelsen av et europeisk imperium
på kristen grunn og med den katolske kirka som sentral aktør. Problemet var
nettopp at det aldri lyktes for noen av statene å bli så mektig at de kunne
underlegge seg resten av Europa. Den andre posisjonen var Machiavellis.
Statene befinner seg i en tilstand av alles kamp mot alle, i en naturtilstand av
rå makt og de vil aldri komme ut av denne tilstanden. Krig er det høyeste
uttrykket for denne naturtilstanden. Den tredje var ideen om at det
internasjonale samfunn iallfall delvis kunne reguleres av lover som statene
var forpliktet til å følge. Lov ble forstått naturrettslig. Stater og individer var
utstyrt med naturlige retter. Men mens individene er disiplinert av et statlig
rettssystem, finnes det ingen rettsinstans som står over statene. De er
imidlertid bundet av iboende og evige naturlige plikter og rettigheter.
Gjennom sin fornuft var menneskene i stand til å erkjenne disse pliktene og
rettighetene, og deretter inngå i rettslige forhold med hverandre. Omvendt var
brudd på naturretten et uttrykk for ufornuft og irrasjonalitet. Et prekært og
uløst problem var: hvem definerer hva som er naturrett? Svaret var sjølsagt:
de europeiske maktene. I dag er definisjonsmakten over folkeretten fratatt
statene og lagt i hendene på internasjonale organer som Sikkerhetsrådet,
Generalforsamlingen og den internasjonale domstolen i Haag. Dette er heller
ikke noen problemfri ordning.
På den ene sida var folkeretten et teoretisk produkt som forutsatte de
ideene − kristne, stoiske, aristoteliske, romerske, skolastiske − som var
levende tradisjoner på 1500- og 1600-tallet. Men på den andre sida måtte
folkeretten slik den etter hvert ble en del av de ulike staters praksis, alltid
være tett sammenknyttet med den realhistoriske utviklinga. Det var realhistoriske forhold som avgjorde hvilke deler av den ideelle tradisjonen som
skulle «aktualiseres». Folkeretten var fra første stund en legitimasjonsvitenskap. Men møtet mellom ulike tradisjoner og erfaringer knytta til ulike
stater − sterke og svake, seierherrer og tapere − sikret at folkeretten ble noe
mer enn en legitimasjonsvitenskap. I hovedsak handler det om to realhistoriske utviklinger i den tidlige kapitalismens epoke. For det første
utviklinga innad i Europa, dvs. mellom de vesteuropeiske statene. For det
andre den europeiske ekspansjon mot resten av verden og kampen om hegemoniet i denne ekspansjonen.
Sentralt når det gjelder det første var det at krig som en form for
voldsbruk ble skarpt atskilt fra føydal og slektsmessig strid, piratvirksomhet,
kriminalitet, opprør og all slags «hverdagsvold». Krig ble statens ytre
anliggende. Alt det andre kom inn under statens indre anliggende. Målet var
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her å pasifisere det indre statsrommet, dvs. opprette et fullstendig statlig
voldsmonopol. Dermed ble krig noe som foregikk kun mot andre stater.
Fienden i krig var ikke en forbryter. Fiendene var likeverdige, i og med at de
var stater. Ingen stat hadde i utgangspunktet en større rett på sin side enn
andre stater. Dette åpnet for muligheten for å sivilisere krigens metoder
gjennom moderne folkerett. Forutsetninga var imidlertid at stater anerkjennes
som likeverdige i kraft av å være stater. Og ikke et system som la avgjørende
vekt på statenes religiøse eller politiske kvaliteter, for eksempel ved å si at
katolske stater er onde og protestantiske stater er gode eller – som i moderne
tid – ved å si at kommunistiske/sosialistiske stater er onde, mens kapitalistiske stater er gode etc. «Kvalitetsvurderinger» av denne typen lot seg
vanskelig forene med en folkerett basert på alle aktørers likhet. En slik
inndeling av verden i gode og onde sto sterkt under den kalde krigen. Og i
dagens verden undergraves folkeretten av det faktum at det er utviklet
enorme forskjeller økonomisk, sosialt og militært mellom et fåtall rike,
kapitalistiske land og svært mange ustabile og lutfattige land. For å unngå det
totale anarki har man fått krigsforbudet og prinsippet om ikke-innblanding i
staters indre anliggender. Grunnlaget for dette igjen er at verden ikke
domineres totalt av en makt som vil omforme verden i sitt bilde, dvs. påføre
verden sine prinsipper for samfunnsutvikling. Det er denne problemstillinga
som aktualiseres av USAs supermaktsposisjon.
Fra Europas urtid til langt inn på 1700-tallet fløt ennå de ulike typer
voldsbruk: kriminalitet, piratvirksomhet, borgerkrig, opprør, internasjonale
kriger sammen.7 Det tok lang tid før internasjonale kriger prinsipielt ble
utskilt fra den øvrige, indre-statlige voldsbruken. Det tok enda mye lengre tid
før dette faktisk skjedde og − tilbakefall skjer stadig. (Nettopp under dagens
regime av global deregulering skjer en ny oppblomstring av privatorganisert
vold, stimulert av «fri flyt» av våpen av alle slag, finansiert av kriminell
virksomhet, føydale «skattleggings»-systemer og lysskye former for kapitalisme. Både Kosovo (UCK) og Afghanistan (krigsherrene) er eksempler på
dette.) Men iallfall: forutsetningen for denne atskillelsen mellom privat og
offentlig vold var at den moderne staten fikk absolutt kontroll over et klart
avgrenset territorium og at krig var nær knytta til forsvar av territoriet. Denne
innsikten og viktige følger av den ble først klart formulert på 1700-tallet. Hos
Rousseau i Samfunnspakten leser vi:
«Krigen er altså slett ikke et forhold mellom de enkelte, den er et forhold
mellom statene, hvor de enkelte bare forbigående er fiender, og det er de
slett ikke som mennesker, heller ikke som borgere, men som soldater.»8
For det andre handlet det om den nye kapitalismens ekspansjon mot ikkeeuropeiske områder, dvs. handel, piratvirksomhet, erobringer, kriger, slaveri
av ikke-europeiske folk og direkte folkemord − kort sagt alle de mindre
hyggelige sider ved kapitalismens såkalte opprinnelige akkumulasjon. Her
sto man ikke overfor siviliserte, kristne stater, men − iallfall i Amerika og
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Afrika − om store landområder som kun var befolket av «ville» som befant
seg i en førstatlig naturtilstand. Eller overfor fyrster i Asia som det ble
inngått tvilsomme avtaler med som sikret monopol for de ulike europeiske
handelskompaniene. Ikke minst: det brøt ut en uhemmet og kaotisk
konkurranse mellom rivaliserende europeiske makter om utbyttet av
kolonialismen. 1600-tallet var også en overgang fra territoriale kriger på det
europeiske kontinent hvor religiøse motiver fortsatt var medvirkende til
kriger hvor maritim konkurranse og sjømakt spilte en økende rolle. Kriger
med en nesten global krigsarena og hvor en uhemmet handelskapitalistisk
grådighet var en hoveddrivkraft. Som Marx påpekte: et rent handelskapitalistisk herredømme – slik det ble etablert i de to første kapitalistiske
land: Nederland og England − innebærer «et system av plyndring».9 Alt dette
var så og si medaljens bakside. Her ble det definert et annet rettsrom, hvor
den folkerett som gjaldt for europeiske landkrig, ikke gjaldt. Det var dette
Carl Schmitt kalte en «avlastning» for de ekspansive energier som befant seg
i Europa.10
På dette maritime og utenom-europeiske området var det umulig å skille
mellom private og statlige aktører, eller rettere sagt: private aktører utøvde
vold som var legalisert av staten. Statens interesser og de private handelsinteressene fløt over i hverandre. Det var de private handelsselskapene som
gjennomførte den koloniale ekspansjonen, men de opererte juridisk sett med
utstrakt myndighet fra staten. Om det nederlandske Ostindiakompaniet
(VOC, Verenigde Oostindische Compagnie) sier Lademacher: for det første
fikk selskapet handels- og monopolrettigheter, for det andre retten til å føre
krig mot fiendene av disse monopolrettighetene. «Dette innebar et vidt
arbeidsfelt. VOC kunne på vegne av generalstendene i Haag slutte traktater
med fyrstene i Asia, anlegge festninger, rekruttere og underholde hærer,
ansette guvernører.»11 I denne tidlige kapitalistiske fase vokste handelskriger
og pirat- og kaperfart til uante høyder og alle maritime stater deltok, herunder
også Danmark-Norge. Det å drive kaperfart var – sagt med moderne ord – en
tidlig form for statsunderstøttet, internasjonal terrorisme. Pirater brakte
rikdommer hjem til fedrelandet, samtidig som deres aktivitet svekket
konkurrerende land både økonomisk og militært. Og det var særlig England,
som etter hvert ble den maritime supermakt, som var førende på dette
området. Kriminalitet og statlig legitimert vold var uatskillelige. Datida
erkjente at det var slik. I 1598 ble Francis Drake, den berømte sjøhelten som
ble adlet av dronning Elisabet I., omtalt som «the noble pirat, Francis
Drake».12 I 1744 ga den engelske kongen amnesti til alle kriminelle som ville
delta i kaperfart.13
Den prinsipielle atskillelsen mellom statlig vold utad (= krig) og voldsanvendelse i det sivile samfunnet (= privates voldsbruk), gjaldt altså ikke og
kunne ikke gjelde for koloni- og handelsekspansjonen. Kolonialismens
historie strekker seg fram til 1960-tallet. Først i det tjuende århundre ble det
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avlastningsrommet som Schmitt snakket om oppfylt av anti-koloniale frigjøringsbevegelser og deretter av stater som i dag gjør krav på likestilling
med Vesten. Det finnes ikke lenger noe avlastningsrom! I dag er nye stater
blitt integrert i det internasjonale systemet. Nå er det dem som står i
begynnelsen av sin «statsbygging». De har ikke pasifisert et indre statsrom −
kriminalitet, føydal strid, sosialt og etnisk opprør og krig er fenomener som
derfor flyter over i hverandre. (Eksempler: Kosovo, Tsjetjenia, Afghanistan,
Somalia osv.) Disse nye statene er utsatt for Vestens økonomiske og politiske
dominans og bygger derfor sine stater under betydelig mer ugunstige ytre
forhold enn tilsvarende for Europa mellom 1500 og 1900, som jo i denne
perioden var ledende økonomisk og teknologisk. Det utvikles derfor i dag et
ustabilt internasjonalt system der mange stater og store menneskemasser er
tapere og derfor ønsker endringer av status quo, mens Vesten og USA i
hovedsak forsøker å stabilisere det bestående. At terror og blind voldsbruk på
tvers av landegrensene har grobunn i en slik verden, burde ikke forbause
noen − især ikke den som ser tilbake på de europeiske statenes tidlige
historie. I dag fører USA sin krig som en «global» krig mot terror, ikke mot
en konkret stat på et konkret sted. Fienden demoniseres og diskrimineres som
kriminelle, den absolutte ondskap. Det betyr: folkeretten gjelder ikke for slike
fiender. Dette er noe av bakgrunnen for folkerettens krise i dag.
Tidlig folkerett
Det var særlig i de mest aggressive handelsnasjonene England og Holland at
de teorier oppsto som var mest tilbøyelige til å rettferdiggjøre kolonialisme,
intervensjoner og voldsbruk mot fremmede folkeslag.14 Det var også i disse
land liberalismen utviklet seg − med fokus på privateiendommens frihet
(forstått som en «naturlig rett» som staten ikke kan avskaffe). La oss i dette
perspektivet se på den tidlige folkeretten.
Den som gjerne regnes som grunnleggeren av folkeretten, hollenderen
Hugo Grotius, skrev sitt første verk − Mare Liberum (Havets frihet, 1609) −
for å begrunne Hollands rett til ikke bare fri ferdsel på alle hav, men også
som begrunnelse for Nederlands kaprervirksomhet rettet mot Portugal.
Bakgrunnen for Grotius sitt skrift var at et skip tilhørende det nederlandske
Ostindiske kompani i 1603 hadde kapret og tatt i besittelse et fullastet
portugisisk skip i Malakkastredet (mellom nåværende Malaysia og øya
Sumatra). Hollendernes aggressive atferd var motivert av et ønske om å
undergrave portugisernes monopol på østasiatisk handel. Den humanistisk
skolerte Grotius’ skrift om frihandel til havs fungerte som forsvarsskrift på
nederlendernes side. Handelsekspansjon og tilhørende konflikter mellom
europeiske makter var altså bakgrunnen for Grotius’ innsats på dette området
av folkeretten.
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Grotius forsvarte i det minste tre standpunkter vedrørende krigsretten som i
dagens folkerett ikke lenger aksepteres (eller i det minste er meget tvilsomme): For det første at individer (i praksis private selskaper av typen Det
Ostindiske kompani) har en naturlig rett til å forsvare sine interesser og
derved sjøl i visse tilfeller kan føre krig. I dette synet var Grotius på
kollisjonskurs med det vanlige syn i middelalderen, for eksempel hos
Thomas Aquinas, at rettferdig krig er noe som kun stater kan føre. På den
andre sida har, ifølge Grotius, et individ rett til å nekte å ta del i en urettferdig
krig. Grotius opptrer altså som forsvarer av en ny borgerlig individualisme.
For det andre − og dette er det viktigste i vår sammenheng − kan en stat
føre en rettmessig krig ikke bare for å forsvare sine innbyggere og sitt
territorium, men også for å straffe urett begått et annet sted og mot andre folk
når det dreier seg om «alvorlige krenkelser av naturens eller nasjonenes lov»,
som det heter i hovedverket Om krigens og fredens rett (De Jure Belli ac
Pacis, 1625). Eksempler på dette kan være en konges tyrannisk atferd eller
barbariske folks grusomme skikker, for eksempel kannibalisme. Her er med
andre ord det som seinere er blitt kalt «humanitær intervensjon» legitimert.15
For det tredje forsvarte Grotius prinsippet om at en krig mot en stat var en
total krig i den forstand at dersom krigen er rettferdig, «er alle absolutt
nødvendige midler...også lovlige og rettferdige og enhver handling som er en
del av straffen , slik som å ødelegge fiendens eiendom og land ved brenning
eller på annen måte, faller også innafor rettferdighetens grenser.» Ifølge
Grotius er det lovlig for eksempel å angripe «et hus okkupert av røvere, til
tross for at det...i dette huset kan befinne seg mange uskyldige personer, hvis
liv settes i fare ved et slikt angrep.»16 For øvrig ble disse standpunktene
forsvart av en lang rekke forfattere, for eksempel Ludvig Holberg i Natur- og
Folkerettens Kundskab hvor det hevdes at alle innen et fiendtlig land er
fienden, også kvinner og barn.17
Det er åpenbart at både Grotius og liberalismens urfader John Locke – de
var begge involvert i den tidlige ekspansive kapitalisme gjennom egne
investeringer i selskaper som drev slavehandel, Locke var dessuten sekretær
for The Council of Trade and Plantation på 1670-tallet − gjennom sine
teorier legitimerte imperialisme og kolonialisme. Faktum er at disse to
lysende navn i den borgerlig-liberale tradisjoner forsvarte den kanskje verste
forbrytelsen som vestlig kapitalisme har gjort seg skyld i, handelen med
slaver fra Afrika til Amerika – et tema som i vår sammenheng kun skal være
nevnt.18 Det argumenteres hos Locke med at ethvert individ er «eksekutør av
naturens lover» (i Two Treatises of Government, bok II, 2) og følgelig kan og
bør straffe og tilrettevise dem som setter seg utafor fornuftens lover, for
eksempel innfødte som forbryter seg mot de naturrettslige lovene.19 Når det
fortsatt i våre dager argumenteres for krig i menneskerettighetenes navn så er
ikke argumentasjonen så helt ulik Grotius, Lockes og andres refleksjoner ut
fra «naturlige retter» eller humanitær nødvergerett. Det er altså ifølge Grotius
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og Locke tillatt å gå til krig ikke bare som følge av et angrep, men også som
følge av at noen krenker de naturlige rettene − for eksempel ved å motsette
seg Guds vilje om at jorda skal tilhøre «de arbeidsomme og rasjonelle», slik
Locke hevder i Two Treatises of Government (bok II,5). Derved åpnes det en
mulighet for å legitimere kolonialisme. Det var jo ikke alltid indianere og
andre ikke-europeiske folk gikk til angrep. Rettsgrunnlaget for en erobringskrig manglet. Men når de innfødte «forbryter» seg mot de naturlige rettene,
oppstår det likevel et rettsgrunnlag. Det etableres et rettslig og ideologisk
fundament for at en «høyere» produksjonsmåte, nemlig kapitalismen, har en
«naturlig rett» til å fordrive en befolkning av «late og arbeidssky» innfødte
som befinner seg innafor en nomadisk eller andre «primitive» produksjonsmåter. Disse må ut fra kapitalismens ekspansive logikk fordrives fra
territoriet for å gi plass til dem som gjennom kapitalismens arbeids- og bytteprosesser er blitt formet som «arbeidsomme og rasjonelle» individer. Det
folkemordet som seinere ble gjennomført med suksess mot Amerikas
indianere, har i teorier som de her nevnte en liberal-kapitalistisk begrunnelse.
Som sagt var disse tenkemåtene særlig utbredt i ekspansive handelsnasjoner. På den andre sida bidro tenkere som Wolff, Rousseau og Kant (alle
på 1700-tallet) til en mer sivilisert folkerettstenkning. De distanserte seg fra
en forståelse av krig som total krig også mot sivilbefolkninga. Kant fordømte
det han kalte «straffekrig» og «utryddingskrig» − kun forsvarskrig er
akseptabelt. Bemerkelsesverdig er det også hvor klart Kant i sitt skrift Zum
Ewigen Frieden (1795) fordømmer kolonialismen som «siviliserte, særlig
handelsstater, i vår verdensdel» bedriver. «Urettferdighetene som de ved sine
besøk hos fremmede land og folk...legger for dagen er omfangsrike inntil det
forskrekkelige... De innfødte regner de som intet.»20
Det finnes også andre og mer sympatiske sider ved Grotius og andre
liberale tenkere. Et hovedpunkt for Grotius var at de kristne statene må anerkjenne hverandre som likeverdige og sameksisterende aktører på grunnlag av
naturlige retter. Grotius er blitt ansett som en åndelig far for freden i
Westfalen i 1648 som avsluttet 30-årskrigen og stabiliserte et europeisk
statssystem. Den rene statsinteresse og ikke religiøse anliggender, skulle
være bestemmende for forholdet mellom statene.21 Men det var neppe teorier
i seg sjøl, men heller utviklinga av de nye absolutistiske statene i Europa som
tvang fram dette. Situasjonen i Westfalen 1648 var i en viss forstand parallell
med situasjonen i 1945: Europa var utslitt og ødelagt etter kaotiske kriger. Og
ett element som blir framhevet som sentralt for den westfalske ordninga,
finner vi ingen spor av i Grotius’skrifter, nemlig tanken om maktbalanse. Det
ble seinere ansett som viktig at det internasjonale systemet ikke var dominert
av en stormakt. Ethvert forsøk fra en makt på å dominere systemet ble derfor
møtt med at de andre allierte seg for å danne en motvekt mot denne makta.
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Mot en verdensstat?
Et sentralt argument til forsvar for folkeretten og for FN har vært og er at
dette systemet ivaretar den enkelte stats likeverd og uavhengighet. Et system
av uavhengige stater og eksisterende folkerett betinger hverandre. Men – bør
ikke siktemålet være at FN-systemet munner ut i en verdensstat som en gang
for alle overvinner et system bestående av mange stater med tilhørende
ødeleggende konflikter? Det er innlysende at dette spørsmålet har sin
berettigelse. Likevel er det gode grunner til å være skeptisk, i alle fall for den
overskuelige framtida. For det første er den nåværende folkeretten nettopp
knytta til eksistensen av uavhengige stater. En eventuell verdensstat en gang i
en utopisk framtid vil være en stat der det ikke lenger er noe skille mellom
utenriks og innenriks og derfor en stat som ikke behøver folkerett i vår
betydning av ordet. Men en slik stat kan først tenkes etter en forholdsvis lang
periode av samarbeid mellom likestilte og uavhengige stater og hvor noen av
de grunnleggende ulikhetene mellom statene bygges ned. Dersom de nåværende økonomiske og sosiale forskjellene består − og de vil bestå i meget
lang tid − ville en verdensstat lett bli en permanent borgerkrigstilstand. Man
kan tenke seg en verdensstat som dystopi: med et dekadent, sjølrettferdig og
militaristisk verdensborgerskap på toppen og med et desperat og
desorganisert verdensproletariat på bunnen. Hva ville da være vunnet med en
verdensstat? Riktignok rykker verdens ulike folk stadig nærmere hverandre.
Det oppstår felles erfaringer og et «globalt krisefellesskap» − økokrise,
fattigdom, kriminalitet og vold blir felles negative erfaringer som har en
identitetsstiftende effekt. De tyske statsviterne Rittberger, Mogler og Zangl
kommer i sin bok Vereinte Nationen und Weltordnung til «det resultat at den
sosioøkonomiske og ikke minst den sosiokulturelle homogeniteten som
betingelsene for en vellykket integrasjon og statsdannelse på globalt nivå
foreløpig er altfor svakt utviklet.»22 Dette vil være situasjonen i lang tid
framover − det er vanskelig å tenke seg at vi ikke også om la oss si femti år,
fortsatt vil leve i en verden oppdelt av stater.
Ikke bare statene og elitene i den tredje verden tviholder på sin stat, men
også de sterke og rike statene gjør det samme og på en langt mer effektiv
måte. Zbigniew Brzezinski – en representant for USAs akademisk-politiske
elite – avviser en verdensregjering med at den vil resultere i «et intolerant
herredømme av et politisk umodent flertall».23 Fra dette «umodne flertallet»
fryktes ikke minst en økt strøm av desperate terrorhandlinger rettet mot vestlige interesser og innbyggere. Men problemet er ikke først og fremst at USA
motsetter seg en verdensregjering – det gjør alle stater. Problemet er at USA
tviholder på sin statssuverenitet i den grad at de motsetter seg å inngå
forpliktende internasjonale avtaler. Det er det nesten kun USA som gjør.
USA ønsker å ha særrettigheter som ingen andre har. Tydeligst kan dette sees
i USAs forhold til den nye internasjonale straffedomstolen. Landet ser des46

sverre på folkeretten som ei tvangstrøye som det gjelder å løse seg fra og ikke
som et gjensidig system av retter og plikter som skal sikre alles eksistens.
Det sannsynlige scenariet er ikke en verdensstat med et forsterket FN som
kjerne, men heller at USA og NATO-statene forskanser seg i det James
Mayall kaller et «citadell». Mayall er opptatt av at globaliseringa og særlig
det nyliberale økonomiske regime, ikke bare har ført til at staten i den tredje
verden har fått begrenset sitt virkeområde, men at effekten i noen tilfeller har
vært «to roll it virtually out of existence.» Derfor trengs FN for i det minste å
holde kanalene mellom nord og sør åpne. «Alternativet», fortsetter Mayall,
«vil være at det blir skapt et demokratisk og velstående citadell, omgitt av et
brutalt og kriminalisert omland, hvis uheldige befolkning vil måtte holdes ute
− faktisk blir de allerede holdt ute med makt.»24 I dette mer nøkterne
perspektivet står ikke verdensstaten på dagsordenen − det som står på
dagsordenen er om det skal utvikles et tettere system av internasjonale
forpliktelser mellom suverene og likestilte stater på basis av «fornuftig
egeninteresse» eller om snevre, nasjonale interesser og regionale maktblokker
skal ta fullstendig overhånd.
Liberalismens sjølbedrag
Enhver stats politikk er interessebestemt. Dette gjelder også Vesten under
ledelse av USA − som faktisk er den eneste fungerende maktblokk. Som
alltid vil den sterkeste søke å tåkelegge egne interesser ved hjelp av
humanitær retorikk. Eller ved å hevde at ens egne interesser er identisk med
menneskehetens interesser. Tony Blairs argument under Kosovokrigen om at
NATO er et «verdifellesskap» og ikke hadde andre interesser enn å spre
frihet, rettsstat og menneskeretter til resten av verden, er et av mange
eksempler. Det å benekte særinteresser og det å bedyre sin moralske omsorg
for menneskehetens beste, er imidlertid erfaringsmessig slett intet varsel om
at verden går fredelige tider i møte. Det er tvert imot et signal om at krig og
aggresjon kan være like om hjørnet. I motsetning til såkalte idealer er
interesser i det minste noe håndfast og identifiserbart. Man blir ingen moralsk
helt eller martyr av å forsvare interesser – for eksempel statens territorium −
men man gjør heller ikke nødvendigvis noe moralsk forkastelig derved. Det
er langt større grunn til uro når noen i en politisk maktposisjon erklærer seg
som fanebærer for et abstrakt «verdifellesskap» hvis velsignelser resten av
menneskeheten skal påtvinges. Dette er noe vagt og udefinerbart − nettopp
derfor kan det anvendes som begrunnelse for voldsbruk overalt på kloden.
Man ikke bare kan, men − hevder våre liberale universalister − man har plikt
til å føre krig for menneskerettigheter overalt der de undertrykkes fordi
menneskerettene jo eksisterer universelt, hinsides alle landegrenser. Derimot
er det ikke mulig å gi noen god begrunnelse for at en stat har rettmessige
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egeninteresser overalt på kloden og at man følgelig har rett til å føre krig
overalt der disse interessene trues.
La oss også huske at denne herskende liberale argumentasjonsmåten på
ingen måte er noe nytt fra tida etter den kalde krigen, men har vært
karakteristisk for den anglo-amerikanske kultur i nærmere 150 år − først
praktisert av britene i deres velmaktsdager, dernest av USA som arvtakeren
etter det britiske hegemoni. Denne evnen til moralsk sjølbedrag synes å ha
vært spesiell sterk i Storbritannia omkring forrige århundreskifte da imperiet
sto på høyden. E.H. Carr gir oss i sin The Twenty Years Crisis noen prøver på
hvordan nasjonale særinteresser blir innhyllet i en moralretorikk som
identifiserer disse interessene med alt som er godt og riktig. Den kjente
journalisten W.T.Stead skrev slik i en programerklæring for det nye
tidsskriftet Review of Reviews i 1891: «We believe in God, in England and in
Humanity». Og videre:
«Den engelsktalende rase er en av Guds viktigste utvalgte redskaper for å
få istand videre framgang for menneskehetens flertall.»
I dag har Storbritannia tapt sitt imperium, men i tillegg også posisjonen som
verdensmester i moralisme til USA. Det går en sterk linje fra Woodrow
Wilsons tese om at USA ble «grunnlagt til beste for menneskeheten» til Colin
Powells om at «Amerika ble skapt av det himmelske forsyn for å skape orden
i verden». E. H. Carrs forklaring på dette forholdet har fortsatt mye for seg.
Ifølge Carr vil de dominerende makter i internasjonal politikk også dominere
den herskende retorikken og moralske standarden innen internasjonal
politikk:
«Teorier om sosial moralitet er alltid et produkt av en dominant gruppe
som identifiserer seg sjøl med fellesskapet som helhet og som besitter
midler, som de underordnede gruppene eller individene ikke rår over , til
å påføre fellesskapet sitt livssyn. Teorier om internasjonal moralitet er, av
samme grunn...et produkt av den dominante nasjonen eller gruppe av
nasjoner. I de siste hundre år, og særlig etter 1918, har denne dominante
gruppa vært engelskspråklige folkeslag.»25
Vi lever fortsatt under denne dominansen. Vi overraskes ikke når vi hører en
britisk statsminister eller en amerikansk president forsikrer at deres lands
politikk er sammenfallende med menneskehetens interesser. Derimot ville vi
nok forundres − av tilvarende historiske grunner − om denne retorikken ble
benyttet av franske eller tyske ledere. Og vi ville oppfatte det som absurd om
russiske eller kinesiske ledere skulle antyde noe i denne retningen.
FRA EUROPEISK TIL GLOBAL FOLKERETT
Det internasjonale samfunn er altså et felleskap av stater som alle forfølger
sine interesser. Dette systemet oppsto i Europa og spredte seg etter hvert til
hele kloden. Den klassiske europeiske folkeretten forvandlet seg til en inter48

nasjonal folkerett. Westfalen-freden sikret kun at kjernen av europeiske land
anerkjente hverandre som suverene stater. Dette var viktig for særlig de
mindre statene som Nederland, Sveits (som derved ble anerkjente sjølstendige stater) samt de tyske småstatene. For øvrig fungerte folkeretten også
som nevnt til å legitimere europeisk global ekspansjon, slik visse internasjonale økonomiske avtaler i dag fungerer til å sikre frihandel og dereguleringer på Vestens premisser. Den ikke-europeiske verden sto utafor folkeretten. Verden utafor Europa var kun objekter − ikke suverene subjekter i
verdenspolitikken. Etter hvert ble imidlertid stadig nye stater dratt inn i det
internasjonale fellesskapet. Først alle kristne stater. Ved Wiener-kongressen i
1815 var kun europeiske, kristne stater tilstede. Ved Paris-freden i 1856 (etter
Krimkrigen) var Det Osmanske rike (seinere Tyrkia) også representert. Ved
Haag-konferansen i 1899 var i tillegg til de nevnte USA, Mexico, Kina,
Japan, Persia og Thailand kommet til. Ved Haagkonferansen i 1907 var også
16 latinamerikanske land kommet til, slik at vi kan snakke om et internasjonalt felleskap av stater omkring første verdenskrig.26 Ved FNs grunnleggelseskonferanse i 1945 deltok 46 stater. Kriteriet for å delta i folkerettens
fellesskap ble stadig mer diffust. Først var det kristne stater, deretter
siviliserte stater. Enda på 1920-tallet gjorde man et skille mellom siviliserte
og ikke-siviliserte områder av verden. Den internasjonale domstolen i Haag
(etablert 1919) skulle blant annet dømme etter de allmenne rettsprinsipper
anerkjent av «de siviliserte stater». Denne distinksjonen falt imidlertid bort
og etter 1945 heter det i FN-pakten at medlemskap er åpent for alle
«fredselskende» stater.27 Etter frigjøringa fra koloniveldet er i dag 191 stater
medlemmer av FN. Det betyr at flertallskonstellasjonen i FN er blitt sterkt
endret i de fattige og små lands favør.
Folkeretten i Det 20. århundre
Det tjuende århundre var et århundre fylt av politiske og sosiale omveltninger
som folkeretten nødvendigvis måtte bli preget av. Særlig gjelder dette på to
områder. Først: de mange nasjonale uavhengighetsbevegelsene − i Europa
etter første verdenskrig, deretter i hele verden etter andre verdenskrig − førte
til en eksplosiv økning av antallet stater i verden og dermed fikk vi et radikalt
annet internasjonalt system enn tidligere. I løpet av det tjuende århundre ble
antallet stater i Europa doblet (i dag 40 stater), i Asia åttedoblet (i dag 48
stater). I dag er nesten alt territorium i verden organisert som suverene stater.
De mange konfliktene mellom ulike folkegrupper, minoriteter etc i dag dreier
seg nesten alltid om spørsmålet om suverenitet over et bestemt territorium.
Disse konfliktene har pågått også under den kalde krigen, men økte i omfang
og fremsto mer direkte som slike konflikter etter den kalde krigens slutt.
Gjennom disse konfliktene bekreftes betydninga av stat og territorialitet som
bærende organisasjonsprinsipper. Konflikter og kriger utkjempes ikke om
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betydningsløse eller fiktive størrelser. Stort sett er det ikke irrasjonelle og
gale ledere som forårsaker krig. De skyldes heller ikke «misforståelser» som
lett ville bli løst dersom partene satte seg ned og «snakket sammen», men
henger i de fleste tilfeller sammen med reelle interessekonflikter. (Dette er
imidlertid ikke et argument for at forhandlinger alltid er nytteløst, men for at
forhandlinger bør ta sitt utgangspunkt i nettopp de reelle konfliktene).
Poenget er at stat og territorium fortsatt har avgjørende betydning. Staten er
ikke i ferd med å dø bort, slik det ble annonsert av nyliberale globaliseringssvermere etter den kalde krigens slutt.
For det andre. Det utviklet seg i Det tjuende århundre sterke fredsbevegelser og nesten enhver krigsbegeistring og krigsheroisme forsvant i de
demokratiserte sivile samfunn, særlig i de europeiske land. Bakgrunnen for
dette var naturligvis grusomme krigserfaringer, og at krigen i økende grad
rammet det sivile samfunnet i takt med utviklinga av moderne krigsteknologi
og da særlig luftkrigens teknologi. Den grunnleggende forskjellen mellom
krigsfronten og baklandet som et område avsondret fra krigsbegivenhetene,
ble visket bort i løpet av det tjuende århundrets totale krig. Av de drepte var
i første verdenskrig enda kun 5% sivile, i andre verdenskrig var 48% sivile og
i både Korea- og Vietnamkrigen rundt 80% sivile.28 Gulfkrigen og Kosovokrigen var preget av total vestlig luftherredømme og var derfor også kriger
hvor sivile tap var langt større enn tap av soldater − i Kosovo rundt 70%
under NATOs bombekrig. Forskjellen mellom sivile og stridende og mellom
krighandlinger og det sivile samfunn, er blitt flytende. Folkerettens krigsforbud og forbudet mot at sivilpersoner kan være krigsmål, er uttrykk for
anti-krigsholdninger som er sprunget ut av faktiske historiske erfaringer.
Store sivile tap som følge av bombekrig og annen høyteknologisk krigføring,
er i dagens asymmetriske kriger et hovedproblem. De vestlige industriland og
spesielt USA, som i dag baserer sin krigføring på absolutt lederskap når det
gjelder høyteknologivåpen, er imidlertid svært lite interessert i å utdefinere
slike våpen som folkerettsstridige. Sjøl om det i teorien hersker enighet om at
våpen som er slik at de ikke kan skille mellom soldater og sivilpersoner,
burde forbyes, fortsetter bruken av slike våpen. Atomvåpen er bare ett
eksempel − USA og NATO har ingen planer om å stryke slike våpen fra sine
arsenaler eller å oppgi doktrinen om førstebruk av a-våpen. Dette er bakgrunnen for at det ikke har lykkes å bli enig om en restriktiv og presis
definisjon av hva som skal regnes som «militært mål». Dette begrepet
forståes tvert imot videst mulig av generalene og politikerne, det omfatter for
eksempel kraftstasjoner og fjernsynshus, slik vi så i Kosovokrigen. Antallet
sivile døde på fiendesiden ser ut til å være omvendt proporsjonalt med
antallet falne soldater på den høy-teknologiske, vestlige siden. Dess høyere
bombeflyene flyr for å redusere egne tap mest mulig, dess mer upresis blir
bombingen og dess flere «kollateralskader» oppstår.29
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Antikrigs-bevegelsene har siden Første verdenskrig vært bevegelser ikke kun
av pasifister og intellektuelle, men med betydelig oppslutning iblant arbeidsfolk og ungdom fordi disse har vært sterkest negativt berørt av moderne krig.
Det var enorme masser av arbeidsfolk, samt troppekontingenter i milliontall
fra britiske og franske kolonier, som under første verdenskrig slaktet
hverandre i hopetall.30 Dette var i en tid da et demokratisk system ikke var
fullt gjennomført i noen av de krigførende land. Menneskemassene i skyttergravene hadde med andre ord vært uten innflytelse på den krigspolitikk som
kostet 13 millioner av dem livet. Stemmeretten ble allmenn i England og
Frankrike først som følge av verdenskrigen. Den første verdenskrig skapte
fredsbevegelsene og ga den europeiske venstresida en ny karakter − mest
tydelig gjennom den russiske revolusjon. I Storbritannia var krigstrøtthet,
motstand mot å finansiere en kostbar imperiehær, samt konflikter i India,
Egypt, Persia og Irland, bakgrunnen for at Det britiske imperium gikk inn i
en langvarig nedgangsperiode fra 1920 av.31 Etter denne tid har grasrotbevegelser for fred og nedrustning vært et fast trekk iallfall i europeisk
politikk. I Japan − som eneste land som er rammet av atomkrigens massedød
− og USA siden Vietnamkrigen, har også fredsbevegelser vært sterke. På
begynnelsen av 70-tallet var over 60% av USAs befolkning mot krigen i
Vietnam. Videre viste opinionsundersøkelsene − motsatt en vanlig oppfatning
− at det var betydelig flere motstandere fra underklassene (lavinntekts- og
lavutdannelsesgrupper) enn fra de bedrestilte med høyere utdanning.
Anslagsvis mellom 50000 og 100000 unndrog seg militærtjeneste under
Vietnamkrigen, de fleste flyktet til utlandet.32 Fredsbevegelsene retter seg
både mot bestemte lands krigspolitikk, mot militarisering og opprustning −
særlig mot atomvåpen − og etter kommunismens fall, imot asymmetriske og
grusomme bombekriger fra USA og NATOs side. Folkerettslige argumenter
og internasjonale organisasjoner som overvåker rettsbrudd under krig, slik
som Human Right Watch og Røde Kors, har i dag fått økt oppmerksomhet.
Det nye ved folkeretten etter Den andre verdenskrig er ikke bare
krigsforbudet og FNs sterke innretning på fred. Det nye er også at andre
aktører enn stater er blitt anerkjent som folkerettslige subjekter med krav på
beskyttelse. De viktigste nye folkerettssubjektene er individene som sådan.
De er rettsbeskyttet gjennom menneskerettserklæringa av 1948, av de to
menneskerettskonvensjonene av 1966 og av andre bestemmelser. Statene er
altså forpliktet av internasjonale konvensjoner − ikke bare av egne interne
lover − til å respektere sine innbyggeres grunnleggende rettigheter. FNs
menneskerettskommisjon har som oppgave å overvåke at konvensjonene
etterfølges. Like viktig er det at folkenes sjølbestemmelse er anerkjent etter
første verdenskrig og i enda sterkere grad etter andre verdenskrig. Dermed er
undertrykte folkegrupper og minoriteter, altså grupper som ikke er knytta til
noen stat eller som kjemper for å opprette en egen stat, anerkjent som
folkerettslige subjekter. I en viss grad parallelt til dette er det i Geneve51

konvensjonens to tilleggsprotokoller av 1977 ført inn en anerkjennelse av
geriljasoldater som krigsdeltakere under visse forutsetninger, blant annet at
de bærer sine våpen åpent, at de inngår i en kommandostruktur og at de har et
minimum av uniformering slik at de kan atskilles fra sivilbefolkningen (et
uniformsmerke i det minste). Denne protokollen gir dermed irregulære
soldater visse rettigheter i krig, blant annet som krigsfanger.33
Kampen mot kolonialismen
Sjøl om FN-pakten i utgangspunktet ikke inneholdt noen fordømmelse av
kolonialisme (Storbritannia og andre land hadde i 1945 fortsatt sine
kolonibesittelser), ble folkeretten i etterkrigstida utviklet i retning av å godta
koloniale frigjøringsbevegelser og deres kamp. Dette skjedde med støtte av
flertallet i FNs generalforsamling bestående av tredje verdenland og
østblokk-land og reflekterte en ny internasjonal situasjon hvor NATOalliansen kun var et lite mindretall av verdens stater. De nye medlemslandene
forsvarte sterkt prinsippet om folkenes rett til sjølbestemmelse. Dette
prinsippet var nølende blitt akseptert av de europeiske maktene etter at først
den nye revolusjonære regjering i Russland i 1917 hadde appellert til alle folk
om en fredsordning på grunnlag av retten til sjølbestemmelse og deretter
USAs president Wilson hadde sendt ut sine 14 punkter som grunnlag for
fredsslutning. Kolonimaktene i Europa reserverte seg da også mot prinsippet
ved fredslutningen i 1919. Prinsippet kom kun til anvendelse på territoriet til
taper-maktene Tyskland og Østerrike-Ungarn samt for det tsaristiske
Russland. En tredje tapermakt, Tyrkia, mistet sine arabiske områder. Disse
ble omgjort til protektorater under fransk og britisk (blant annet Palestina og
Irak) kontroll.
Etter den andre verdenskrig hevdet anti-imperialistene i den tredje verden
med utgangspunkt i prinsippet om sjølbestemmelse at væpnet kamp mot
koloniherredømme var i samsvar med folkeretten. I 1965 vedtok FNs
Generalforsamling en Resolution on the right to use force in wars of national
liberation. Videre hevdet de ikke-vestlige land at internasjonal støtte til en
frigjøringsbevegelse var tillatt fordi kolonialisme var å anse som en
internasjonal konflikt mellom okkupant og okkupert og ikke kun en intern
konflikt som andre stater ikke kunne blande seg inn i. De fikk også gjennom
at Den palestinske frigjøringsorganisasjonen som representant for et folk uten
stat, skulle ha permanent observatørstatus i FN, noe PLO har hatt siden 1974.
Mot dette offensive synet, hevdet vestblokken at retten til sjølbestemmelse
riktignok gjaldt, men at kampen for sjølbestemmelse kun skulle føres med
fredelige midler. I disse diskusjonene fra 60- og 70-tallet var altså de ikkevestlige land av den oppfatning at et absolutt volds- og krigsforbud ikke
gjaldt (eller skulle relativeres) for koloniområder som de betraktet som
okkuperte områder.34
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Etter 1980 − pendelen svinger i vestlig favør
På 1980-tallet var kampen for uavhengighet fra kolonimaktene langt på vei
avsluttet. Vi gikk over i en epoke som − i tilbakeblikk − viste seg å bli preget
av ødeleggende indre konflikter og også mellomstatlige konflikter hvor det
ikke lenger − sammenlignet med kampen mot kolonialisme − var like klart
hva som var anti-imperialistiske og progressive krefter. Indre undertrykkelse
ble gjerne kombinert med anti-imperialisme, i det minste på det retoriske
planet. Når antallet stater i løpet av noen tiår var blitt mer enn doblet, var det
heller ikke overraskende at det oppsto ustabile og skiftende relasjoner. Kriger
mellom land i den tredje verden ble ganske utbredt – også mellom angivelig
fredselskende, sosialistiske land. Vietnam-Kina i 1978 er ett eksempel.
Religiøs fundamentalisme avløste i mange områder progressive uavhengighetsbevegelser og sekulære venstrebevegelser (sistnevnte ble knekket av
reaksjonære regimer, gjerne i samarbeid med USA. Egypt, Indonesia og
Tyrkia er viktige eksempler). Statene i «den tredje verden» var generelt i en
vanskelig oppbyggingsfase og under et enormt økonomisk press fra de rike
kapitalistiske land. Økonomisk deregulering ble stilt som krav for å få vestlig
bistand og kreditt.
Men fokus på 80-tallet var tross alt fortsatt rettet mot rivaliseringa mellom
USA og Sovjetunionen der USA etter hvert tok offensiven. USAs motoffensiv etter det forsmedelige nederlaget i Vietnam, begynte allerede under
president Carter (1977-1981). Under etterfølgeren Reagan bombet USA
Libya og drepte 130 mennesker som svar på en antatt libysk bombeaksjon
mot et diskotek i Berlin hvor 2 personer ble drept. Videre invaderte USA
Grenada og sendte contras-styrker inn i Nicaragua (for å nevne noe) og
hevdet at dette var folkerettslig holdbart ut fra prinsippet om sjølforsvar (art
51 i FN-pakten). Samtlige av disse tre tilfellene ble fordømt av det
internasjonale samfunn., tilfellet Nicaragua til og med av den internasjonale
domstolen i Haag i 1986. Det førte til at USA trakk seg fra denne domstolen.
USA forsøkte fra 80-tallet å innføre en utvidet rett til bruk av militær makt
uavhengig av FN i forbindelse med terrorisme, ambassadeokkupasjoner
(mislykket forsøk på å befri gislene i Iran med militærmakt i 1980) og andre
anslag mot amerikanske interesser.
USAs problematiske forhold til folkeretten slik vi i våre dager er vitne til i
forbindelse med krigene mot Jugoslavia, Afghanistan og Irak, er altså ikke
noe som oppsto først etter Sovjetunionens fall. Likevel må det sies at
bortfallet av den andre supermakta åpnet helt nye muligheter for å justere
eller tilsidesette folkeretten. Et uttrykk for dette er at det er oppstått et system
med åpenlyse bestikkelser og kjøp av stemmer fra USAs og deres alliertes
side i forbindelse med viktige FN-beslutninger − altså innføring av påvirkningsmetoder som intet demokratisk land ville være bekjent av i sin innenrikspolitikk. Et viktig eksempel på dette var bruk av bestikkelser og press
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mot Sikkerhetsrådets medlemmer og andre land høsten 1990 i forbindelse
med Golfkrigen.35 Disse bestikkelses- og utpressingsmetodene er også blitt
anvendt for å sikre anti-terrorkoalisjonen etter 11. september, blant annet i
forhold til Pakistan som på denne måten har kvitte seg med sanksjoner pålagt
etter at landet detonerte en atombombe i 1998. (Norge har fulgt opp ved å
justere seg i forhold til Pakistan nøyaktig etter USAs taktstokk.) I dag lokkes
Tyrkia med en gigantisk hjelpepakke i form av gaver, billige lån og garantier
på ikke mindre enn 26 milliarder dollar, dersom de oppgir sin motstand mot
at tyrkisk territorium benyttes av USA i den planlagte krigen mot Irak. Ved et
nei truer USA med å blokkere utlån fra IMF og Verdensbanken (jfr. f.eks.
International Herald Tribune, 27.01.03; og Adresseavisen, 04.03.03).
Vi ser altså konturene av et internasjonalt mafia-system med USA som
gudfar. Det brukes ikke bare bestikkelser av den nevnte typen. Det kreves
også av allierte «beskyttelsespenger» (jfr Golfkrigen 1991 som ble finansiert
med 80% av USAs allierte) i gjengjeld for USAs støtte: USAs NATO-allierte
– herunder Norge – forventes å delta i finansiering av og med militære
delkomponenter i den totale krigsmakt som i praksis USA bestemmer bruken
av. Det er denne linja med å bygge ned et normalt nasjonalt forsvar, til fordel
for total underordning under USAs out of area-operasjoner, som også har fått
norske offiserer til å reagere. Slik som da flaggkommandør Jacob Børresen sa
at Norge «opptrer som leiesoldat for USA». Et utsagn som for forsvarsminister Krohn Devold – en av USAs lydigste støttespillere her i landet – var
«en blodig fornærmelse» (jfr. Aftenposten 28.9.02). Det er for øvrig i dette
perspektivet det skal bli interessant å se om et land som Tyskland greier å
holde fast på sin linje med ikke å delta i en kommende krig mot Irak. Det vil i
så fall åpne for en viktig intern NATO-konflikt og være et alvorlig brudd
med dette mafiasystemet.
Etter den kalde krigen har stemningen i FN endret seg. Mens USA i 1986
klart ble fordømt for sin bombing av Libya både i Generalforsamlinga (79
mot 28 land) og av et flertall i Sikkerhetsrådet (USA nedla veto), var det i
1998 ved USAs bombing av Sudan og Afghanistan ingen formell behandling
i FN-systemet og kun ikke-vestlige land protesterte. FNs generalsekretær
Kofi Annan kom med forsiktig kritikk av «individuelle aksjoner» mot
terrorisme.36 Situasjonen i dag er snudd på hodet i forhold til den kalde
krigen. Kostnadene med anti-vestlige markeringer av ideologisk og
prinsipiell natur, er blitt høyere etter Sovjetunionens sammenbrudd. I dagens
kamp mot terrorisme velger derfor de aller fleste stater å ligge lavt, erklære
seg solidarisk med USA, for så å arbeide for egne interesser mer i det stille.
Ikke minst viktig er det at mange stater har reelle interesser i å slå hardt ned
på «egne» terrorister. Tilsynelatende er det oppstått en ny konsensus − men
de grunnleggende politiske og folkerettslige problemene er de samme. Det
gjelder ikke minst hva som er terrorisme og hva som er frigjøringskamp.
Hvert land definerer dette i samsvar med egne interesser. Resultatet blir en
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generell styrking av repressiv statsmakt verden over og en generell
tilsidesetting av grunnleggende menneskeretter, slik en FN-kommisjon har
konstatert. (Lederen for FNs menneskerettskomisjon, Mary Robinson ble
presset ut av sin stilling av USA og andre stater høsten 2002 fordi de ikke
likte at hun kritiserte menneskerettsbrudd begrunnet i anti-terrorkrigen (jfr.
Neue Zürcher Zeitung 12.9.02). Tendensen går i retning av å definere enhver
voldelig motstand mot undertrykkelse som illegitim, men uten at statene
åpner opp demokratiske kanaler slik at grupper som for eksempel kurdere
eller tsjetjenere effektivt kan fremme sine interesser innafor legale rammer.
Tvert imot.
Men at dette kan skape uløselige konflikter viser forholdet mellom India
og Pakistan. India krever i dag at Pakistan − som er USAs nære allierte −
defineres som en terroriststat som huser og støtter terrorister som beveger seg
over grensa til Kasjmir-provinsen. Pakistan anklages for å beskytte en
«terroristisk infrastruktur». India hevder derfor med en viss logikk retten til å
gå til krig mot Pakistan − på linje med at USA hevdet sin rett til å gå til krig
mot Afghanistan fordi landet huset al Qaida.37 Israel benytter i dag – og får
USAs støtte for det – argumentet om «terroristisk infrastruktur» som grunn til
å utslette palestinerne som et fungerende sivilt samfunn og som folk.
«Verdenssamfunnet» nekter å erkjenne at palestinernes destruktive sjølmordsterrorisme er et svar − preget av raseri og håpløshet − på generasjoners
terror og ydmykelser. Ingen kan kontrollere denne terroren fordi det normale
palestinske samfunnslivet er ødelagt.
Vi nærmer oss en tilstand hvor kun de frigjøringsbevegelser som USA
definerer som frigjøringsbevegelser, får internasjonal støtte. UCK i Kosovo
ble omdefinert fra terrorister til frigjøringsbevegelse (freedom fighters) kort
tid før NATOs krig mot Jugoslavia og ble derved oppmuntret og direkte
hjulpet til å trappe opp sin kamp, som også besto i terrorvirksomhet.
Palestinerne defineres som terrorister etter at de har nektet å la seg påtvinge
en fred som er i klar strid med FN-resolusjoner og folkerettsbestemmelsene
om okkupert territorium. En slik fred har ikke bare USA, men også Norge
gjennom Oslo-prosessen, forsøkt å påføre palestinerne.38 Paradoksalt nok er
rettsgrunnlaget, i kraft av en rekke FN-vedtak, for en sjølstendig palestinsk
stat og palestinernes rett til å bekjempe okkupasjon langt sterkere enn for
kosovoalbanerne og tsjetjenerne. Både FN og NATO inntar jo det standpunkt
at Kosovo er en del av Serbia og Tsjetjenia en del av Russland, mens en hel
verden fordømmer Israels okkupasjon.
FNs KRISE − FOLKERETTENS KRISE
Sikkerhetsrådet − et maktorgan med folkerettens legitimitet
Generalforsamlinga er FNs «parlament» hvor alle er medlem. Den domineres
derfor av flertallet av stater, nemlig de fattige land i Asia, Afrika og Latin55

Amerika. (FN har pr i dag 191 medlemmer − verdens rikmannsklubb, OECD,
har til sammenligning 29 medlemmer.) Men Generalforsamlinga har ingen
parlamentarisk kontroll av Sikkerhetsrådet. Den kan kun vedta anbefalinger,
ikke fatte bindende beslutninger for medlemmene. Når vi etter den kalde
krigen har fått et mer aktivt FN er det ikke Generalforsamlinga, men
Sikkerhetsrådet det tenkes på. Sikkerhetsrådet er det utøvende organ i FN.
Dette er et maktorgan, og det forhold at fem stater har fast medlemskap i
dette organet og i tillegg vetorett, har ingen folkerettslig, men kun en
maktpolitisk begrunnelse. Fra første øyeblikk − mens USA, Storbritannia og
Sovjetunionen planla FN under andre verdenskrig − var hensikten at maktforholdene i verden her skulle avspeiles. Sikkerhetsrådet skulle utgjøre
systemets effektivitet og stabilitet og dermed hindre en gjentakelse av Folkeforbundets skjebne. FN-pakten gir enorm makt til de fem faste medlemmer i
Sikkerhetsrådet − USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike.
Gjennom vetoordninga kan disse statene stoppe enhver politikk som de finner
ikke er i deres interesser. Under den kalde krigen førte dette til at FN sto på
sidelinja i mange konflikter, fordi USA og Sovjetunionen ikke var enige i
Sikkerhetsrådet. Etter den kalde krigen ble det større enighet mellom de fem,
spesielt i forbindelse med Golfkrigen i 1991. I Kosovokonflikten 1998/99
brøt uenighet ut på nytt, idet Russland og Kina motsatte seg vedtak om krig
mot Jugoslavia. NATO fattet derfor ensidig beslutning om krig, noe som
åpenlyst var i strid med FN-pakten (kap VII). FN ble altså på nytt satt på
sidelinja.
Sikkerhetsrådet kan i motsetning til Generalforsamlinga vedta å bruke
militær makt i forsvarsøyemed dersom et medlem av FN er blitt angrepet.
Det var det som skjedde da Irak i 1990 invaderte Kuwait. Begrunnelsen her
var ikke menneskerettsbrudd innad i Irak, men en et angrep mot et annet land.
Sikkerhetsrådet kan anmode alle FN-medlemmer å delta, etter evne, i et slikt
kollektivt sjølforsvar. Dessuten bestemmer FN-paktens art. 12 at Generalforsamlinga så lenge Sikkerhetsrådet har en konflikt til behandling, ikke kan
ta stilling og gi anbefalinger i denne konflikten. Dermed hindrer man
eventuell strid mellom Generalforsamling og Sikkerhetsråd til sistnevntes
fordel. Det at USA tross alt har kunnet leve med et FN-flertall som ofte går
på tvers av USAs interesser, beror på USAs bruk av sin maktposisjon i
Sikkerhetsrådet. USA har også hevdet at internasjonale domstoler ikke kan
behandle saker som omfatter bruk av væpnet makt, men at det kun er
Sikkerhetsrådet som kan gjøre det. På dette grunnlaget forsøkte USA på
1980-tallet å forpurre at Haag-domstolen overhodet behandlet Nicaraguas sak
mot USA, men Haag-domstolen nektet å bøye seg med den begrunnelse at
Sikkerhetsrådet var et politisk organ, mens domstolen var et juridisk organ og
at begge kunne virke parallelt.39 Den eneste juridiske begrensningen av
Sikkerhetsrådets makt er bestemmelsen om at Sikkerhetsrådet alltid skal
«handle i samsvar med de Forente Nasjoners formål og prinsipper» (FN56

pakten art. 24.2). Her ligger en mulighet for at et land kan avstå å følge
Sikkerhetsrådets vedtak under henvisning til at vedtaket, eller måten vedtaket
iverksettes på, er folkerettsstridig.
Folkeretten og krigene mot Irak
Sikkerhetsrådet har spilt en problematisk rolle i de seinere års kriser. Rådet
har vært involvert både i krigen mot Irak i 1991 og dens fortsettelse opp til i
dag, i NATO-krigen mot Jugoslavia i 1999 og i den pågående krigen i
Afghanistan (krigen mot terrorisme). Beslutningene i disse sakene har vært
kontroversielle. I det følgende kommenterer jeg noen (langt fra alle) av de
folkerettslige sidene ved disse konfliktene.
Grunnlaget for Golfkrigen i januar-februar 1991 var Sikkerhetsrådet i
resolusjon 678 (november 1990) som åpnet for bruk av militærmakt for å
drive Irak ut av Kuwait. Fordi Irak hadde okkupert Kuwait i august 1990, var
dette tillatt ifølge FN-pakten. Men i resolusjonen ble det også sagt at FNs
medlemsland ble oppfordret til å «gjenopprette verdensfreden og den internasjonale sikkerhet i regionen». Denne vage formuleringen fungerte i
virkeligheten som et fribrev for USA til en massiv bombekrig som gikk langt
utover det som det var internasjonal enighet om, nemlig å drive Irak ut av
Kuwaits territorium. Især bombinga av sivilbefolkning og sivile installasjoner
gikk utover dette målet. Det irakiske samfunn ble ødelagt med det bevisste
siktemål at det ikke skulle fungere etter krigen, det gjaldt blant annet
elektrisitetsforsyninga som ble redusert til 4% av førkrigsnivå. Fra
amerikansk hold ble det innrømmet at dette militært sett ikke var nødvendig.
Mens man antar at 25 til 50000 irakiske soldater døde under krigen, døde det
bare i det første året etter krigsutbruddet 100 000 sivile. Disse sivile tapene er
seinere mangedoblet som en kombinert følge av krigen og sanksjonene
vedtatt av Sikkerhetsrådet. Ramsay Clark, tidligere amerikansk justisminister,
anslo i begynnelsen av år 2000 det totale antallet døde irakere som følge av
krig og sanksjoner til 1,5 millioner. Dette er «en virkelig humanitær tragedie»
ifølge FN-koordinatoren for den humanitære hjelpa til Irak, Hans von
Sponeck. Han gikk av i protest mot at USA og Storbritannia ikke vil oppheve
S-rådets sanksjoner mot Irak, som kun rammer det sivile samfunn.40
Folkerettens krav om at en forsvarshandling skal være forholdsmessig og
nødvendig ble brutt under Golfkrigen, og den ble brutt fordi det ikke var noen
som kunne hindre USA i å tolke resolusjonen etter sine egne behov. Derfor er
det også påpekt som en svakhet at Sikkerhetsrådet overlot krigen og ledelsen
av krigen til USA og at det i vedtaket ikke var innebygd en mulighet for
Sikkerhetsrådet til å blande seg inn i måten krigen ble ført på. FN ga altså
legitimitet til å føre krig, men hadde ingen innflytelse over krigens gang eller
om den overholdt folkerettens bestemmelser. Med det totale amerikanske
luftherredømme som var så typisk for denne krigen, burde også folkerettens
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krav om strengt å unngå sivile skader bli tilsvarende høyere. Sikkerhetsrådet
behandlet først Irak-spørsmålet på nytt etter at krigen var over i mars 1991.41
Krigen var USAs krig og FN ble instrumenter for USAs politikk og ikke
omvendt. Vetoordningen i Sikkerhetsrådet sørget for at en justering, kritikk
og omgjøring av et slikt vedtak som resolusjon 678 var umulig så lenge en av
vetomaktene ikke ønsker dette. Dersom Sikkerhetsrådet fatter vedtak som er
folkerettsstridige eller som åpner for − gjennom vage formuleringer −
handlinger som er i strid med folkeretten, ville det ikke være noen instans
som kan hindre dette bortsett fra Sikkerhetsrådet sjøl.
Som betingelse for våpenhvile ble Irak pålagt meget strenge krav til
nedrustning herunder forbud mot kjernefysiske, kjemiske og biologiske
våpen (Resolusjon 687). Opphevelse av sanksjonene som rammet sivilbefolkningen, ble gjort avhengig av at Irak gjennomførte dette. Oppfølginga
av disse kravene ble kontrollert av FNs våpeninspektører (UNSCOM). Det er
god grunn til å tro at både CIA og Israels etterretning plantet agenter blant
UNSCOMs personell. I tillegg var UNSCOM avhengig av etterretning om
Irak fra disse organisasjonene. Omvendt ble etterretning som skulle være
intern i UNSCOM sluset over til USA og Israel. UNSCOM kom under sterkt
press fra USA, samtidig som Irak i økende grad hindret UNSCOMs arbeide. I
1998 ble våpeninspektørene anklaget for spionasje og utvist fra Irak. Deretter
gjennomførte USA og Storbritannia massiv bombing av Bagdad. USA har
seinere åpent erklært et regimeskifte i Irak som sitt mål. Tross dette kunne
UNSCOM bekrefte en betydelig nedrustning i Irak, særlig før 1996. Det er
internasjonal enighet om at Irak i dag militært er enormt svekket i forhold til i
1991.42 Heller ikke de nye inspeksjonene som Irak har tillatt fra høsten 2002
har avdekket at Irak har masseødeleggelsesvåpen.
I 1991 og 1992 innførte USA i samarbeid med Storbritannia, flyforbudssoner over irakisk territorium nord for 36 breddegrad og sør for 33 breddegrad, dvs. over mesteparten av irakisk territorium. Irak har, i motsetning til
sanksjonene og våpeninspektørene, ikke godtatt denne ordninga. Flyforbudssoner er ikke nevnt i noen FN-resolusjoner og er dermed definitivt ikke i
samsvar med folkeretten. Amerikanske og britiske fly har siden sonene ble
opprettet patruljert over Irak og gjennomført en praktisk talt kontinuerlig
bombekrig. I sum kan vi fastslå at krigen mot Irak har pågått kontinuerlig
siden 1991 − uten FN-godkjenning. Men fordi regimeskifte og tilhørende
langvarig okkupasjon av Irak er noe langt alvorligere og langt mer kostbart
enn bombekrig, ønsker USA i dag å samle maksimal støtte for en slik
operasjon gjennom FN-systemet. USA trenger FN for å sikre seg støtte fra
andre land og for å legitimere den ordning som Irak vil bli pålagt av USA
etter at krigen er avsluttet. Gjennom hele 2002 og til i dag har det pågått en
drakamp om hvorvidt de andre land − og særlig de øvrige vetostater − skal
godta at USA bruker FN på denne måten.
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USA har generelt argumentert for at ethvert medlem av FN kan gå til militær
aksjon mot Irak uten ytterligere vedtak i Sikkerhetsrådet dersom Irak bryter
med våpenhvileavtalen etter Golfkrigen (Resolusjon 687). En absurd
konsekvens av en slik logikk, vil være at ulike FN-medlemmer kan sette i
gang aksjoner mot Irak som motstrider hverandre.43 (USA har seinere trukket
seg på denne oppfatningen. Høsten 2002 ble en ny Irak-resolusjon forhandlet
fram i Sikkerhetsrådet.)
Et annet argument for flyforbudssoner og bombing av Irak har vært at
dette blir berettiget ved at flere S-rådsresolusjoner leses i sammenheng, og at
USA − eventuelt sammen med andre stater − sjøl kan bestemme om og når
aksjoner kan iverksettes. Her i Norge kan vi merke oss at Torbjørn Jagland
har gått ut med direkte støtte til en slik egenartet «lesning» av FN-vedtak. Til
avisa Ny Tid så seint som 20.9.02 sier han følgende:
«Selv om det ikke foreligger noe spesifikt vedtak om flyforbudssonene, så
er jeg ikke i tvil om at resolusjonene samla gir dem legitimitet.»
Han forstår altså ikke at adgang til bruk av militærmakt – og flyforbudssoner
er bruk av militærmakt − må skje uttrykkelig og presist i en S-rådsresolusjon.
Det er ikke opp til enkelte land verken å «lese» adgang til voldsbruk ut av
flere resolusjoner eller å lage sin egen private tolkning av en resolusjon og så
igangsette militærmakt på dette grunnlaget. Dersom noe slikt tillates – og
nettopp det ønsker USA − vil det åpne for ulike og motstridende tolkninger
og tilhørende praksiser fra ulike staters side. Noe som vil ha uante negative
konsekvenser for folkeretten. Mens de andre norske politikerne som Ny Tid
intervjuet om Irak-spørsmålet, er enten avvisende eller i det minste noe usikre
til om den pågående britisk-amerikanske bombingen er dekket av FN-vedtak,
så kan vi konstatere at Jagland er krystallklar i sin støtte til USAs linje.
Nærmest som en søvngjenger gjentar han USAs argumenter og ser ikke eller
vil ikke se hva konsekvensene blir av en slik linje.
Videre har USA også presentert en merkelig tolkning av resolusjon 678
(november 1990) som altså åpnet for Golfkrigen. USA har hevdet at denne
ikke bare gjaldt inntil konflikten om Kuwait var avsluttet, dvs. inntil våpenstillstand mellom Irak og den USA-ledede alliansen i mars 1991, men at
denne resolusjonen autoriserer bruk av militærmakt mot Irak i alle framtidige
situasjoner der Irak truer «internasjonal fred og sikkerhet». Den amerikanske
folkerettseksperten John Quigley har − i en meget kritisk analyse av USAs
forhold til Sikkerhetsrådet − påpekt det uholdbare i dette. Den eneste rimelige
tolkninga av resolusjon 678, er at denne resolusjonen utelukkende befatter
seg med irakiske folkerettsbrudd inntil dato for resolusjonen (november
1991) − ikke alle mulige irakiske folkerettsbrudd i framtida.44
Når det gjelder flyforbudssonene, så ble disse fordømt som illegale av
Russland og fra 1996 klart kritisert av Frankrike. (På dette tidspunktet lå de
to kurdiske geriljagruppene i Nord-Irak som skulle beskyttes av flyforbudssonen i nord i krig med hverandre – Barzanis DKP var til og med i allianse
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med Saddam Hussein. I denne situasjonen ble det vanskelig å argumentere
med flyforbudssoner som et humanitært forsvar mot irakiske myndigheter.)
Likevel opprettholdes flyforbudssonene fortsatt av USA og Storbritannia,
med skiftende argumentasjon. Ifølge Quigley dreide det seg om at USA
«tiltok seg myndighet som tilhørte Sikkerhetsrådet.» Det har gått så langt at
USA − når irakisk anti-luftskyts har beskutt amerikanske fly i disse sonene −
har påberopt seg retten til sjølforsvar som grunnlag for å bombe irakisk
territorium.45 Bombetoktene pågikk i 2002 nesten daglig – i enkelte tokt
deltok opp mot 100 fly. Rundt 1500 irakere skal være drept i slike tokt siden
Golfkrigens våpenhvile i 1991 (jfr. Klassekampen 7.9.02).
Den 8. november 2002 vedtok Sikkerhetsrådet etter lange forhandlinger
resolusjon 1441 som forsterker de strenge krav til nedrustning som Irak ble
pålagt i 1991 (resolusjon 687). Til tross for at Irak er langt svakere i dag enn i
1991 og ikke utgjør noen trussel verken mot sine naboer (som ikke ønsker
krig) eller USA, kreves det «uinnskrenket oppfyllelse» av denne og andre
relevante resolusjoner. Imidlertid trues det ikke direkte med væpnet makt,
kun med alvorlige konsekvenser dersom Irak ikke oppfyller resolusjonen.
Ethvert brudd på dette skal diskuteres i Sikkerhetsrådet, men det sies ikke i
resolusjon 1441 at Sikkerhetsrådet skal fatte et nytt vedtak før et eventuelt
angrep mot Irak.
Resolusjon 1441 er et kompromiss – et kompromiss som ikke kunne bli
annerledes dersom en alvorlig krise skulle unngåes. Alternativet ville enten
vært at USA ble møtt med et veto. Eller USA kunne ha gått til krig uten
overhodet å bry seg om FN-behandling, slik de jo også bomber Irak jevnlig
uten FN-godkjenning. Begge disse mulighetene ville skapt sterke konflikter
mellom USA og de andre vetomaktene, noe begge parter ville ha tapt på. Det
inngåtte kompromisset har imidlertid langt fra løst den folkerettslige
konflikten. Man skyver den bare foran seg. To momenter taler for at USA
fortsatt vil forbli på «FN-sporet» i denne saken. Det vil være en belastning
for USA å gå til krig uten FN-vedtak samtidig som resten av verden – både
politikere og folkeopinion – ikke ønsker denne krigen. Og i tillegg kan USA
satse på at verken Frankrike, Russland eller Kina kommer til å bruke veto
mot USA før deres egne vitale interesser er truet, noe som vel ikke er tilfellet
i Irak-konflikten. Dette tilsier at USA fortsatt prøver å arbeide gjennom FN
og at hele saken dermed vil ta noe tid før det kommer til en konklusjon. Et
mulig resultat vil være at motstanderne av USAs planer nøyer seg med å
stemme avholdende og dermed tillater en krig med FN-godkjennelse
samtidig som de sjøl stiller seg på sidelinja i en slik krig.
Spillet som har pågått i Sikkerhetsrådet handler egentlig om hvorvidt
USA i framtida fullstendig skal styre FN og gjennom FN skal få legitimitet
for sine aksjoner – eller om det skal settes noen grenser for USA. Dersom
Frankrike, Russland og Kina aksepterer krig mot Irak, har man en presedens
for preventivkrig og regimeskifter i framtida. Da har man ikke bare grunn60

leggende endret gjeldende folkerett, men også åpnet for nye kriger mot
«ondskapens akse». Ja, til syvende og sist for det som spøker i bakhodet på
USAs høyrefløy-krig mot Kina, som i kraft av sitt potensiale vil bli en rival i
framtida.46
NATOs krig mot Jugoslavia
Å fastslå som faktum at det foreligger en trussel mot internasjonal fred og
sikkerhet er grunnlaget for at Sikkerhetsrådet kan gi adgang til bruk av
militærmakt. Om det derimot foregår overgrep mot menneskerettene og en
humanitær katastrofe internt i et land, så gir dette i seg sjøl ikke adgang til
bruk av militærmakt. Det er først når en slik intern katastrofesituasjon av Srådet fastslåes også å være en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, at
det foreligger et mulig grunnlag (men ingen automatikk) for bruk av
militærmakt. Under Kosovo-krigen var den offisielle krigsbegrunnelsen fra
NATO-statene nettopp «internasjonal fred og sikkerhet», ikke humanitær
nødrett. Dette til tross for at debatten, særlig i Europa, dreide seg om
humanitær intervensjon. Nettopp fordi det var åpenlyst for en hel verden at
krigen manglet folkerettslig forankring, fikk debatten om krigen så sterke
moralske overtoner.
Det vage uttrykket «trussel mot internasjonal fred og sikkerhet» er nært
knyttet opp mot bruk av tillatt militærmakt under FN-systemet. Det ble som
nevnt også brukt i forbindelse med Golfkrigen. Da hevdet USA og
Storbritannia at det var tilstrekkelig at det forelå et fredsbrudd og at krav var
stilt til Irak om å trekke seg ut av Kuwait som grunnlag for å gå til krig mot
Irak. (Kravet var fremsatt i resolusjon 660, august 1990). Fordi de andre
vetomaktene ikke var enig i dette, ble resolusjon 678 vedtatt (november
1990). Den satte en bestemt tidsfrist (15.1.91) for Iraks tilbaketrekking og
truet med bruk av militærmakt dersom fristen ikke ble overholdt. (Bombeangrepene begynte 16.1.) Her ble det tydelig sagt at alle nødvendige midler
ville bli tatt i bruk for å sørge for Iraks tilbaketrekking fra Kuwait.
Under Kosovo-krisa var USAs og Storbritannias linje likeledes at
Sikkerhetsrådet høsten 1998 hadde slått fast at krisa i Kosovo truet
internasjonal fred og sikkerhet og at dette var tilstrekkelig grunnlag for å gå
til krig i og med at Jugoslavias regjering ikke greide å løse krisa.47 Ifølge
USA og Storbritannia trengtes det heller ikke her noe ytterligere FN-mandat.
Forskjellen mellom Golfkrigen og Kosovo var imidlertid at det var langt
sterkere motstand mot bruk av militærmakt i Kosovo enn mot Irak i 1991, og
at spesielt Russland og Kina var definitivt imot. Grunnen til dette lå i den
ulike statusen til de to krigene: Irak invaderte Kuwait, mens Kosovokonflikten i utgangspunktet var en borgerkrig. (Krigen mot Jugoslavia var i
det hele tatt annerledes – og fra NATOs side mindre vellykket − enn krigen
mot Irak: den var langt mindre tapsbringende (rundt 1500-2000 drepte på 11
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uker) enn den uhemmede bombekrigen mot Irak, hvor anslagsvis mellom
30000 og 70000 ble drept på under 6 uker, og langt flere seinere som følge av
krigen.)
Sikkerhetsrådets betydning var under Kosovo-krisa langt mer beskjeden
fordi Russland og Kina truet med veto mot et vedtak om bruk av militærmakt
mot Jugoslavia. Derfor tok USA saken i egne hender. NATO gikk til krig
uten FN-mandat og det oppsto en folkerettslig krise Hele FN-systemet kom i
miskreditt. Denne krisa varer ved, for det er ikke mulig å forsone FN-paktens
forbud mot bruk av militærmakt med et prinsipp om at et eller flere land
ensidig kan gå til krig når de mener et land krenker menneskerettighetene.
Sikkerhetsrådet og FN fikk likevel en rolle i konflikten. Nemlig å rydde opp
etter NATO-krigen ved å overta suvereniteten over Kosovoprovinsen. Under
FNs overhøyhet har så massive menneskerettsbrudd fortsatt i Kosovo, nå
med motsatt fortegn: alle ikke-albanske folkeslag er blitt utsatt for terror og
etnisk rensing med 40000 NATO-soldater som tilskuere. Sikkerhetsrådet
fungerte som rettferdiggjører i etterkant av et etablert faktum. (Resolusjon av
10.6.1999) Det fleretniske samfunnet som NATO offisielt gikk til krig for å
sikre er like langt fra sin realitet under FN- og NATO-styre, som det var
under Milosovic. Kina kunne hindret dette nye FN-protektoratet ved å
nedlegge veto, men stemte kun avholdende. Kina henviste til Jugoslavia som
godtok avtalen. Og Jugoslavia var bombet til å godta avtalen. NATO-krigen
skapte altså nye politisk-juridiske fakta som FN måtte bøye seg for.
Krigen mot Afghanistan etter 11. september 2001
USA benytter seg av en vag FN-legitimitet i visse situasjoner, men − som
Kosovo viser − ikke i alle. I antiterrorkrigen etter 11. september har FN vært
helt fraværende i ledelsen av den konkrete kampen mot terrorismen. En slik
ledelse ville ha fratatt USA definisjonsmonopol på hva som er terrorisme og
hvordan kampen skal føres. FN er imidlertid tilstede som en diffus
legitimeringsinstans gjennom særlig Sikkerhetsrådets resolusjon 1368 av
12.9.2001. Denne er rettsgrunnlaget for USA anti-terrorkrig − i den grad
USA i det hele tatt legger vekt på et internasjonalt godkjent rettsgrunnlag.
Synet til USAs ledelse er at i denne saken − hvor USA sjøl er offer for
terrorisme − har USA rett til ensidig å bestemme mål og midler. På den andre
sida vil det være vanskelig å si rett ut at man ikke bryr seg om FN og internasjonal godkjennelse. Det vil kunne gjøre det vanskelig for USA å bruke
FN-systemet som instrument for egne interesser i kommende konflikter.
Derfor slår ikke USA fullstendig handa av FN, men poengterer heller ikke
FNs betydning som rettsgrunnlag. Treffende kommenterte avisa Financial
Times Deutschland (4.1.2002) at dette var den linja som «Richard Holbrooke
... alltid hamret inn i tjukkskallene i kongressen: FN … kan være et middel
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for USA til å få satt gjennom sine egne interesser.»48 FN skal brukes – men
skal aldri bli en sjølstendig maktfaktor som USA må bøye seg for.
I rådets resolusjon den 12.9.01 blir ikke bare terrorangrepet den 11.
september definert som «en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet». Men
«enhver form for internasjonal terrorisme» er en slik trussel. Kodeordet
«trussel mot internasjonal fred og sikkerhet» forekommer gjentatte ganger i
FN-pakten, for eksempel i art. 39 som gir rådet (og ikke enkeltland)
myndighet til både å fastslå om en slik trussel foreligger og hvilke tiltak som
skal treffes for å «gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet».
Afghanistan er ikke nevnt i resolusjon 1368. På det tidspunkt − 12.
september, dagen etter terrorangrepet − visste man knapt noe om bakgrunnen
for angrepet. I Golfkrigen og i Kosovo-konflikten var det iallfall klart hvem
som var adressaten for de S-rådsvedtak som ble fattet. I «krigen mot
terrorismen» tolker USA resolusjonen slik at landet sjøl kan utpeke hvem
som er fienden. Dette behøver ikke å nevnes i FN-vedtak. Men dette er
uholdbart. Som prinsipp vil noe slikt bety fullstendig undergraving av FNs
myndighet. Resolusjon 1368 er en vag resolusjon som tar avstand fra all
terrorisme og uttrykker solidaritet med USAs kamp mot terrorismen etter
angrepet den 11. september. Den sier at rådet er klar til å «ta alle skritt» (men
folkerettseksperten Ove Bring har påpekt at det ikke står «alle nødvendige
skritt», som er en ordbruk som i FN-terminologien dekker bruk av
militærmakt) for å besvare terrorangrepene, men samtidig at dette må skje i
overensstemmelse med FN-pakten og folkeretten. Resolusjonen gir på ingen
måte adgang til å gå til krig mot stater som ikke er nevnt i resolusjonen. Den
inneholder heller ingen adgang til bruk av militærmakt. Men dens vaghet
åpner for forskjellige tolkninger. Og denne resolusjonen kan ikke tilbakekalles dersom man i etterhånd finner ut at USA misbruker den. I så fall vil
USA nedlegge veto. Ifølge Ove Bring handler ikke dette om noen «arbeidsulykke» i FN-systemet, men om at de andre vetomaktene med åpne øyne har
akseptert denne uklare resolusjonen som et fribrev til USA i krigen mot
terrorisme.49 Det er altså snakk om at en «kreativ tvetydighet» bevisst bygges
inn i resolusjonene, slik at de seinere kan benyttes som legitimering av
militærmakt. Bevisst upresise resolusjoner som åpner for forskjellige tolkninger er i det hele blitt vanlig i FN-systemet. Årsaken er de andre lands
maktesløshet overfor USA og mangel på felles opptreden. Et elementært
minstekrav til vedtak som legitimerer krig må imidlertid være at både målet
og fienden direkte nevnes og at det klart sies at hensikten er bruk av militær
makt. Dette er ikke noe det kun kan hentydes til. Tidligere i FNs historie har
det i det minste vært klart når hensikten var å bruke makt – det gjelder fra
Korea-krigen og fram til 1990-tallet.50
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Terrorisme og statsterrorisme
I praksis har USA både definert hva som er målet og fastlagt midlene i
«krigen mot terrorisme». Å si at fienden er terrorisme er omtrent like presist
som å si at fienden er «selve ondskapen». Sjøl om man altså betegner fienden
med et ord som per definisjon er negativt ladet, blir man like klok på hvem
fienden er. Det er altså noe helt annet å si at fienden er et bestemt land.
«Ondskap» og «terrorisme» er noe som bør utryddes på samme måte som vi
ønsker å utrydde aids. Et land kan og bør ikke utryddes. Det har eksistensrett
− sjøl om det føres krig mot landet. Sagt på en annen måte: en total og
absolutt krig mot et land er folkerettsstridig.
Sjølsagt finnes det ikke noe FN-mandat for å gå til krig mot enhver
terrorisme i framtida. Det ville bety at FN frasa seg retten til å vurdere enhver
ny internasjonal krise og hvilke tiltak den krever. Det eneste det finnes et
klart rettsgrunnlag for (særlig gjennom en rekke konvensjoner mot
terrorisme, for eksempel vedrørende flykapring), er å forfølge terroristiske
handlinger som kriminalitet, altså i en koordinert politimessig aksjon. I den
grad kampen mot terrorisme har vært vellykket, så har den vært det som
kriminalitetsbekjempelse − ikke som den pågående krigen i Afghanistan.
Bak terroristiske handlinger står det alltid bestemte grupper av individer.
Disse kan ikke bekjempes med krig, men med politimessige metoder. Er
derimot terroristene et direkte redskap for en stat, kan denne staten bli utsatt
for militærmakt i forsvarsøyemed. Dette må imidlertid bevises. Entydige
bevis for at det var en forbindelse mellom 11. september-terroristene og
Afghanistan eller en annen stat, ble ikke framlagt før USAs bombing av
Afghanistan. Dersom USA har funnet materiale i Afghanistan som beviser
denne forbindelsen mellom 11. september-sjølmorderne, Bin Laden og videre
til Afghanistan, så burde det forlengst vært offentliggjort. Heller ikke noe
FN-vedtak har fastslått at 11. september var styrt av en bestemt stat. Man kan
ikke utelukke en omfattende internasjonal terrorisme som operere uten noen
støtte fra en stat. Det er dramatisk at USA nå mener seg berettiget til å gå til
krig mot enhver stat som USA mener er knyttet til terrorisme på den ene eller
andre måten. Dette vil i så fall være en preventivkrig, uten forutgående
angrep, og derfor i strid med folkeretten. Men det er nå blitt offisiell doktrine
i USA. I dokumentet The National Security Strategy of the United States
(september 2002) kan vi lese at dette i lang tid har vært USAs posisjon: «De
forente stater har lenge hevdet muligheten for forebyggende aksjoner
…(USA) vil om nødvendig, handle forebyggende.» (Sitert etter New York
Times 20.9.02 hvor dokumentet er opptrykt) Det er en slik preventiv krig
USA nå ønsker mot Irak. Samtidig blir andre stater fristet til å følge opp med
våpenbruk mot sine fiender. Russlands president Putin hevder å ha rett til å
gå til krig mot Georgia fordi Georgia huser tsjetjenske terrorister på sitt
område.51 India har hevdet den samme retten overfor Pakistan med den
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samme begrunnelse. Etter at USA har erklært sin globale krig mot terrorisme,
ser India i dag muligheten for − med ordene til en lederartikkel i
International Herald Tribune (7.6.02) − «å tvinge fram en slutt på Pakistans
støtte til opprørerne i Kasjmir, uten å ta opp de underliggende politiske
spørsmålene» (min uthevelse). Det er nettopp «underliggende politiske
spørsmål» verden over som drukner når konflikter defineres som «kamp mot
terrorisme».
Det bør fortsatt være et avgjørende skille mellom individer, eller grupper
av individer, og stater som fiender. Militære midler kan bare anvendes mot en
stat. Blir de anvendt utafor eget territorium mot individer, vil det uansett bety
at man enten raskt kommer i konflikt med en stat eller sikrer seg tillatelse fra
en stat for å gjøre militære operasjoner på denne statens territorium (slik som
i dagens Afghanistan – da er det snakk om en borgerkrig der regjeringa får
militær støtte fra andre stater). I den grad kampen mot terrorismen føres som
en krig, må dette nødvendigvis bety krig mellom stater. Bare stater (eller
væpnede opprørsavdelinger i en borgerkrig) kan være en så konkret fiende at
krigen får et mål, en begynnelse og en avslutning. En varig avslutning av en
krig er dessuten avhengig av at det finnes en stat (eventuelt en opprørsbevegelse som kontrollerer et territorium) som kan inngå våpenhvile og
deretter har makt over sitt territorium til å iverksette våpenhvilen, dvs. sørge
for å pasifisere eventuelle smågrupper som er uenig i våpenhvilen. «Krig mot
internasjonal terrorisme» er derimot en krig uten avslutning, både fordi det
alltid vil være en mulighet for at små terrorgrupper dukker opp i det sivile
samfunn og fordi man alltid vil kunne definere all voldsbruk fra kriminalitet,
bombeaksjoner, voldelige demonstrasjoner og berettiget opprør som
«terrorisme». Her vil det kort sagt være en uendelig mulighet av «fiender».
At stater støtter terrorisme hører vi nesten daglig, derimot svært sjelden at
USA og andre vestlige stater bedriver statsterrorisme. Det var neppe vestlige
stater president Bush tenkte på da han den 21. november 2001 uttalte:
«Amerika har et budskap til verden: viss dere huser terrorister, er dere
terrorister. Viss dere lærer opp og bevæpner en terrorist, er dere en
terrorist. Viss dere forsyner eller finansierer en terrorist, er dere en
terrorist, og dere vil bli trukket til ansvar av De forente stater og deres
allierte.»52
En rekke stater har støttet terrorgrupper på ulike vis, herunder ikke minst
USA sjøl. Det var president Reagan som i sin tid slo fast at USA støttet
«freedom fighters» omkring i verden, og ikke bare verbalt. I en tale den 1.
mars 1986 lanserte han den såkalte Reagan-doktrinen:
«Frihetsbevegelser oppstår og gjør seg gjeldende. Det gjør de på nesten
alle kontinenter befolket av mennesker – i Afghanistans fjell, i Angola, i
Kampuchea, i Mellom-Amerika….De er våre brødre, disse frihetskjemperne, og vi skylder dem vår hjelp.»53
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Det praktiske resultatet av denne politikken var støtte til islamsk
fundamentalisme, støtte til UNITA i Angola som samarbeidet med SørAfrika, støtte til Pol Pots geriljakamp etter at Pol Pot var styrtet og støtte til
Contras i Nicaragua. Alle disse bevegelsene hadde klare terroristiske sider.
Støtten til islamske fundamentalister i kampen mot Sovjetunionen i
Afghanistan på 80- og begynnelsen av 90-tallet er en vesentlig bakgrunn for
Taliban-regimet. Fra slutten av 80-tallet ble over 30000 unge menn fra 43
ulike islamske land – herunder også en del kriminelle – transportert til
afghanske eller pakistanske leire, hvor de fikk våpenopplæring og ideologisk
skolering. Osama bin Laden deltok i organiseringa av dette arbeidet.
Operasjonen var uttrykkelig støttet – politisk, finansielt og med våpen – av
USA, i samarbeid med Saudi-Arabia og Pakistan. Disse 30000 skulle utgjøre
en Internasjonal islamsk brigade i kampen mot «ondskapens imperium».
Taliban-bevegelsen som i 1996 overtok makta i Afghanistan, var nært
forbundet med betydelige deler av denne brigaden. USAs krig i Afghanistan
høsten 2001 tok både knekken på Taliban og «araberne» som samarbeidet
med dem. Uten USAs aktive støtte, ville Afghanistan aldri ha blitt det senter
for islamsk internasjonal fundamentalisme som det faktisk ble. Uten
trekanten USA − Saudi-Arabia − Pakistan, ville det aldri ha vært noe Talibanregime.54
Haagdomstolen − saken Nicaragua mot USA
Et annet viktig eksempel er støtten til contras-styrkene og USAs øvrige
operasjoner i Nicaragua på 1980-tallet. USA begrunnet disse operasjonene
med sjølforsvar mot nicaraguansk støtte til geriljagrupper i nabolandene El
Salvador, Honduras og Costa Rica. USA påsto altså at Nicaragua gjennom
geriljagrupper som stedfortredere, førte en krig mot disse land. Dette
rettferdiggjorde ifølge USA støtten til Contras og den tilhørende krigføringa
mot Nicaragua.
Spørsmålet om når det er anledning til å gå til krig som forsvar mot
væpnet angrep, er avhengig av hva man legger i begrepet væpnet angrep.
Dette spørsmålet fikk en juridisk behandling i saken Nicaragua mot USA for
Haagdomstolen i 1986. Med utgangspunkt i art. 51 i FN-pakten som gir rett
til sjølforsvar «når et væpnet angrep er blitt foretatt», sa Haag-domstolen seg
uenig i det syn at
«... begrepet 'væpnet angrep' ikke bare inkluderer væpnede banders
aktivitet av et betydelig omfang, men også assistanse til opprørere i form
av våpenforsyninger, logistisk eller annen assistanse. Slik assistanse kan
betraktes som en trussel eller som bruk av vold eller komme i nærheten av
intervensjon i en stats indre eller utenriks anliggende.»55
Retten fant at omfanget av den støtte Nicaragua hadde gitt til opprørsgrupper
i El Salvador, Honduras eller Costa Rica, var langt unna et væpnet angrep.
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Følgelig ga det ikke anledning til å gå til krig mot Nicaragua, med den
begrunnelse at det handlet om forsvar mot angrep fra Nicaragua. Retten
valgte altså en snever definisjon av væpnet angrep og dermed et tilsvarende
snever definisjon av sjølforsvar. Logikken bak dette er at en vid og vag
definisjon av væpnet angrep vil invitere til et internasjonalt anarki der en
sterk stat raskt kan gå til «forsvarskrig» som følge av påståtte eller reelle
krenkelser som er under nivået for krig. USA argumenterte også med at
sjølforsvar kunne skje på vegne av et annet land som man var alliert med, noe
som ytterligere utvider begrepet forsvarskrig.56
Retten avviste denne argumentasjonen og fant at det ikke var noe legalt
grunnlag til å væpne og finansiere contras-styrkene eller til å minelegge
havner i Nicaragua. Med stemmetall 12 mot 3 fastslo retten at
«... USA ved å trene, væpne, utstyre, finansiere og forsyne contrasstyrkene eller på annen måte oppmuntre, støtte eller hjelpe militære eller
paramilitære aktiviteter i og imot Nicaragua, har handlet imot republikken
Nicaragua, i strid med sine forpliktelser...om ikke å intervenere i en annen
stats anliggender.»57
Når vi i dag ser utviklinga av USAs krig mot terrorismen og landets forhold
til «ondskapens akse», er det god grunn til å poengtere Haagdomstolens og
folkerettens begrensninger når det gjelder adgangen til «forsvarskrig».
Forsvar kan kun skje etter et væpnet angrep mot et lands territorium.
Begrepene aggresjon og trussel mot freden, som også nevnes i FN-pakten, er
langt mer vage enn «væpnet angrep». De utløser ikke nødvendigvis en
forsvarskrig. I tillegg må kravet være at Sikkerhetsrådet avgjør om en
angrepshandling foreligger.
Hva er et væpnet angrep?
Et springende punkt i denne diskusjonen er hva som mener med væpnet
angrep og følgelig når en stat har rett til væpnet sjølforsvar. Den svenske
folkerettseksperten Ove Bring har gjort et skille som i denne sammenheng er
viktig, nemlig mellom et væpnet angrep som truer en stat som sådan og et
angrep mot statens interesser.58 Ut fra denne distinksjonen kunne man si at
angrepet den 11. september − i all sin grusomhet − ikke truet USA som stat,
men rammet liv og eiendom i USA og følgelig USAs interesser. Terroristiske
aksjoner overalt i verden bør bekjempes som kriminelle handlinger − de er
ikke i stand til å true staters eksistens, slik et angrep fra en fremmed stat kan
gjøre. Heller ikke grensekrenkelsene mellom Kina og Sovjetunionen i 1969
var en krig, men heller et kontrollert «væpnet sammenstøt». I 2001 drev
kosovoalbanske grupper væpnede aksjoner inne på serbisk og makedonsk
territorium, men det utløste ikke krig av den grunn, sjøl om det var
forkastelige aksjoner. I 1988 skjøt et amerikansk marinefartøy, MSS
Vincennes, ned et iransk passasjerfly over den persiske golf hvor alle 290 om
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bord omkom. Dette regnes ikke som et væpnet angrep og utløste ikke krig
mellom Iran og USA. Tysklands angrep mot Sovjetunionen, Japans angrep
mot USA i 1941 og Iraks angrep mot Kuwait i 1990 var derimot væpnede
angrep som truet de angrepne staters eksistens. Angrepet den 11. september
var verken et angrep av vedvarende eller militær karakter, men en terroristisk
sjølmordsaksjon. Det ligger også i et væpnet angreps natur at det krever et
umiddelbart sjølforsvar fra den samme staten fordi staten er under angrep.
Det er dette umiddelbare sjølforsvaret FN-pakten sikter til når den tillater
forsvar mot et angrep – altså før Sikkerhetsrådet fatter vedtak om hva som
skal gjøres. Et slikt tilfelle kan vi ikke si at 11. september var.
FNs krise
Rent juridisk er det Sikkerhetsrådet som har «voldsmonopol». Men de facto
er det altså ikke slik. I praksis har vi en situasjon der FN ikke utøver et
folkerettslig definert, offentlig voldsmonopol slik FN-pakten bestemmer.
Rittberger/Mogler/Zangl foreslår i boka Vereinte Nationen und Weltordnung
å snakke om at USA har et «privat voldsmonopol». Et voldsmonopol som
utøves uavhengig av juridiske normer. Et privat voldsmonopol oppstår på
grunnlag av overlegen makt. Det trenger ikke nødvendigvis basere seg på rå
maktbruk, men kan også skaffe seg anerkjennelse og tilsynelatende legitimitet ved at andre aktører tvinges til å underordne seg. Eller de føyer seg
«frivillig» fordi det «lønner seg». I den europeiske middelalderen utøvde
føydalherrer et privat voldsmonopol over visse territorier. Ingen fikk utfordre
føydalherren eller klanlederens innafor dette territoriet. Til gjengjeld ga de
beskyttelse og fordeler til samarbeidsvillige vasaller. Middelalderen var som
kjent en tid da den moderne staten med et offentlig voldsmonopol ennå ikke
var oppstått.59 Det er visse paralleller mellom dette og USA makt i dagens
verden. USA vil ha en «vetorett» mot bruk av vold i det internasjonale
systemet. Men noe absolutt voldsmonopol vil det i framtida av en rekke
årsaker bli vanskelig for USA å oppnå. En ting er at USA fortsatt vil ha
innbitte fiender. En annen og like viktig kilde til vold og uorden vil ligge i at
land som USA har allianseforhold til, kommer i militær konflikt med
hverandre, for eksempel av typen India – Pakistan. En tredje vil være at
regionalt sterke makter som Russland og EU vil utøve vold i sitt nærområde
og at USA ikke alltid vil kunne hindre dette. En fjerde vil være økt
opprustning, blant annet som følge av fri flyt av våpen i dagens ukontrollerte
markeder.
I alle fall er det sikkert at en USA-dominert verden vil framprovosere
stadig nye motkrefter og gjøre verden mer usikker. Svaret på dagens situasjon
burde være økt respekt for folkeretten og et sterkere FN-system. I stedet er
USA i ferd med å få realisert sin interesse av et svakt og diskreditert FN.
Sikkerhetsrådet har i det store og hele vært et perfekt instrument for å
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realisere maktinteressene til den eneste gjenværende supermakta. Spesielt i
en situasjon hvor denne makta er enormt overlegen alle andre og også aktivt
brukes til å sette de andre under press, viser FNs vetosystemet seg fra sin
mest negative side. Da kan resultatet lett bli at de andre vetomaktene gir opp
å opptre sjølstendig og mer eller mindre føyer seg inn under USAs vilje.
At FN-systemet har åpenbare svakheter skal ikke være noen unnskyldning
for å utvanne og tilpasse det til supermaktsinteresser. Folkeretten har en sterk
oppslutning fra en verdensomspennende opinion som ikke ønsker at vi skal
tilbake til et mer primitivt system av den sterkestes rett. På samme måte er
det bedre at Sikkerhetsrådet fatter beslutninger og setter grenser for når krig
skal være legalt enn at statene sjøl gjør det. Imidlertid er dette standpunktet
avhengig av at de fem vetomaktene virkelig agerer sjølstendig og inngår
reelle kompromisser. I så måte vil min prognose være at USAs makt i
framtida ikke vil være så absolutt at landet fullstendig kan kontrollere hva
som skjer i Sikkerhetsrådet. Rådet vil derfor i det minste kunne fungere som
et forum for reelle kompromisser – ikke kun som redskap for USA.
Mange har foreslått å endre selve FN- og vetosystemet. Man kunne tenke
seg et system der ingen har et absolutt veto, men kun et utsettende veto eller
at et vedtak kun kan blokkeres av flere vetomakter. Man tenker seg at slike
forslag kan få FN ut av sin nåværende krise. Gerd Seidel, en tysk jurist,
trekker opp følgende dystre perspektiv:
«Om det ikke i overskuelig framtid skjer en reform av Sikkerhetsrådet, så
kan rådets voldsmonopol, som er konsipert i FN-charteret, smelte bort.
Regionalorganisasjoner og enkeltstater ville komme til å fylle det vakuum
som da vil oppstå.»60
Disse ordene, skrevet kort etter Kosovokrigen og med NATOs krig uten FNmandat i friskt minne, er i dag ikke blitt mindre aktuelle. Problemet er bare
at det er nærmest utopisk å tenke seg radikale reformer av FN-systemet, ikke
minst at vetomaktene er villige til å gi bort sin maktposisjon. Endringer av
FNs charter kan gjøres med 2/3 flertall i Generalforsamlinga, deretter må 2/3
av alle medlemsstater ratifisere denne endringa og samtlige faste medlemmer
av S-rådet må være blant de ratifiserende statene. Når man tenker på hvor
restriktiv den amerikanske kongressen er når det gjelder å ratifisere
internasjonale avtaler og ikke minst FN-konvensjoner, så er det liten grunn til
å håpe på snarlige endringer av FN-systemet.
USA OG FN-KONVENSJONENE
Etter andre verdenskrig har andre rettssubjekter enn statene blitt integrert i
folkeretten. Individer og folkegrupper har fått en sjølstendig rettsstatus som
forplikter statene. Dette har skjedd gjennom erklæringer og konvensjoner
vedtatt innafor ramma av FN-systemet. Menneskerettighetserklæringa av
1948 er et eksempel. Fordi den kun er en erklæring har den ikke bindende
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rettslig virkning for den enkelte stat. Derimot har FNs to menneskerettskonvensjoner en slik bindende virkning. Den ene omhandler politiske og
borgerlige rettigheter og den andre økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (begge vedtatt enstemmig av Generalforsamlinga 19.12.1966). En
konvensjon må ratifiseres av den enkelte stats nasjonalforsamling, det betyr
at staten i sin lovgivning og politikk må rette seg etter konvensjonen.
Nasjonal rett blir underordnet internasjonal rett, forutsatt at konvensjonen blir
gjeldende folkerett ved at et tilstrekkelige antall land ratifiserer konvensjonen. Å tiltre FNs konvensjoner innebærer dermed en viss suverenitetsavståelse. Men til forskjell fra intern statsrett blir den enkelte stat som rettssubjekt kun forpliktet gjennom sin egen tiltredelse. En privatperson er
derimot uten videre forpliktet på vedtatt lov innen en stat. På det internasjonale planet er det altså slik at et flertall ikke kan binde mindretallet av
stater. (Men Den internasjonale straffedomstolen, ICC, er et viktig unntak fra
denne regelen.)
I lys av dette blir det enkelte lands ratifikasjoner av konvensjoner viktig i
folkeretten. Sentrale menneskerettslige konvensjoner er i tillegg til de to
nevnte, folkemordkonvensjonen fra 1948, barnekonvensjonen, konvensjonen
mot kvinnediskriminering, mot rasisme, mot tortur, samt Genevekonvensjonene som omhandler regler for krigføring, blant annet beskyttelse av sivile
og krigsfangers rettigheter. FNs konvensjoner er sjølsagt et framskritt. De gir
et viktig utgangspunkt for kritikk av stater som bryter menneskerettighetene.
FNs menneskerettskommisjon har blant annet som sentral oppgave å
overvåke respekten for menneskerettighetene omkring i verden. I tillegg har
det også utvikla seg en brei internasjonal opinion, blant annet bestående av
private organisasjoner som Amnesty International, som sørger for at grove
menneskerettsbrudd kommer i fokus. FN kan dessuten vedta økonomiske og
politiske sanksjoner og dette har skjedd mot en lang rekke land i hele
etterkrigstida. Men det store spørsmålet som reiste seg på 90-tallet dreier seg
ikke om disse fredelige påvirkningsmidlene, men om det er tillatt å bruke
militær makt for å sikre menneskerettighetene innad i en stat mot denne
statens vilje.
Det var ikke tilfeldig at tanken på humanitære intervensjoner fikk vind i
seilene etter Sovjetunionens sammenbrudd. Den moderne, kosmopolitiske
liberalismen utviklet en entusiasme for menneskerettigheter og ikke minst for
maktinngrep for menneskerettene som hadde som stilltiende premiss at det
kun var Vesten − USA og NATO − som var tiltenkt rollen som menneskerettenes beskytter. Med eller uten FN-godkjenning. Forutsetninga for et slikt
syn var at det aldri var «vi» i Vesten som forbrøt oss mot menneskerettighetene − det var alltid de andre. Realpolitisk var det ingen andre makter
som kunne utfordre Vesten. I denne aksjonistiske liberalismen inngikk den
naive forutsetningen at USA/NATO aldri ville la sine egne nasjonale
interesser bestemme når og hvor det skulle gripes inn i menneskerettenes
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navn. Man var dessuten fascinert av forestillingen om at staten var en avleggs
og døende organisasjonsform som raskt ville bli avløst av globalismens
tusenårsrike med åpne grenser og åpne markeder.
Men vi kan ikke ganske enkelt «glemme» maktinteressene i moralistiske
appeller om «verdenssamfunnets» plikt til å gripe inn, om at «vi» ikke kan
«sitte stille» og se på verdens elendighet osv. En slik retorikk forutsetter at
«verdensamfunnet» med USA og NATO i spissen befinner seg på et
sivilisasjonsnivå som er helt annerledes enn det vi faktisk befinner oss på. Vi
kan håpe på et mer sivilisert verdenssamfunn. Men etter den mer nøkterne
stemning som tross alt oppsto etter Kosovokrigen − og som bare er blitt
forsterket av de seinere års kriger og kriser – aner de fleste at noen garanti for
at vi beveger oss i riktig retning ikke finnes.
Moralismens logikk
Enhver hegemonisk makt vil ha en tendens til å rettferdiggjøre sine krigerske
handlinger ut fra «høyere» moralske verdier og ikke kun ut fra snevre
statsinteresser. Som folkerettseksperten Frede Castberg i sin tid sa det:
«Det skal være vanskelig å påvise en krig, som ikke hver av de
krigførende stater gjennem sine ledere har søkt å rettferdiggjøre ut fra det
ene eller andre rettslige eller etiske synspunkt.»61
I dag treffer dette poenget i særdeleshet USAs sjølforståelse. Når det gjelder
FNs konvensjoner ser USAs ledere det slik at menneskerettighetene er
realisert i USA, og derfor er det ikke behov for noe internasjonalt rettsvern.
USAs grunnlov trenger ingen korreksjoner fra FNs konvensjoner. USAs
oppgave er derfor primært å spre menneskerettighetene til andre. Det betyr
sjølsagt menneskerettighetene slik USA tolker dem. Dette moralistiske
verdensbildet er bakgrunnen for at USA enten ikke har ratifisert viktige FNkonvensjoner, eller har gjort det med store forbehold. Noen av disse
konvensjonene skal nevnes her.
Folkemordkonvensjonen ble først ratifisert i 1988 etter 40 års motstand i
den amerikanske kongress. Men med forbehold om at
«... konvensjonen ikke forplikter USA til lovgivende eller andre tiltak
som er forbudt ut fra USAs forfatning, slik denne blir fortolket av
USA.»62
Konvensjonen om politiske og sivile rettigheter ble ratifisert i 1992 og da
med forbehold fra USAs side om at landet fortsatt vil opprettholde dødsstraffen, også for mindreårige. Dette resulterte i en erklæring fra FNs
menneskerettighetskommisjon i 1994 om at et slikt forbehold var uforenelig
med denne konvensjonens formål. Konvensjonen mot rasediskriminering ble
ratifisert i 1994 med et generelt forbehold mot alle forpliktelser som er i strid
med USAs egen lovgivningsmakt. Sin forpliktelse til å respektere Haagdomstolens avgjørelser trakk USA tilbake under Nicaragua-saken mot USA i
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1985. FNs barnekonvensjon, med tilleggsavtaler er ikke ratifisert av USAs
kongress.
Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter inneholder en rekke viktige prinsipper som rett til arbeid, rett til utdannelse, rett
til lik og rimelig lønn, rett til å danne fagforeninger og streikerett. Den
markerer at menneskeretter også handler om grunnleggende materielle
betingelser for et menneskeverdig liv. Konvensjonen ble i sin tid særlig sterkt
støttet av land i den tredje verden og østblokk-land. Denne konvensjonen ble
anbefalt ratifisert av president Carter i 1977, men er fortsatt ikke ratifisert av
USAs kongress.
Det er ikke mulig å hevde at USAs rulleblad når det gjelder å slutte opp
om forpliktende internasjonale menneskerettslovgivning er imponerende. Det
er et ironisk faktum at verdens sterkeste stat, som utøver en enorm og global
påvirkning mot sine omgivelser, samtidig ønsker å beskytte sin nasjonale
suverenitet fra påvirkning som utgår fra det internasjonale rettssystemet med
FN som sin kjerne. Her er det ikke snakk om å bøye seg for globaliseringens
logikk. Når det gjelder folkerett så er grensene for globalisering langt på vei
USAs grenser. Landet er her i selskap med noen få andre innadvendte land
som man ellers ikke like å bli sammenlignet med.
Å være medlem av FN betyr minimum å være traktatforpliktet på FNpakten. Men denne pakten inneholder ikke annet enn en henvisning til vår
positive holdning til grunnleggende menneskerettigheter (FN-paktens innledning). Den inneholder i motsetning til konvensjonene, altså ingen presist
definerte menneskeretter som − fordi FN-pakten er en rettslig bindende avtale
− ville ha forpliktet medlemslandene.63 USAs FN-medlemskap som sådan er
derfor mindre problematisk enn deltakelse i konvensjoner.
Til tross for at USA var den sentrale pådriveren bak dannelsen av FN,
oppsto USAs motstand kort tid etter andre verdenskrig, i den kalde krigens
mørke dager rundt 1950. En utbredt holdning i den amerikanske kongressen
var at USAs konstitusjon sikret menneskerettene så godt som noe, og at
tilslutning til internasjonale konvensjoner derfor ikke var nødvendig. Men
under dette lå også en angst for at konvensjonene inneholdt elementer som
påtvang USA lover mot landets vilje. Et sterkt FN-regime ble sett på som en
trussel mot USAs nasjonale suverenitet − og dette er og forblir hovedmotivet
for USAs negative holdning til menneskerettsforpliktelser. Disse holdningene
resulterte på begynnelsen av 50-tallet i et drastisk endringsforlag til USAs
konstitusjon, det såkalte Bricker Amendment. Senator Bricker og andre
kongressmedlemmer begynte å frykte at FNs menneskeretter kunne bli brukt
til å kritisere USAs rasepolitikk. De foreslo like godt at muligheten for å
gjøre menneskerettskonvensjoner til lov i USA skulle blokkeres gjennom en
forfatningsendring. For å hindre en slik forfatningsendring − som ville ha
innskrenket presidentens makt − gikk daværende utenriksminister John
Foster Dulles i 1953 ut med en erklæring om at det ikke var USAs politikk å
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bli medlem av FNs menneskerettskonvensjoner, noe som også ble gjennomført.64 På 70-tallet kom det omsider til en viss oppmykning i USAs linje
under president Carter, men disse endringene var langt fra sterke nok til å
hindre tilbakefall under Reagan-epoken og framover. Den amerikanske folkerettseksperten Louis Henkin gjorde i 1974 følgende kritiske oppsummering
av USAs linje i utviklinga av internasjonal menneskerettslovgivning:
«USA har kun sett på menneskerettslovgivning som beregnet på andre.
Vår respekt for menneskeretter − tror vi − er allerede langt forut for
enhver forutsigelig og akseptabel internasjonal standard. Det som trengs
er å bringe frihetens velsignelser til andre.»65
I det store og hele er dette fortsatt en holdning som står sterkt i dagens USA.
«Verdens fremste demokrati» med en forfatning som bygger på prinsippet
om individuelle rettigheter, trenger ikke å underordne seg internasjonale krav
om menneskerettigheter. For her er allerede menneskerettighetene realisert!
Den nye internasjonale straffedomstolen
En av de viktigste konvensjonene fra de seinere år er konvensjonen om en ny
internasjonal straffedomstol (International Criminal Court, ICC) som ble
forhandlet fram i 1998. USAs forhold til denne konvensjonen har vært særlig
krisepreget. Konvensjonen ble vedtatt − etter å ha vært planlagt og diskutert i
FN-organer siden Nürnbergdomstolens dager − med 120 mot 7 stemmer.
Blant de 7 var USA, Irak, Israel og Kina. Denne konvensjonen skal sikre
etableringen av en uavhengig og upartisk permanent domstol for å dømme
personer som begår grove menneskerettsforbrytelser − i krig eller fredstid.
Den skal dermed fungere parallelt med den bestående Haagdomstolen som
behandler tvister mellom stater.
USA vil ikke tiltre denne domstolen fordi man vil utelukke enhver
mulighet for at amerikanske borgere skal kunne stilles for en internasjonal −
og ikke amerikansk − domstol. Det har under utarbeidelsen av denne konvensjonen vært gjort store anstrengelser på å imøtekomme USA. Dette var ikke
merkelig all den stund samtlige øvrige NATO-land støttet og fortsatt støtter
konvensjonen. En hovedinnvending fra USAs side er at Sikkerhetsrådet ikke
vil oppnevne og dermed kontrollere domstolen og dens mandat. De
nåværende særdomstolene for ex-Jugoslavia og Rwanda er domstoler som er
oppnevnt og løpende kontrollert av Sikkerhetsrådet. Rådet har avgjørende
innflytelse på både oppnevning av dommere og av anklageren som avgjør om
saker skal fremmes for domstolen. Rådet har også myndighet til å avvikle
disse særdomstolene. USA med sitt veto vil her ha full kontroll.
En slik ordning er utilfredsstillende og ikke særlig upartisk. Dette betyr
ikke at personer av typen Milosovic ikke fortjener å bli stilt for en slik
domstol. Men det betyr at slike overgrep som NATOs bombekrig mot
Jugoslavia, den etniske rensinga av serbere i Kroatia og av serbere, sigøynere
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og jøder etter at NATO overtok ansvaret for sikkerheten i Kosovo, åpenlyst
burde vært saker for ex-Jugoslavia-domstolen, slik blant annet Amnesty
International har krevd. En undersøkelseskomite under aktoratet, konkluderte
med at det ikke var grunnlag for å reise sak mot NATO-bombingen. Dens
argumentasjon er temmelig pinlig. Blant annet hevder komiteen at siden det
ikke finnes spesifikke avtaler som fordømmer bruk av utarmet uran og
klasebomber, så kan det ikke reises sak mot slik bruk.66 Dette til tross for
domstolen påberoper seg «internasjonal humanitær lov» i sin alminnelighet
og at Jugoslavia-tribunalets artikkel 3 punkt a vil straffe «bruk av giftvåpen
eller våpen beregnet på å skape unødvendig lidelse». Komiteen nektet å ta
stilling til om NATOs krig i det hele var legal, da spørsmålet om fredsbrudd (
dvs. angrepskrig) ikke er nevnt i Jugoslavia-tribunalets statutter. Sjefsanklager Carla del Ponte besluttet høsten 1999 at det ikke skulle reises noen
sak mot NATO. Heller ikke er det reist sak mot UCK og de kosovoalbanere
som etter NATO-krigen har drept sivile serbere i et antall av over ett tusen.
Også måten Jugoslaviadomstolen samler bevismateriale på er det reist kritikk
mot. Det gjelder særlig avhengigheten av vestlig etterretningsmateriale.
Korrespondenten for Neue Zürcher Zeitung skrev slik om disse forholdene:
«Haag-dommerne støttet ofte sine anklager på rapporter fra vestlige
etterretningstjenester. Disse fakta ble alltid frigitt i doser, alt ettersom det
passer oppdragsgiverne i Washington, London, Paris og andre steder.»67
På bakgrunn av slike erfaringer er det viktig at det skapes en ny domstol mest
mulig uavhengig av S-rådet og dermed av stormaktsinteresser. Bare slik kan
en internasjonal domstol oppstå som virkelig forfølger forbrytelser uansett
hvilken stat forbryterne kommer fra − altså en domstol med universell
jurisdiksjon. Seierherrer i krig har aldri hittil måttet stå til rette for en domstol
pga sin krigføring. Det gjelder Den andre verdenskrig like fullt som Kosovokrigen. Med vår tids asymmetriske kriger med total overlegenhet – også når
det gjelder mediekontroll på den ene sida, er det avgjørende at det skjer en
forandring på dette punktet.
Et annet hovedpoeng ved den nye internasjonale straffedomstolen er at
også personer i maktposisjon, kan stilles for retten. John R. Bolton,
nåværende amerikansk viseforsvarsminister, påpekte alt i 1999 at problemet
med ICC ikke kun var amerikanske soldater i fredsoppdrag, men noe langt
mer. Nemlig «presidenten, regjeringsmedlemmene som utgjør Det nasjonale
sikkerhetsråd og andre sivile og militære ledere som er ansvarlige for vår
forsvars- og utenrikspolitikk.»68 Dette følger av at ICC også har myndighet til
å dømme tilfeller av aggresjon, dvs. en stats angrepshandling mot annen stat.
USA har vært motstander av at aggresjon skal være underlagt domstolens
myndighet, så vel som av prinsippet om universell jurisdiksjon, dvs. at
borgere av alle land – også land som ikke anerkjenner domstolen – kan stilles
for retten. ICC-konvensjonen er på dette punktet noe nytt, for den påtvinger
alle land en felles jurisdiksjon. Dette betyr at USAs og andre lands ledelse
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kan anklages av domstolen. Men de vil ikke kunne tvinges til å stille for
domstolen.
Under Vietnamkrigen ble det begått massive krigsforbrytelser, ikke minst
fra USAs side, men det fantes ingen internasjonal domstol som kunne etterforske og dømme slike forbrytelser. Blant annet gjorde det såkalte Russeltribunalet (igangsatt av blant andre Bertrand Russell og Jean Paul Sartre) den
gang en viktig innsats for å reise en opinion mot folkerettsbrudd og
krigsforbrytelser også når de ble begått av verdens mektigste stat.
USA kjempet i Vietnam mot en geriljahær som hadde folkelig støtte. I en
slik krig var overgrep mot sivile normalt. Spørsmålet om amerikanske
krigsforbrytelser ble påtrengende i forbindelse med My Lai-massakren der
over 500 sivile − de fleste kvinner, barn og gamle − ble drept av en
amerikansk tropp. My Lai var toppen av et isfjell, den ble først slått opp i
fransk presse, deretter i amerikansk etter at saken først ble ignorert. Som
følge av at stemningen mot krigen var sterk i USA kom massakren for en
amerikansk domstol. Kun en person ble funnet skyldig, løytnant William
Calley. Han ble dømt til livsvarig fengsel, men straffen ble raskt nedsatt og
han ble løslatt etter tre års soning. Dette var likevel kun en episode. Den
massive terrorbombinga av Vietnam (og også over Kampuchea og Laos) var
en langt større forbrytelse, men ble aldri behandlet for noen domstol.
Ifølge konvensjonen for den nye straffedomstolen, ville en sak av My
Lai-typen blitt ført enten for denne domstolen eller for en amerikansk
domstol. Men den internasjonale domstolen vil i det siste tilfellet ha
forbeholdt seg rett til å overta saken dersom den mente at den amerikanske
domstolen ikke gjorde jobben sin på en rettslig holdbar måte. Dette vil være
riset bak speilet mot alle land som ikke er villig til å dømme egne
krigsforbrytere etter gjeldende internasjonal lovgivning.
USAs hovedforhandler ved Roma-konferansen som vedtok den nye
straffedomstolen, David Scheffer, har «truet» med at USAs villighet til å
intervenere omkring i verden, vil minske dersom domstolen kommer i
funksjon. Konsekvensen
«... vil være å sterkt begrense lovlige, men høyst omstridte og risikofyllte
intervensjoner som tilhengerne av menneskerettigheter og verdensfred så
desperat ønsker fra USAs og andre militærmakters side. Det vil oppstå
betydelige nye legale og politiske risikoer ved slike intervensjoner, som
til nå stort sett har vært skjermet for politisk motiverte anklager.»69
Hvorvidt tilhengere av menneskeretter og fred «desperat ønsker» USAs
intervensjoner, skal ikke kommenteres her. Men derimot dette at Scheffer og
USAs ledelse faktisk mener at deres soldater ikke skal være underlagt de
samme folkerettslige forpliktelsene som andre soldater. Man prøver å innføre
igjen på nytt den tvilsomme regelen om at soldater tilhørende den «gode»
side skal behandles mildere enn soldater fra den «onde» siden. Den velkjente
moralismen stikker igjen hodet fram.
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Den amerikanske kongress har vedtatt en lov som forbyr USAs regjering å
samarbeide med den nye domstolen, og å nekte militærhjelp til land som
deltar i domstolen − men presidenten kan gjøre unntak dersom dette er i
samsvar med USAs sikkerhetsinteresser. Det mest ekstreme er en
bestemmelse om at USA ut fra denne loven kan bruke makt for å «befri»
amerikanske borgere som er tatt i forvaring av en slik domstol.70 I tillegg har
USA presset Sikkerhetsrådet til å vedta ett års amnesti for amerikanske
soldater for anklager fra ICC. At domstolen eksisterer er i seg sjøl et
prestisjenederlag for USA. Men utover det er det klart at denne domstolen vil
få en trang fødsel. Når dertil USA truer med å bruke militær makt for å
undergrave domstolen, sier det seg sjøl at utsiktene for en upartisk og
objektiv behandling av forbrytelser mot menneskerettighetene, ikke kan sies
å være lyse.
AVSLUTNING
Med USAs nåværende politiske kurs blir det et stadig større gap mellom FNs
og folkerettens bestemmelser og USAs (og også andre staters) faktiske
maktbruk. En slik motsetning har riktignok eksistert i hele etterkrigstida.
Forskjellen er at USA i dag åpent vedstår seg prinsipper som er fremmede for
Folkeretten og skriver dem inn i sine sikkerhetspolitiske strategidokumenter.
Men, kan man spørre: vil ikke folkeretten faktisk måtte endre seg dersom
både statenes sedvane og det som blir vedtatt i Sikkerhetsrådet åpner for
dette. Dersom USA aktivt arbeider for å justere folkeretten og lykkes i å få
med seg andre stater på dette − må vi ikke da godta en endret folkerett?
Fullt så enkelt er det ikke. Sedvane oppstår først etter lang tids praksis og
det må være alminnelig konsensus mellom statene om at de gamle prinsippene er avleggs, før det kan være snakk om sedvane. Og denne konsensus
kan ikke være et resultat av politisk press og kjøpslåing slik USA praktiserer
det, men må bygge på en faktisk og utvilsom anerkjennelse av nye prinsipper.
Både under Kosovokrigen og under den pågående debatt om preventivkrig
mot Irak, har det ikke bare vært langt fra konsensus – de fleste land var og er
enten fullstendig uenig eller gir i det minste uttrykk for store reservasjoner.
Sjøl om den amerikanske og den britiske regjeringa i dag har skaffet seg
jurister som argumenterer med at FN-paktens krigsforbud de facto er satt ut
av kraft, så holder ikke dette som grunnlag for en ny rettsordning. Det holder
bare som en konstatering av at gjeldende folkerett blir brutt.
Dessuten: det Sikkerhetsrådet til enhver tid bestemmer, er ikke nødvendigvis folkerett. Det ville i så fall være en form for positivistisk lovforståelse på linje med å si at ethvert tenkelig vedtak i Stortinget er lovlig. Et
vedtak i Sikkerhetsrådet må (ifølge FN-pakten art. 24.2) rette seg etter FNs
«formål og prinsipper» og er bare på denne betingelsen folkerettslig
bindende. Og selve FN-systemet med sine institusjoner, konvensjoner og
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ikke minst en brei og sympatisk opinion verden over, kan ikke ganske enkelt
avskaffes og glemmes. Motstanden mot et USA som systematisk bryter
gjeldende folkerett vil minst bli like stor som motstanden mot de to
supermaktene var under den kalde krigens dager, da de begge bidro til å
lamme FN.
Tidligere i denne artikkelen nevnte jeg ett tilfelle av bruk av militærmakt
for å endre samfunnsforholdene i en stat («regimeskifte») som verdenssamfunnet og flertallet av stater syntes å godta. Det var i kampen mot
kolonialisme, som da folkerettslig ble å betrakte som en okkupasjon. Men
kolonialisme tilhører i dag fortida – med Palestina som et mulig unntak.
Derfor kan vi si at enhver bruk av væpnet makt uten forutgående angrep i dag
er ulovlig. Dette er det brei konsensus om og det er og vil forbli et
kjernepunkt i folkeretten.
Om man mener seg sjøl å ha verdens beste hensikter eller å representere
toppen av humane og rettferdige samfunnstyper, så kan «gode hensikter»
aldri i seg sjøl bli en begrunnelse for bruk av militærmakt. Dette enten nå den
«gode hensikt» heter Reagan-doktrinen (som aldri er tilbakekalt), Bresjnevdoktrinen (som hevdet at andre sosialistiske land kan bruke militærmakt for å
sikre sosialisme når denne er truet i et land tilhørende den sosialistiske
blokken – doktrinen ble eksplisitt tilbakekalt under Gorbatsjov) eller det
dreier seg om kristne eller islamske fundamentalisters kamp for å opprette
Gudsriket på jorda. Eller hvilken som helst annen «god hensikt».
Haagdomstolen fastslo i saken USA – Nicaragua at USA ikke kunne benytte
militærmakt mot Nicaragua fordi Nicaragua ønsket å utvikle et annet
samfunnssystem enn det USA ønsket – et «totalitært kommunistisk diktatur»
ifølge USA. I dommen står følgende:
«Retten kan ikke ta i betraktning etableringa av en ny regel som åpner for
en stats rett til intervensjon mot en annen på grunn av at den andre har
gått inn for en bestemt ideologi eller et bestemt politisk system.»71
Samtidig påpekte dommen at USA var forpliktet på traktater og erklæringer
som landet hadde sluttet seg til og som går inn for at hver stat har rett til å
velge sitt samfunnssystem uavhengig av ytre påvirkning og at stater med
ulike samfunnssystemer bør praktisere fredelig sameksistens.
Hva står vi så igjen med – positivt formulert? Svaret er at enhver stat må
bestemme sin egen skjebne. Ikke-innblanding og ikke-intervensjon må
fortsatt være bærende prinsipper i folkeretten. Endring av samfunnsforhold
må bygge på viljen til innbyggerne i den enkelte stat, enten gjennom
demokratiske kanaler eller – dersom det ikke finnes demokrati – gjennom
revolusjonære endringer. Men det må i alle tilfeller være folket som sjøl står
for endringen, ikke en fremmed stat.
De mest militante på høyrefløyen i USA og Storbritannia argumenterer i
dag på en måte som bringer folkeretten tilbake til utgangspunktet. Jeg
poengterte at den opprinnelige folkeretten i realiteten var todelt. I Europa
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gjaldt sivilisasjon og respekt for territorial integritet. I den verden som ble
utsatt for europeisk kolonialisme gjaldt en annen logikk. Medaljen hadde sin
bakside. Denne tenkemåten dukker nå opp igjen. «Vi» lever i en sivilisert
verden hvor lov og rett gjelder. Men det finnes også en usivilisert verden –
terrorister, bøllestater, ondskapens akse, fundamentalisme, nasjonalisme −
som truer «oss». I denne usiviliserte verden gjelder «jungelens lov» – her
gjelder bare makt. USA har makt og må ta på seg den ubehagelige oppgaven
å forsvare «oss». Sjøl når pasifister og «snille europeere» ikke forstår det. Og
sjøl om dette forsvaret betyr at USA må se bort fra folkerettens
bestemmelser. Folkeretten hører kort sagt hjemme i en idealverden som ikke
eksisterer. Konsekvensen av dette resonnementet er at vi er tilbake til
imperialismens logikk.
Enhver som er i tvil om at slike resonnementer preger det konservative
USAs sjølforståelse, bør merke seg populariteten til Robert Kagans artikkel
«Power and Weakness», offentliggjort i Policy Review (mai/juni 2002).
Artikkelen er en hyllest til internasjonal maktbruk uten rettslig grunnlag.
Kagan siterer også og gir sin tilslutning til følgende av briten Robert Cooper:
«I omgang med hverandre ( dvs. innad i Vesten) respekterer vi loven.
Men når vi opererer i jungelen, må vi innrette oss etter jungelens lover.»
Kort sagt: det finnes ikke noen folkerett som gjelder globalt slik som FNpakten nettopp forutsetter. «Vi» – i kraft av vår overlegne makt – definerer
sjøl når vi vil respektere lov og rett og når vi ikke vil gjøre det.
Som sagt: enhver folkerettsordning hviler på et bestemt maktgrunnlag.
For å hindre en utvikling i retning av ny imperialisme og militarisme, ville
det være nødvendig med motmakt mot USAs hegemoni. Den moderne
folkeretten er et produkt av ulike krefter. En kortsiktig historisk tendens har
vært USAs økte militære makt etter den kalde krigens slutt og konsekvensene
dette har fått for FN og folkeretten. Men det finnes også en mer langsiktig
historisk tendens som virket gjennom hele forrige århundre og som besto av
folkebevegelser for fred og nedrustning, en generelt økende respekt for
folkeretten og FN, anti-imperialistiske bevegelser og ikke minst dannelsen
av en rekke nye stater som har behov for den stabilitet og legitimitet som
folkeretten gir. Dette er en underliggende, langsiktig historisk tendens. Den
kan synes svak i dag, men vil virke nøytraliserende inn på USAs hegemoni
og vanskeliggjøre forsøk på å endre de grunnleggende folkerettslige
prinsippene.
(Februar 2003)
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Takk til Rune Skarstein og Hans Ebbing for kritiske kommentarer.
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Se New York Times 29.1.02. Her fremgår det at president Bush kaller fangene
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79

13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

Se Janice E. Thomson: Mercenaries, Pirates and Sovereigns, Princeton, New
Jersey 1994, s. 23-24.
For denne påstanden se særlig Richard Tuck: The Rights of War and Peace.
Political Thought and the International Order from Grotius to Kant. Oxford
1999.
Oversatt fra den engelske utgaven H. Grotius: The Rights of War and Peace,
Washington 1901, bok II, kap XX, s. 247.
Grotius ibid bok III, kap I, s. 291 og 292.
Holberg: Værker i tolv bind, ed. Billeskov Janssen Bd 1, København 1969, s.
350.
Se Robin Blackburn: The Making of New World Slavery, London/N.Y. 1997.
Om Grotius, 193-94, om Locke, 263-65.
Se Tuck, 78ff. Om Locke, særlig 173ff. Se også Hedley Bull: «The Importance
of Grotius for the Study of International Relations», i: Bull/Kingsbury/Roberts
(ed.), Hugo Grotius and International Relations, Oxford 1992, s. 65-93.
Immanuel Kant: «Zum ewigen Frieden», i: Werke. Akademieausgabe Bd. VIII
Berlin 1968, s. 346-47 og s. 358-59. En betingelse for en «verdensborgerrett»
ifølge Kant, er at det blant jordas folk har oppstått et så tett fellesskap at
«rettsbrudd på en plass på jorda blir følt av alle» (ibid. s. 360). En betingelse
som fortsatt − i vår globaliserte tidsalder − ikke kan sies å være oppfylt.
Den store taperen ved freden i Westfalen var pavekirka med sin ambisjon om et
kristent imperium. Paven arbeidet forgjeves for at de katolske land − Frankrike
og Spania − skulle gå i allianse, men de statlige interessene var sterkere enn
religiøse hensyn. Frankrike gikk i allianse med det protestantiske Sverige og det
var disse maktene som vant mest på Westfalerfreden. Paven anerkjente aldri
denne fredsavtalen. Grotius De Jure Belli ac Pacis ble satt på index og da den
fortsatt sto på index i 1899 førte det til at pavekirka ikke fikk sende noen
delegasjon til den internasjonale fredskonferansen i Haag dette året. Folkerett
var ifølge pavekirka en «protestantisk vitenskap». Se Bull op.cit (note 19), s. 77.
V. Rittberger/M. Mogler/B. Zangl, Vereinte Nationen und Weltordnung.
Zivilisierung der internationalen Politik? Opladen 1997, s. 19.

23)

Z. Brzezinski, Out of Control − Global Turmoil on the Eve of the 21st Century,
N.Y. 1993, s. 150.

24)
25)

J. Mayall, World Politics − Progress and its Limits, Cambridge 2000, s. 101.
Carr, The Twenty years Crisis, s. 97 og 101. Wilson-sitatet side 100. Powell er
sitert etter min artikkel «Ved et moralsk nullpunkt. Politikk og etikk etter
Kosovo», Vardøger 26, 2000, s. 219.
Hedley Bull, «The emergence of a universal international society», i: The
Expansion of International Society, ed. H. Bull/A. Watson, Oxford 1984, s. 123.
O. Kimminich: Einführung in das Völkerrecht, Tübingen 1992, s. 93.
Bernd Hüppauf, «Über den Kampfgeist». i: Guha/Papcke (red), Der Feind den
wir brauchen. Oder: muss Krieg sein?, Königstein 1985, s. 82. Jeg gjør
oppmerksom på at disse tallene er omdiskutert og må betraktes som omtrentlige,
sjøl om de klart viser en utviklingstendens. Se Ganzel/Schwinghammer, Kriege
nach dem Zweiten Welkrieg 1945 bis 1992, Münster 1995, note s.107.
I Afghanistan er inntil juli 2002 over 400 sivile drept kun gjennom feilbombing.
I tillegg kommer et langt høyere antall sivile drept ved bombing av «virkelige»
terroristmål. Se New York Times 21.7.2002. Dette er et resultat av at USA

26)
27)
28)

29)

80

30)

31)

32)
33)
34)
35)

36)

37)
38)

39)
40)

41)
42)

baserer sine kriger og sin terroistbekjempelse på bombekrig slik at egne og
alliertes tap reduseres til nesten null.
Fra India alene deltok over to millioner soldater i krigen på britisk side. H.
Kulke/D. Rothermund, A History of India. 3.utg London/N.Y. 1998, s. 266.
Demobiliseringa og hjemvendinga av disse bidro til krisa i det britiske
koloniherredømmet rett etter krigen.
Raymond J. Sonntag: A Broken World 1919-1939, N.Y. 1972, s. 91-92. Året
1920 er på mange måter et vendepunkt. Da slo den økonomiske krisa inn over
Storbritannia og påskyndet imperiets nedgang. Regjeringa innså at man måtte
oppgi ambisjonen om å være verdens sterkeste marinemakt og aksepterte paritet
med USA på dette området. Britisk oponion var i tillegg splittet i synet på den
britiske armeens terrorpolitikk i India, særlig Amritsarmassakren i 1919. En slik
indre splittelse var noe helt nytt.
Se Hovard Zinn, A Peoples History of the United States. 1492-Present, NY
1995, s. 482-484.
Se Geoffrey Best, War and Law since 1945, særlig s. 333-347.
Se Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, s. 363-64.
Etter vedtaket som ga adgang til krig mot Irak i november 1990 fikk Kina et lån
fra Verdensbanken på 140 millioner dollar som USA inntil da hadde blokkert i
Verdensbankens organer. Sovjetunionen fikk en hjelpepakke på 7 milliarder
dollar fra ulike vestlige land, Egypt fikk ettergitt et lån fra USA på 7 milliarder
dollar, Saudi-Arabia ble lovet enorme våpenforsyninger osv. Da Jemen,
sammen med Cuba, stemte mot bruk av militærmakt mot Irak i Sikkerhetsrådet,
sluttet USA å gi u-hjelp til Jemen. Jfr. Michael Ratner, «International Law and
War Crimes», i: Ramsay Clark and others (ed), War Crimes. A Report on United
States War Crimes against Iraq, Washington 1992, s. 42.
Jules Lobel, «The use of force to respond terrorist attacks: The bombing of
Sudan and Afghanistan», The Yale Journal of International Law, vol. 24, 1999,
s. 537-558, særlig s. 538.
New York Times 17.7.02.
For en gjennomgang av sentrale folkerettslige sider ved Israel-Palestinakonflikten, især palestinerens rett til å vende tilbake etter fordrivelsene i 1948
og 1967, se John Quigley, «Displaced Palestinians and a Right to Return»,
Harvard International Law Journal, vol. 39, 1998, s.171-229. Allerede FNs
generalforsamlings resolusjon 194 fra 1948, krevde at Israel måtte la de
fordrevne palestinerne vende tilbake.
Se Rosalyn Higgins i: Reflections on the International Criminal Court. Essays
in Honour of Adriaan Bos. The Hague 1999, s. 166.
Klassekampen 15.2.00. Se også den grundige analysen til R. Normand/Chris af
Jochnik, «The legitimation of Violence: A Critical Analysis of the Gulf War»,
Harvard International Law Journal, vol. 35, 1994, s. 387-416. Om planlagt
ødeleggelse av ikke-militære irakiske mål, særlig el-forsyninga, se s. 402-407
og 412.
Rittberger m.fl., s. 29. De samme forfattere oppsummerer at sikkerhetsrådet ble
redusert «til et instrument for amerikansk verdenspolitikk» (s. 30).
Opplysningene i dette avsnittet er hentet fra Amin Saikal: «Iraq, UNSCOM and
the US: A UN Debacle?» Australian Journal of International Affairs, vol 53,
1999, s. 283-94.

81

43)

44)

45)
46)

47)
48)
49)
50)

51)

52)

53)
54)
55)
56)

57)

58)

82

John Quigley, «The United Nations Security Council: Promethean Protector or
Helpless Hostage?», Texas International Law Journal, vol. 35, 2000, s. 141142.
John Quigley, «The United Nations Security Council ...», ibid., særlig s. 146.
Quigley påpeker i tillegg følgende som burde være innlysende: «Even with a
finding of a threat to peace, individual states are not authorized to take military
action. A finding of a threat to the peace is only a predicate to further Security
Council action» (ibid, s. 150).
Quigley, ibid, s. 150 og 151.
Kina er det eneste land foruten «ondskapens akse» som omtales negativt i USAs
nye strategidokument: The National Security Strategy of the United States
(september 2002). Om en mulig krig mellom USA og Kina, se Jeffrey Record,
«Thinking about China and war». Aerospace Power Journal, vol. 15, 2001, s.
69-80.
Se Louis Henkin, «Kosovo and the Law of 'Humanitarian Intervention'»,
American Journal of International Law, vol. 93, 1999, s. 825.
Sitert etter Winfried Wolf, Afghanistan, der Krieg und die neue Weltordnung,
Hamburg 2002, s. 35.
Ove Bring, «En rätt til väpnad självförsvar mot internationell terrorism?»,
Juridisk Tidsskrift vid Stockholms Universitet, årg. 13, 2001/2002, s. 249.
I de relevante resolusjonene er uttrykk som «military measures» (Korea 1950),
«use of force» (Kongo 1961), «all necessary means» (Somalia 1992) benyttet,
mens ingen tilsvarende klare uttrykk er benyttet i de Irak-resolusjonene som er
fattet etter krigen i 1991 og som USA hevder legitimerer militærmakt. Se Rex J.
Zedalis, «The Quiet, Continuing Air War Against Iraq: An Interpretive Analysis
of the Controlling Security Council Resolutions», Zeitschrift für öffentliches
Recht, Bd. 55, 2000, særlig s. 188-89.
New York Times 13.9.02. Putin henviser til sjølforsvarsretten ifølge FN-paktens
artikkel 51 og til de S-rådsresolusjoner som er vedtatt i forbindelse med kampen
mot terrorisme siden 11.9.01.
Disse ordene ble ansett så viktige at de ble tatt inn i støtteresolusjonen for Israel
som ble vedtatt av USAs senat (94 for, 2 mot) den 2. mai 2002. Se New York
Times 3.5.02
Her sitert etter Law and Force in the new International Order, ed. Damrosch og
Scheffer, Boulder 1991, s. 34.
For opplysningene i dette avsnittet se Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF), Das Kriegsgeschehen 2001, Opladen 2002, s. 69-70.
Sitert etter F.A.Boyle, «The International Court of Justice Lives up to his
Name», American Journal of International Law vol. 81, 1987, s. 84.
Etter andre verdenskrig betegnet representanter for USA Monroe-doktrinen –
som erklærer enhver innblanding (ikke kun militær) i verdensdelen Amerika fra
en ikke-amerikansk stat som en trussel mot USA – som en sjølforsvars-doktrine.
Se Hans Kelsen, The Law of the United Nations, London 1951, s. 798.
Dommen på over 500 sider − «Case Concerning Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua.» – er opptrykt i International Legal
Materials vol XXV, no. 5, September 1986. Sitat på side 1089.
Ove Bring, «En rätt til väpnad självförsvar mot internationell terrorism?»
Juridisk Tidsskrift vid Stockholms Universitet, årg. 13, 2001/2002, s. 242-51.

59)

60)
61)
62)

63)
64)

65)
66)

67)
68)
69)
70)
71)

Se Rittberger m.fl., kap. 2 som på en interessant måte anvender Norbert Elias
begreper fra Über den Prozess der Zivilisation om privat og offentlig
voldsmonopol, til å analysere internasjonal politikk.
Gerd Seidel, «Die Völkerrechtsordnung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert»,
Archiv des Völkerrechts, Bd. 38, 2000, s. 42.
Castberg, Folkerett, 2. utg. Oslo 1948, s. 26.
For dette sitat og for de følgende to avsnittene se Carsten Stahn, «Gute
Nachbarschaft um jeden Preis? Einige Anmerkungen zur Anbindung der USA
an das Statut des Internationalen Strafgerichthofs», Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 60, 2000, s. 634. FNs
menneskerettskommisjon offentliggjør oppdaterte lister over statenes
ratifikasjoner av sentrale konvensjoner på www.unhchr.ch.
Kimminisch, Einführung in das Völkerrecht, s. 355-56.
Se David Weissbrodt, «The Influence of Interest Groups on the Development of
United States Human Rights Policies», i: Natalie K. Hevener(ed.), The
Dynamics of Human Rights in US Foreign Policy, New Brunswick 1981, s. 231.
Sitert etter N.K. Hevener, ibid, s. 293.
Komiteens rapport er gjengitt i Human Rights Law Journal, vol. 21, 2000, s.
255-272. Om utarmet uran og klasebomber, se s. 261-62; om bombingen av
Beograds radio- og fjernsynsstasjonen, s. 268. Generelt sier komiteen: «It is the
view of the comittee that NATO was attempting to attack object it perceived to
be legitimate military objects» (s.265). Så enkelt er det å frikjenne NATO. Og
dette til tross for at Amnesty International og andre organisasjoner var av
motsatt oppfatning og ønsket NATO stilt for Jugoslavia-domstolen. Amnesty
International har derfor betvilt domstolens objektivitet. Se Klassekampen
27.1.01 med sitat av Amnesty Internationals leder Pierre Sane.
Neue Zürcher Zeitung, 14.12.01.
Se New York Times, 5.5.02
Scheffer, «The United States and the international criminal court», American
Journal of International Law, vol 93, 1999, s. 17.
Neue Zürcher Zeitung, 20.12.01.
«Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua», ibid., s. 1083.

83

Martin Vadset
*

NATO, FN OG NORGE – SYNSPUNKTER FRA EN OFFISER

Innledning
NATO er i endring. NATO utvides − det har skjedd før, men nå blir vi kanskje
mange og vi går østover. I april 1999 fikk NATO sitt nye strategiske konsept.1
NATOs basis med kollektivt forsvar opprettholdes, men «arbeidsfeltet» for
NATO går utover det tidligere definerte område for alliansen. Båndene til FN
svekkes. I motsetning til utviklingen før vedtaket om nytt strategisk konsept er
det nå blitt en omfattende offentlig diskusjon om NATOs videre vei. Er vi
umerkelig kommet i en situasjon som kan bety mer NATO − mer KRIG ?
Skal en drøfte NATOs utfordringer og fremtidige rolle og konsekvensene av
NATOs måte å opptre på, er det nødvendig å forankre en slik gjennomgang til
De forente nasjoner (FN) og FN-pakten. Verdensorganisasjonen FN representerer det internasjonale system som ble skapt etter 2. verdenskrig og som ble gitt
ansvar for internasjonal fred og sikkerhet . Det er også viktig å se på de rent
praktiske sider ved FN- organisasjonens evne og muligheter til å fungere i
rollen som utøver av den tilsynsoppgave det er å våke over verdens fred og
sikkerhet og fremfor alt å bidra til som det heter i FN – paktens innledning:
«…å redde kommende slektsledd fra krigens svøpe som to ganger i vår
livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten…»
FN-pakten og Atlanterhavspakten
NATOs bidrag til fred og sikkerhet er grunnleggende endret i løpet av 1990årene. Konsekvensene av dette vil bli drøftet i lys av FNs plass og det faktum at
Norge har brutt med sin tidligere grunnfestede lojalitet til De Forente Nasjoner.
Frem til 1995/96 deltok Norge i lange perioder med langt over 1000 personer i
FNs fredsbevarende operasjoner. Nå høsten 2001 er der kun en håndfull norske
å finne i FNs blå beretter.
NATO ble skapt for å trygge den vestlige verden. NATO forankret sitt etiske
og folkerettslige formelle grunnlag til FN-pakten. Atlanterhavspakten og FNpakten er i ordvalg og uttrykksmåte sammenfallende på flere viktige områder.
FN-pakten understreker at fredelige midler er det primære i alle internasjonale
konfliktsituasjoner både når det gjelder håndtering av kriser på et tidlig stadium
og for hvordan kriser skal søkes løst når de har inntruffet. FN-pakten fastlegger
som prinsipp at makt ikke skal anvendes av det internasjonale samfunn så lenge
det ikke er åpenbart at alle fredelige midler er nytteløse.
En kan populært si at FN-pakten forbyr krig, altså bruk av militær makt.
Denne viktige og helt grunnleggende bestemmelse finnes i FN-paktens artikkel
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2(4). Unntaket er art. 51 i FN-pakten hvor retten til selvforsvar individuelt eller
kollektivt er fastslått. NATO er altså bygget på og tar sin legitimitet nettopp i
artikkel 51.
NATO bygger på tanken om det kollektive forsvar. Slik utviklingen i Europa
ble, sto man bare fire år etter undertegnelsen av FN-pakten i en situasjon hvor
man følte behov for en kollektiv forsvarsallianse. NATO ble dannet i første
omgang av 12 land inkludert Canada og USA. I vår sammenheng er det viktig å
peke på at dannelsen av NATO var i samsvar med ideen om å kunne forsvare
seg, konkret til det område NATO trakk opp i Atlanterhavspakten og som
omfattes av artikkel 5 i denne pakten. Artikkel 5 operasjoner som i løpet av
1990-årene er blitt et dagsaktuelt tema referer til det samme.
Atlanterhavspakten presiserer i art. 1 sin lojalitet til De forente nasjoners
pakt og at partene, altså de enkelte medlemsland i NATO,
« ... forplikter seg til, som fastslått i De forente nasjoners pakt, å bilegge
enhver mellomfolkelig tvist som de måtte bli innblandet i, ved fredelige
midler på en slik måte at internasjonal fred og sikkerhet og rettferdighet ikke
blir satt i fare, og i sine mellomfolkelige forhold å avholde seg fra trussel om
eller bruk av makt på noen måte som ikke er i samsvar med formålene for
De forente nasjoner.»
Det er allerede på dette grunnlag nødvendig å spørre hva er det i bildet som rettferdiggjør at NATO i 90-årene utvikler en strategi som effektivt ikke bare
uthuler FN-paktens klare bestemmelser, men som faktisk innsetter NATO som
den bedre vitende og gir seg selv fullmakt til å bruke militær makt også utenfor
NATOs område. Spørsmålet blir ubehagelig når en har i mente at FN-pakten ble
skrevet med 2. verdenskrig som sterk bakgrunn fra en nær fortid og at Atlanterhavspakten ble skapt i en situasjon hvor denne del av verden følte en forsterket
uhygge og ønsket på FN-paktens grunnlag å møte en eventuell konkret trussel.
Legitimiteten var klar.
Det karakteristiske ved FN-pakten er at den selv om den ble et kompromiss,
så er den et dokument det ble oppnådd enighet om. Vi har altså med en internasjonal forpliktelse å gjøre som er uttrykt i et dokument som representerer et
senior dokument på feltet Internasjonal rett. FN-pakten blir dermed som en
grunnlov å regne og dermed en garanti for at mellomfolkelige situasjoner skal
håndteres etter intensjonene i FN-paktens formulerte anvisninger. Brudd på
menneskerettighetene – grove brudd − på menneskerettighetene, har opprørt
mange de siste 15 år. For bare å bruke tidligere Jugoslavia som et eksempel, så
er det enten vi liker det eller ikke meget tvilsomt om det gir rett til å gripe inn i
en slik situasjon med makt uten etter vedtak om det i FNs Sikkerhetsråd. At
verden kan gripe inn med andre midler − mindre enn militær makt − er mindre
tvilsomt og vil finne sin begrensning i det eller de vedtak Sikkerhetsrådet fatter.
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FNs evne til å disiplinere verden
Bare hvis internasjonal fred og sikkerhet trues og fredelige midler ikke fører
frem, kan makt brukes og dette krever Sikkerhetsrådets beslutning. Her er vi
straks ved en vesentlig vanskelighet. Når er vi i en situasjon hvor vi kan si at her
nytter det ikke lenger − alle fredelige midler er «forbrukt». Det er her fristelsen
kan ligge til å demonstrere handlekraft uten lovlig grunnlag. «Hensikten helliger
midlet.»
Det kan hevdes at det er først når Sikkerhetsrådet konkluderer at situasjonen
er avklaret. FN er altså vesentlig forskjellig fra nasjonalstaten og nasjonalstatenes tradisjonelle eller «gamle måte», om en vil, å håndtere kriser på, nemlig
ved å bruke makt, eller ved simpelthen å true med makt eller direkte å gå til krig.
At Sikkerhetsrådets vedtak, særlig når vetoretten brukes, kan ligge på tvers av
for eksempel norsk eller såkalt vestlig oppfatning endrer ikke på Sikkerhetsrådets vedtak som det formelt korrekte og folkerettslig bindende.
Selv om det er nyanser, forskjeller i oppfatning om FN-pakten som en solid
pilar i folkeretten, synes det klart med en legmanns øyne at «å ta saken i egne
hender» selv i situasjoner som i tidligere Jugoslavia, representerer et klart
folkerettslig brudd. Typisk for FN-pakten og forøvrig internasjonalt politisk
samkvem overhodet er at dette karakteriseres av kompromisser mer enn enstemmige vedtak eller felles handlingsplaner. Det reelle liv om vi vil, gjenspeiler
forskjeller i mål , kultur og vektlegging av hva som skjer i verden.
Hva FN-pakten angår, er det et faktum at selv om tanken var der om at FN
skulle ha rett og evne til å sørge for fred og sikkerhet i verden også med makt så
ble dette ikke resultatet. Verden kom ikke lenger – noen vil si at det var det
beste.
Når dette ble resultatet, plasserer det et enda større ansvar på FNs
medlemsland til lojalt å støtte FNs rolle med å ivareta fred og sikkerhet.2 Vi står
overfor en lojalitetsprøve når nasjonale hensyn og nasjonale prioriteringer vektlegges tyngre enn en løsning som har tilslutning i FN.
Fredsbevarende operasjoner
FN har i mer enn 50 år blitt brukt i fredsbevarende operasjoner. Observatører ble
introdusert i 1947/48. Militære avdelinger ble introdusert fra 1956 (Suez-krisen).
Det forelå tre muligheter for FN da militære avdelinger skulle organiseres og
settes inn i fredsbevarende oppdrag som har som sitt egenlige mål å hjelpe til
med å legge forholdene til rette for en fredelig løsning av konflikter.3
(a) En uavhengig styrke direkte ansvarlig overfor Sikkerhetsrådet evt Generalforsamlingen gjennom Generalsekretæren. Sjefen for styrken skulle svare
direkte til FN og skulle fungere uavhengig av vedkommende land som
styrkesjef eller militære avdelinger var avgitt fra.
(b) Gi oppgaven til et land eller gruppe av land for å gjennomføre et FN-mandat,
men ellers uavhengig av FN (som under Korea-krigen).
86

(c) En internasjonal styrke organisert av en gruppe land, men som senere skulle
forankres til FN.
Hovedforsamlingen valgte opsjon (a) med en fredsbevarende styrke direkte
knyttet til FN (Sikkerhetsrådet) gjennom Generalsekretæren. Dette har senere
vært ordningen for alle FNs fredsbevarende operasjoner.
Det operative konsept som ble lagt til grunn var at:
a. Styrken skulle operere med partenes samtykke.
b. Styrken skulle opptre upartisk.
c. Styrken skulle bruke våpen bare i selvforsvar.
Dette konsept er ikke blitt endret i nevneverdig grad. Riktignok har det vært
drøftet mange ganger og senest nå i det nylig fremlagte forslag ( august 2000)
fra det såkalte Brahimi utvalget.4 Utvalgets anbefalinger er for de flestes vedkommende ikke nye, og lignende forslag har vært drøftet i FNs organer flere
ganger uten at endring har funnet sted.
Et tilbakevendende spørsmål har for eksempel vært om retten til selvforsvar
skulle omfatte forsvar av mandatets gjennomføring. Dette er blitt prøvd i
mindre utstrekning, men har strandet på hvor langt man kan eller evner å gå.
Fredsbevarende operasjoner har i de fleste tilfeller blitt iverksatt med henvisning
til Kap.VI i FN-pakten og er da bundet til nettopp å følge det operative konsept
som er redegjort for ovenfor. Avdelingene har ikke utstyr for mer enn å kunne
forsvare seg selv. De er alle frivillige og mange finner det meningsfylt å være
med på å hjelpe til på FNs vegne med å finne en etter hvert fredelig løsning på
den krise eller situasjon en står i. Det er slett ikke slik at en soldat som
tjenestegjør i en fredsbevarende operasjon «over natten» skal kunne skifte ham
og «gå til krig».
Det er på ingen måte sikkert at en som har meldt seg som frivillig til en
fredsbevarende operasjon, vil være frivillig i en fredsopprettende operasjon. På
dette punkt er det i 1990-årene rettet sterk uberettiget kritikk av FNs fredsbevarende styrker, ofte fra politisk hold også i Norge. Selv om det er mulig å
forstå den frustrasjon som kan føles når en FN-styrke ikke lykkes, er det
vanskeligere å akseptere ren uvitenhet om FN styrkens organisasjonsmessige og
konseptuelle begrensninger. Det er heller ikke en enkel sak å gjøre styrken
«sterkere». For det første koster det mer og enkelte land kan få vanskeligheter
med å delta. Det i seg selv er uheldig fordi tanken bak FNs fredsbevarende
styrker også er at det er positivt at mange bidrar i slike felles oppgaver. Et annet
viktig element er at når partene sier seg enig i en FN-operasjon vil befolkningen
i vedkommende område ofte være var for en militær styrke som simpelthen kan
oppfattes som en okkupant i stedet for en internasjonal venn.
Tilsvarende er mer robuste engasjementsregler såkalte Rules of Engagement
(ROE) blitt etterlyst ofte fra politisk side og mer i fortvilelse over oppståtte
vanskeligheter enn innsikt i de mekanismer og utfordringer soldaten møter i
felten. Selvforsvar er i FN-sammenheng i fredsbevarende operasjoner kort
fortalt at når du blir direkte beskutt er du i din gode rett til å bruke ditt våpen til å
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forsvare ditt liv. Denne basisregel trenger ikke omfattende operative doktriner
eller omfattende regler for å forstås av soldaten og blir sjelden misoppfattet. I en
fredsopprettende operasjon derimot hvor bruk av makt kan være langt mer
synlig, kan dette spørsmål ha større gyldighet.
Fredsopprettende operasjoner
En fredsopprettende operasjon hvor militær makt vil kunne brukes, må ha et
mandat som refererer til FN-paktens kapitel VII og krever en langt mer
omfattende resurstildeling siden styrken må være i stand til å ta opp kamp i langt
videre omfang enn hva som er tilfelle ved en fredsbevarende operasjon.
Utfordringer på dette området har hittil blitt overlatt til styrkesjefen som de
lokale forhold tatt i betraktning har veid egne muligheter opp mot den risiko
som styrken vil bli utsatt for, og tatt sin beslutning. En slik avveining henger
også sammen med at en fredsbevarende styrke er utstyrt med våpen og annet
materiell avpasset til den måte styrken skal opptre på.
Selv om mye sikkert kan gjøres for å forbedre FNs innsats for fred og sikkerhet i verden, så er det utenfor FNs muligheter som organisasjon å disiplinere
verden med militær makt. Til det er FN-paktens vektlegging av fredelige midler
som redskap og basis for FNs innsatser for sterk. FNs ledelse med hovedkvarter
i New York er ikke en militær stabsorganisasjon. Tvert i mot, den er en sivil
organisasjon som i sitt sekretariat har en viss militær kompetanse. Hoveddelen
av FNs militære kompetanse befinner seg ute i felten opptatt med å lede FNs
fredsbevarende operasjoner.
Hvis derfor militær makt skal kunne brukes i en fredsopprettende operasjon,
må det etableres et militært kommandoapparat og det betyr at en slik oppgave
må overlates til et eller flere land som på FNs vegne gjør jobben ute i felten.
Rent praktisk er det også slik at det nærmest er utenkelig at i hvertfall de store
land vil akseptere at landets soldater ledes i en krigssituasjon av andre enn de
selv evt. av en kommando som vedkommende land samarbeider med eller er
alliert med.
Det bør også legges til at det sofistikerte mil utstyr og ulike systemer for
kommando og ledelse neppe vil bli stilt til disposisjon for andre. Dermed er
opsjonen at FN selv leder en slik mer omfattende operasjon mindre sannsynlig
om ikke utelukket. En ordning med en «coalition of the willing» eller avarter av
det er derfor langt mer sannsynlig. Gulfkrigen er det hittil beste eksempel her.
Regionale ordninger
Kapittel VIII i FN-pakten − Regionale ordninger − slår fast at regionale
ordninger eller regionale organisasjoner ønskes velkomne til å medvirke i
spørsmål som angår mellomfolkelig fred og sikkerhet. I Europa tenker vi
kanskje først og fremst på OSSE som formelt er gitt status som regional
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organisasjon. OSSE har pr. i dag ingen militær kapasitet, men kan når erfaring
bygges opp sikkert fortsette sin fredsbevarende innsats med observatører.
Hvorvidt EU vil utvikle en egen militær kapasitet, eventuelt i nært samarbeide med NATO som vil kunne brukes i FN sammenheng, er det for tidlig å
ha en fast mening om. Det er slik det nå i år 2001 avtegner seg et uavklart
spørsmål om det i det hele tatt er praktisk mulig å bygge opp et militært apparat
parallelt med NATO. Utgiftene blir store og faren for at NATO blir svekket er
stor. Bedømmes en EU militær organisasjon på FN-paktens fundament blir
utfordringen å holde seg til FNs idé og etterleve paktens bokstav minst like stor
som for NATO.
FN-pakten har stilt opp meget bestemte forutsetninger for hvordan regionale
organisasjoner skal opptre i en fredsbevarende evt fredsopprettende rolle.
Kapittel VIII i FN-pakten bestemmer at regionale organisasjoner skal følge FNs
fastlagte formål og prinsipper. Det vil si at tvister skal løses med fredelige midler
som den grunnleggende forutsetning. Med referanse til maktbruk heter det:
«Uten at Sikkerhetsrådet har godkjent det, skal dog intet tvangstiltak treffes i
henhold til regionale ordninger eller av regionale organisasjoner ...» (art. 53 i
FN-pakten).
En må kunne forutsette at denne bestemmelse i FN pakten har almen gyldighet
slik at andre organisasjoner, allianser eller grupper av land, ikke står fritt til å
handle utenfor FN-systemet.
Sett fra FNs side er målet for FNs innsats det overordnede at verden må
spares for igjen å måtte gjennomleve det mareritt og de enorme lidelser vi har
sett de siste 100 år. Riktignok ble FN til i kjølvannet av siste verdenskrig og er
naturlig nok farget av det. Men vi må også huske at der ligger et havari eller
mangel på vilje til å få Folkeforbundet til å virke.
Der er en stor og viktig forskjell på Folkeforbundet og FN, nemlig den at FN
har overlevd store påkjenninger og har bestått i over 50 år. Vi må legge til det
faktum at praktisk talt alle statsdannelser i verden − 189 land idet dette skrives −
er medlemmer og har godtatt FN-pakten slik den foreligger. Dette er organisatorisk og folkerettslig en stor styrke. Av dette følger også at selv den minste stat
kan bruke verdensorganisasjonen med alle dens underorganisasjoner som
spenner over praktisk talt alle mellommenneskelige forhold.
Det er ikke lenger slik at det bare er de store land som bestemmer eller bare
de tidligere kolonimakter som kan fortsette sin politikk i det skjulte. De fem
faste medlemmer av Sikkerhetsrådet er nødt til «høre ut» også de andre medlemmer i Sikkerhetsrådet, en effekt som over tid kan addere seg opp til politiske
konsekvenser. Den eller de som måtte legge ned veto, må også ta belastningen
for dette. Dette er en kostnad som etter hvert har tiltatt i styrke og som sannsynligvis har bidratt sammen med at den kalde krigen sluttet til at veto- retten
brukes sjeldnere nå enn tidligere.
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Hvem bør FN bruke til å gjøre jobben i felten?
Hvilke jobber eller oppgaver er det som FN må gjøre ute i felten? To viktige
dokumenter ble utarbeidet av FNs Generalsekretær i første halvdel av 90 årene:
An Agenda for Peace (1992), og
A Supplement to An Agenda for Peace (1995).5
Det første dokumentet var en analyse av og anbefalinger om hvordan FN kunne
komme videre med å få et fornyet grep på hvordan utfordringen internasjonal
fred og sikkerhet kunne håndteres. Supplementet av 1995 oppsummerte og
justerte de tanker som det første dokumentet omtalte i lys av det mellomliggende
tidsrom.
I En agenda for fred definerer generalsekretæren de forskjellige innsatser FN
gjør:
- preventivt diplomati
- fredsskaping
- fredsbevaring
- fredsbygging, og
- fredsoppretting.
Disse aktiviteter henger sammen, og vi har omtalt fredsbevaring og fredsoppretting ovenfor. Preventivt diplomati er langt på vei selvforklarende, men er
viktig i det generalsekretæren her har en mulighet til på et tidlig stadium å
komme i inngrep med situasjoner som kan utvikle seg til kriser. Det er derfor
viktig at generalsekretæren har dyktige medarbeidere eller anerkjente, erfarne
folk å trekke på for å komme i forhand til situasjonen på en tillitvekkende måte.
I denne sammenheng nevnes Preventiv utplassering av fredsbevarende styrker
når partene er interessert. FNs tilstedeværelse i Den tidligere Jugoslaviske
republikk Makedonia er hittil det første og eneste eksempel på dette. Denne
styrken ble etter hvert på noe over 1000. (jfr. Sikkerhetsrådets resolusjon fra
desember 1992.)
Styrken var i Makedonia frem til 28. februar 1999. På dette tidspunkt la Kina
ned veto mot en forlengelse av mandatet.6 UNPREDEP som denne styrken kom
til å hete var en ubetinget suksess, og en kan bare gjette om nåværende tragiske
utvikling i Makedonia kunne vært unngått om styrken hadde fått fornyet sitt
mandat. Mye taler for det, ikke minst det faktum at styrken var plassert nettopp i
det område hvor nåværende problemer oppsto. Personellet kom fra de klassiske
bidragsytere til fredsbevaring, og Norge deltok med en styrke og har hatt
ledelsen to ganger. En interessant detalj er at her deltok også en amerikansk
(US) kontingent, og USA hadde stabssjefsstillingen i 1993/94.7
Fredsskaping er definert som en videre innsats med diplomatiske midler
(dialog) for å bearbeide den politiske vilje hos partene mot en akseptabel løsning
før partene låser seg. Fra FNs side gjøres dette arbeide ofte gjennom «Det stille
diplomati».
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En fredsbevarende operasjon forutsetter at partene medvirker til dette, og
avhengig av hvor kjølig forholdet mellom partene er, vil den fredsbevarende
styrke over tid kunne medvirke til at situasjonen avklares. Selvsagt vil en slik
ideell utvikling ikke alltid finne sted på kort tid, men gjennom tålmodighet og
utholdenhet arbeides det under en positiv overskrift. Sammenliknet med maktbruk er fredsbevaring − selv om innsatsen kan bli langvarig som i Midtøsten
herunder Kypros − langt å foretrekke fremfor krigens langt alvorligere konsekvenser.
En fredsopprettende operasjon trenger innlysende nok ikke samtykke fra
partene. Sikkerhetsrådet bestemmer i henhold til FN-paktens hovedmål om å
unngå en større katastrofe. I henhold til dette og det faktum at FN ikke selv som
organisasjon kan påta seg fredsopprettende operasjoner, var Gulfkrigen, deler av
innsatsen i Somalia, Haiti, Bosnia/Herzegovina (etter 1995) og Kosovo ikke
ledet av FN.
Hvis det er et spørsmål om å igangsette en fredsopprettende operasjon altså
med militær makt, men med gitt FN-mandat, er det hele klart. Makt må hentes
der den er. Det virker rimelig at flest mulig av Sikkerhetsrådets faste medlemmer bør delta. De faste fem som sitter med vetorett, har i slik sammenheng et
særlig ansvar for å gjennomføre sitt vedtak. Hvis vi opplever at Sikkerhetsrådet
bestemmer seg for å gripe inn militært, vil det faktum at de faste medlemmer av
Sikkerhetsrådet er med ute i felten sikre en stor grad av autoritet og politisk
tyngde i operasjonen. Andre land bør selvsagt og i den utstrekning de er i stand
til det, delta med kontingenter og dermed styrke den kollektive innsats.
Når det gjelder FNs fredsbevarende styrker, bør kanskje også alle kunne
delta. Dette er imidlertid ikke så innlysende. Opprinnelig var det slik at det først
og fremst var de land som ikke var faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, som
ble anmodet om å stille styrker til dette formål. Dette var også Dag
Hammarskjölds tanke og Sikkerhetsrådets og Hovedforsamlingens standpunkt
da UNEF I ble opprettet i Suez-området i 1956. Da var forøvrig to av de faste
medlemmer i Sikkerhetsrådet kompromittert (UK og FR).8
En kan også tenke seg at det i starten er en fredsopprettende operasjon, altså
en operasjon hvor makt brukes eller muligheten til å bruke makt er tilstede –
som i Kosovo − etter noen tid overtas av FN, i modus fredsbevarende operasjon.
Deltakelse av de faste medlemmer i Sikkerhetsrådet vil da hensiktsmessig kunne
reduseres til det minimum som er forenlig med at kommandoen overføres til FN
og at innsetting av kampstyrker igjen vil kunne være et ris bak speilet hvis
partene ikke gjør sin del av jobben.
Et godt eksempel på slik arbeidsdeling, som stemmer med de begrensninger
FN arbeider under, er den internasjonale militære styrke INTERFET. Under
australsk ledelse, men med FN-mandat, rykket den inn i Øst-Timor, og i oktober
1999 ble den erstattet av UNTAET, en fredsbevarende styrke under FNs ledelse.
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Konsekvenser
Alle alternativer forutsetter at der foreligger et vedtak i FNs Sikkerhetsråd
eventuelt i Hovedforsamlingen som vil være basis for operasjonen enten den er
FN-ledet eller ikke. Hvis det ikke er tilfelle, står vi uten skikkelig folkerettslig
forankring. En slik situasjon som under Kosovo-krigen (78 dagers krigen) må
for all del unngås for ikke å undergrave viktige folkerettslige barrierer mot
internasjonalt anarki.
Det hører med i dette bildet at noen vil kunne være uenig i en avgjørelse i
FNs Sikkerhetsråd, enten avgjørelsen er forankret i et veto eller ikke. Vektlegging av elementene i en situasjon vil kunne være forskjellig. Det er imidlertid
en meget dramatisk avgjørelse for et land eller en gruppe av land å ta en saks
avgjørelse i egne hender.
Her kan meget tunge saker komme inn for eksempel etnisk rensing, massakrer, kort sagt menneskerettigheter over et bredt felt. Enkelte lands egne interesser vil her kunne utnyttes politisk til helt andre formål enn å få til en god løsning
på den foreliggende krise eller utfordring. Disse kan være knyttet til politiske
målsettinger eller mer konkret landets sikkerhetspolitiske mål. For å sette saken
på spissen, vil en kunne fristes til å si at gamle Clauzewitz er kommet tilbake på
scenen. Om det ikke er kommet så langt som til å si at krig er politikk ført med
andre midler, så er man dessverre kommet et godt stykke på veg.
Som eksempel kan vi ta vårt eget land hvor målet for forsvaret og vår
forsvarspolitikk var konkret siktet inn på å forsvare vårt land, dvs. det norske
territorium. Dette ble selvsagt nr.1 på agendaen under og etter verdenskrigen når
Norge skulle sette ben under seg igjen som nasjon. Alt som hadde med forsvar å
gjøre, også innenfor NATO-alliansen som vi viselig sluttet oss til i 1949,
skjedde under denne overskriften : «Forsvare landet hvis vi skulle bli angrepet.»
At Norge også har forpliktelser etter artikkel 5 i NATO-pakten, er selvsagt og
drøftes derfor ikke videre her.
Etter at den kalde krigen sluttet i 1989-1990, er der skjedd et kvantesprang i
å bruke vårt Forsvar som et ledd i vår politiske dag. Vi kalkulerer med hva
deltakelse i såkalte internasjonale operasjoner vil kunne gi oss i form av goodwill og medinnflytelse. Konflikten på Balkan og nå sist med 78 dagers krigen
med etterfølgende sterk deltakelse i KFOR er blitt viktig − så viktig at de
utfordringer vårt lands nasjonale territorialforsvar står overfor ikke lenger blir
retningsgivende. Det er vår uttalte deltakelse i internasjonale operasjoner som er
retningsgivende.
Det eksisterer kanskje den variant i alle fall for de mindre og små land at
disse land kan legge seg nærmere FN og FN-pakten og over tid søke å bidra til
verdens fred og sikkerhet ved nettopp å støtte bedre opp under den organisasjon
vi har til å se etter disse livsviktige spørsmål. FN vil trenge militære avdelinger i
stort omfang i årene som kommer til sine fredsbevarende operasjoner. Norge vil
bli spurt om bidrag!
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Uansett vil det være nyttig og fullt ut på linje med all folkerett at vi gjør så godt
vi kan med å holde vedlike et nasjonalt forsvar som er et felleseie for vår nasjon.
Det overskudd vi måtte ha, er der god bruk for i FN sammenheng og eventuelt i
operasjoner som er autorisert av FN. Det innebærer også klare politiske
gevinster. Det motsatte − å bli med på ferden uten forankring i FN − vil ikke
bare sannsynlig, men sikkert innebære at vi mister internasjonal anseelse og
troverdighet. Det er kanskje et vanskelig valg.
Nærmere om utviklingen i Norge
Det er nå over 10 år siden den kalde krigen sluttet. Den direkte trussel fra
Sovjetunionen ble dermed borte. Flere røster mente etter hvert at det nå var
riktig å redusere Forsvarets oppgaver og organisasjon.
Urolighetene på Balkan i 90-årene førte til at FN fikk store vanskeligheter.
Norge var kritisk til at FN ikke greide oppgaven ( NATO overtok i desember
1995), og gradvis skiftet Norge sin støtte fra FN til NATO. Ikke bare krisen på
Balkan bidro til dette. Tragediene i Rwanda (1994) og i Somalia (1993) befestet
inntrykket av FNs maktesløshet. Dessverre var der få som støttet FN i denne
vanskelige perioden. Vi glemte at det var vi − FNs medlemsland − som ikke var
villige til å gi FN det organisasjonen trengte av soldater og materiell. Vi kritiserte FN, men vi glemte også viktige prinsipper som FN-pakten bygger på.
Kosovo-krisen medførte at Norge kom i krig. Norge ble med på å bryte
gjeldende folkerett og gikk så langt at Statsministeren ikke ville erkjenne at vi
faktisk var i krig.9 Dette måtte han erkjenne, men ikke før nesten alle andre
hadde registrert det. Fra å være et lojalt og sterkt støttende medlem i FNsammenheng valgte vi en annen vei. For å komme dit tok vi flere politiske grep;
noen av disse var ikke åpenbare for alle.
Vi døpte om vårt engasjement i utlandet fra Fredsbevarende operasjoner
under FN til Internasjonale operasjoner. (Til og med budsjetteringen ble ikke
lenger spesifisert til FN-operasjoner og andre engasjement.) Det ble derfor
vanskeligere å se hva som kostet hva. Med de trange økonomiske rammer vårt
forsvar har hatt på 1990-tallet og den lojalitet som Norge nettopp har vist
overfor FN gjennom flere tiår, ville det være av interesse å se hvilken innsats
Norge egentlig gjør hvert år som bidragsyter til FNs fredsbevarende styrker og
hva som gjøres utenom FN.
Lovverket ble justert slik at det skulle bli plikt til å tjenestegjøre ute i verden
for yrkesbefal.10 Frivillighet skulle gjelde bare for det menige personell. En
grunnpilar for rekruttering ble dermed revet ned – vi kan kanskje si at dermed
ble muligheten for statsmakten til å bruke den militære del av samfunnet øket.
Forsvaret ble et viktig element i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er en
situasjon som hittil bare har vært typisk for verdens stormakter. I det informasjonsmateriale som ble sendt ut for blant annet å møte den offentlige debatt om
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loven, mente Forsvarsdepartementet å se at der var enkelte misforståelser ute og
gikk. Informasjonsbrosjyren avsluttes med følgende:
«Norge vil også i framtida først og fremst delta i tradisjonelle fredsbevarende operasjoner, hvor ikke tvangsmakt inngår, og særlig med støtteenheter
som sanitet og ingeniørtropper.»
Det var i 1995. Fire år senere, i 1999, var vi med i krig i Kosovo og deltar nå i
en meget spesiell og ressurskrevende NATO-styrke som ikke er ledet av FN og
er langt fra det vi kan kalle en tradisjonell fredsbevarende styrke, selv om måten
KFOR-styrken opererer på er langt på vei sammenfallende med FNs operative
konsept for fredsbevarende operasjoner.
G8-landenes utenriksministere hadde en god dag 8. juni 1999 da de i Köln
ble enige om utkastet til en FN-resolusjon om Kosovo.11 Nevnes bør også at det
måtte en Martti Ahtisaari med årelang FN-erfaring til for å arbeide frem et
forslag som etter hvert ble til et mandat for denne styrken som Sikkerhetsrådet
kunne leve med. Eller skal vi heller si som Russland kunne leve med etter å ha
blitt «overkjørt» av NATO under 78 dagers krigen og øst-vest forbindelsene
som hadde utviklet seg meget bra etter Berlinmurens fall hadde kjølnet ganske
kraftig.12 Nå har jo forholdene normalisert seg langt på vei, men det er jo ikke så
sikkert at det går så bra ved en senere anledning.
Politisk er det hevdet at oppgavene for det norske forsvar eller generelt i
NATO er blitt flere ikke færre etter Den kalde krigens slutt. En burde jo kanskje
vente at oppgavene hadde blitt færre eller annerledes vektlagt, som for eksempel
å bringe også vårt sivile samfunn à jour med de mange oppgaver som det sivile
samfunn må ha en god beredskap for. Det kan uten at en nødvendigvis alltid
tenker krig, inntreffe ulykker eller katastrofer i våre nære områder som vi må ha
evne til å håndtere. Innen forsvarssektoren skulle en forvente at med sterkt redusert militær trussel kunne en nå endelig løse viktige oppgaver etter flere års
mangel på sammenheng mellom budsjett og investeringsbehov. Mange land
reduserte sine forsvarsbudsjetter. Hvorfor skulle vi ha et stort forsvar når der
ingen trussel var?
Det ble glemt at Norge aldri noen gang har hatt noe som kunne betegnes
som et «stort forsvar». Hvis noe var stort, så var og er det landet som vi ønsker å
forsvare. Norge har heller ikke tatt mål av seg til å greie seg alene om krig skulle
komme. Det var jo en av grunnene til at vi gikk inn i NATO i 1949 – en klok
avgjørelse. En skulle kanskje tro at selv om våre allierte reduserte på sine tildels
store forsvarsbudsjetter så burde kanskje Norge før det ble snakk om noen
reduksjon ordne opp i eget hus slik at vi kunne vise våre allierte at vi vedlikeholdt et nasjonalt forsvar på et forsvarlig nivå – vi er neppe kommet til tusenårsriket! Vi også ligger geografisk og strategisk der vi ligger.

94

NATO endrer karakter
Men her er andre elementer som sterkt har påvirket de politiske holdninger og
posisjoner. På politisk side forelå tidlig i 1999 NATOs nye strategiske konsept –
med blant annet Out of Area-prinsippet – og Norge har gitt sin tilslutning. Dette
konsept har etter mitt skjønn tatt over styringen av de utvalgsarbeider som ble
igangsatt forut for fremlagte forslag til omlegging av vårt forsvar. (St.prp. nr. 45
for 2000-2001). Det legges økt vekt på internasjonale operasjoner også utenfor
NATOs kjerneområde. I St. prp 45 står der på side 35 høyre spalte:
«Regjeringen understreker at norsk militær deltakelse i internasjonale
operasjoner må ha en tilstrekkelig overordnet folkerettslig forankring. Bare
unntaksvis bør norske styrker delta i operasjoner som ikke har mandat fra
FN, og da bare når dette er velbegrunnet ut fra folkerettslige betraktninger.»
Etter en ganske omfattede kritikk av hvordan vi og NATO håndterte Kosovokrisen og folkerettslige brudd i den sammenheng, er referansen til FN og mandat
fra FN lett forståelig. Det uforståelige er at våre politikere uten å rødme
fastholder at de ikke vil bøye seg for en avgjørelse i FN. Egne folkerettslige
betraktninger skal avgjøre saken. Her kan det være av interesse å se hva Nelson
Mandela sa under sitt første besøk i England etter at han gikk av som president i
juni 1999. Til avisen The Guardian sa han blant annet:
«Jeg er fortørnet over ting Storbritannia og USA bedriver. De ønsker å være
verdens politimenn, og jeg beklager at Storbritannia har slått følge med USA
på denne veien.» og videre: «… beskjeden de to landene USA og
Storbritannia sender ut, er at alle land som frykter veto i FNs sikkerhetsråd
kan gå til ensidig aksjon.»13
Norske reaksjoner og norske valg
Det er påfallende at Norge med sin årelange og lojale innsats med deltakelse i
FNs fredsbevarende styrker, i 1990-årene har vendt seg bort fra FN og valgt
NATO og et stykke på vei Europa (EU) som miljø eller arbeidsrom for sitt
bidrag til fred og sikkerhet i verden. Det relativt sett rolige, men allikevel
dramatiske sammenbrudd av Sovjetunionen ved inngangen til 90-årene, førte
med seg en form for panikk. Det ble stadig klarere at fravær av en tilsynelatende
militær trussel fra øst medvirket til at fotfestet glapp for våre politikere, og også
på militær side ble den nye situasjon malt i duse farger og utnyttet som bakteppe
for gjennomgripende forslag til endringer i vårt nasjonale forsvar.
Sovjetunionens fall ble ikke notert som en utgangssituasjon for å orientere
vårt nasjonale forsvar til endelig å utvikle det til en effektiv organisasjon i eget
land. Et nasjonalt forsvar som ethvert land må ha som utgangspunkt for statens
sikkerhet og som vi nå et langt stykke på veg kunne gjøre selv i det pusterom
som uventet plutselig var der.
Ved inngangen til 90-årene arbeidet FN i motbakke. Feilbedømmelsen av
hva som skjedde i Rwanda og tragedien i Somalia hvor FN ble overkjørt og mis95

brukt, ble en stor belastning. FN-operasjonene i det tidligere Jugoslavia gikk galt
minst like mye på grunn av at de førende medlemsland i FN ikke kunne eller
ikke ville gi sin lojale støtte og bidrag til FN som at FN-innsatsen på bakken
ikke gjorde sin jobb.
Etter den kalde krigen mente mange at FN nå endelig kunne gjøre den
jobben som de mente FN skulle gjøre slik de forsto FN-pakten for å håndtere
utfordringer knyttet til fred og sikkerhet. Norske myndigheter har foreslått eller
støttet forslag om blant annet at FN må gis evne til å ta fatt i kriser på en robust
måte, altså ved å bruke makt. En var oppgitt over at FN holdt på i årevis med
sine operasjoner uten å kunne bli «ferdig med jobben» − et syn som Norge
tilsynelatende fortsatt forfekter.14
FNs idé og viktigste basis for det verdensorganisasjonen kan utrette, er at
189 land har godtatt og sagt ja til at det er FN som skal bestemme hvor langt
man skal gå i de viktige spørsmål som knytter seg til krig og fred i vår verden.
FN har innenfor en slik ramme eller begrensning om en vil, ingen annen
mulighet enn å tilby sin hjelp når stater eller regioner rammes av kriser selvforskyldt eller ikke. FN arbeider i henhold til FN-pakten og kan rent konkret hjelpe
til med å skape forutsetninger for å løse alle stridsspørsmål med fredelige
midler. Dette kan ta tid som vi alle observerer ikke bare i Midt Østen hvor FN
har bidratt i over 50 år! På Balkan vil nå både NATOs fremste ledere og våre
egne politikere måtte innrømme at å reparere tar tid. Kritikk mot FN på det
grunnlag at mandat og innsats ikke er tidsbegrenset, har også totalt forstummet.
En endring av FN-pakten på dette punkt er like usannsynlig i dag som den
har vært det siden FN ble skapt. Den opsjon som foreligger er derfor å arbeide
innen for de begrensninger som er bygget inn i FN pakten. Her kan mye gjøres,
men minst fruktbart er det å redusere støtten til FN eller forlate FN som
hovedaktør i spørsmål som knytter seg til fred og sikkerhet i verden.
Det blir sikkert ikke mer krig fordi vi har NATO, men mer NATO på utsiden
av FN − og dermed militære innsatser uten mandat fra FN − vil bety mer anarki,
og det kan føre til nettopp mer krig i verden. Jeg vil tro at de små land står seg
på å slå ring om FN og støtte opp om FN selv om FN vil representere små skritt
frem mot en bedre verden. Den kanskje største utfordring vi står overfor når vi
studerer FNs og NATOs «indre liv», er at organisasjonene ikke går tilstrekkelig
i takt. Her tregs sersjanter i form av de små land i verden som kanskje kan bidra
med å få marsjen bedre.
Her i Europa kom det i begynnelsen av 1970-årene i gang to forhandlingsprosesser. Den ene førte til slutt frem til OSSE − den gang KSSE. Den andre var
forhandlinger om gjensidige og balanserte styrkereduksjoner, (MBFR)-mutual,
balanced force reductions. Denne siste prosessen kom det i første omgang ikke
så mye konkret ut av. Det er sikkert mange som har glemt det, men allerede i
begynnelsen av 1950-årene begynte Sovjetunionen å snakke om en «alleuropeisk» sikkerhetskonferanse. Det ble ikke tatt på alvor av Vesten.
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Under den kalde krigen fikk vi også Willy Brandts «Østpolitikk». Dette var
avspenningspolitikken som også ble kjent under navnet «detente». Utgangspunktet var at Europa var delt i ideologisk totalt forskjellige blokker med svært
begrenset kontakt. I ettertid ser vi at de initiativer som ble tatt, var riktige − en
kunne jo ikke ha det slik til evig tid. Lett var det ikke, både Brandt og detentetilhengerne fikk føle sterk kritikk.
Vi skal ikke gå lenger i referansen til det nølende arbeide som kom i gang
gjennom Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE) som åpnet i
Helsingfors 3. juli 1973. Selve konferansen foregikk i Genève fra 18. september
1973, og den varte til 21. juli 1975. Endelig 1. august 1975 forelå Sluttakten fra
KSSE.15 Denne søkende periode i Europas historie hvor man bokstavelig talt
arbeidet «med sverd ved lend», er fascinerende lesning i ambassadør Leif
Meviks bok Sikkerhet i samarbeid utgitt i 1992. Vi sto i lange perioder under
den kalde krigen i en slags permanent krisesituasjon. Det var et sterkt behov for
å få til mer levelige forhold mellom øst og vest. Noen mente at en ikke burde
tukle med forhandlinger – motpartens hensikter var uklare og formodentlig
suspekte. Særlig USA var skeptisk og mente at øst-vest problemer burde løses i
direkte forhandlinger, helst bare mellom de to supermaktene.16
Forhandlingene pågikk over flere år. Spørsmålene som ble drøftet, ble etter
hvert konkrete i form og innhold, men før en kom så langt måtte et par viktige
forutsetninger oppfylles: Det måtte skapes en slags forståelse om saksområder –
dagsorden om en vil – slik at partene fant det hensiktsmessig å delta i en
konferanse om sikkerhet og samarbeide i Europa. Det måtte etableres en tillit –
en måtte på et vis komme dit hen at en stolte på sin forhandlingspartner. Derav
begrepet CBM (Confidence Building Measures) som ble brukt i KSSEs tidlige
periode. Senere ble CBM endret til CSBM som står for: Tillits- og sikkerhetsskapende tiltak – dermed var også den militære side med som en viktig komponent i de politiske tillitskapende tiltak.
Begrepet ble viktig under nedrustningsforhandlingene. Det er selvsagt at noe
fart i spørsmål om nedrustning neppe er mulig uten at en ser for seg åpenhet og
det som etter hvert ble et krav i militær sammenheng − forutsigbarhet i militære
forhold. Vi kan trygt si at hele KSSE-prosessen og etter hvert nedrustningsforhandlingene er en form av preventivt diplomati. Dette i den forstand at ved
gradvis å åpne for dialog reduserte man også gradvis faren for ny krig i Europa.
Europa og også Norge fikk etter hvert praktisk erfaring med hvordan slike
prosesser holdes i live og utvikles. Norge var meget aktivt med i prosessene og
det var sikkert nyttig for senere norske initiativ hvor det å skape dialog og bygge
tillit var en utfordring. Fremvekst av tillit og dialog er kanskje de viktigste
enkeltelementer for suksess eller grunnlag å bygge på når det gjelder å
forebygge eller løse kriser på et tidlig stadium. Melvik skriver i sin bok:
«Revolusjonsårene 1989-1991 i Sovjetunionen eller skal vi si Europa, gikk i
realiteten ufattelig fredelig for seg, og var slik en oppfyllelse av KSSEs
bærende idé.»
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Med dette i minne er det grunn til å se nøye på hvordan vi ordner vårt forhold til
omverden uten å legge brakk den mark som er pløyd!
(September 2001)
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Denne artikkel var praktisk talt ferdig 11. september 2001 da terrorangrepet mot
World Trade Center og Pentagon fant sted. Min første reaksjon var egentlig at
nå var det neppe det rette tidspunkt til å resonnere omkring NATO og FN. Ved
nærmere ettertanke kom jeg sakte, men sikkert til den motsatte konklusjon.
Kanskje var det mer enn før tid for å bryte oppfatninger om krig, makt og FNs
egentlige budskap om å finne en vei som kan lede oss fra og ikke mot den store
katastrofen som krig er. En vurdering av de mulige implikasjoner for FN,
NATO-alliansen eller for Norge av terrorangrepet mot USA vil artikkelen ikke
omfatte.
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Hans Ebbing
MOT EIN NY FASCISME? INTERVENSJONAR MELLOM
POLITIKK OG FILOSOFI
«Den som ikkje vil snakke om kapitalisme, bør ikkje tale om fascisme»
(Max Horkheimer)

Frå Vietnam til Afghanistan: Massemedia frå 5. kolonne til ny våpengrein
Det var, så vidt eg veit, filosofen Arild Haaland som først brukte nemninga
teknologisk fascisme på det fenomenet som dette stykket handlar om.1
Utgangspunktet var den massive bombinga av Vietnam med dei store B52-flya
som flaug utafor rekkevidda til alt luftvernartilleri på den tida og bruken av
kjemiske stridsmiddel frå fly i stort omfang. Denne teknologien gjorde det mulig
å føre krig mot andre med minimal risiko for ein sjølv. Det skjedde i den globale
maktbalansen si tid under atomparaplyen. I ly av denne kunne kvar av dei to
polane i systemet, USA og Sovjetunionen, ta seg fridomar til «mindre» krigar
som dei visste ikkje var viktige nok til å utløyse bruken av atomvåpen frå den
globale motparten. USA visste at Vietnam ikkje var så viktig at «Vondskapens
imperium» ville starte motorane i atomrakettane sine og sleppe den globale
vondskapen heilt laus. Høg-bombinga hadde samstundes klare terroristiske trekk
ved at ho berre i lite omfang var retta mot militære mål, men mot den sivile og
naturlege infrastrukturen til Den nasjonale frigjeringsfronten (FNL) og styrkane
frå Nord-Vietnam − jungelen, landområda, rismarkene og elvene.2
Militært sett var denne høgteknologiske strategien ingen suksess. Krigen
varte meir enn dobbelt så lenge som Den andre verdskrigen og bruken av
sprengkraft frå lufta var vesentleg større på eit mykje mindre område. Like fullt
vart FNL og Nord-Vietnam si militære slagkraft halden ved lag. Den sivile
infrastrukturen som alltid må ligge til grunn for krigføring, vart svekt, men
kompensert med auka forsyningar frå Sovjetunionen. Slik kom Vondskapens
imperium inn i krigen gjennom bakdøra.
Intervensjonen frå massemedia avdekte dessutan denne terrorismen slik at
USA sin krig til slutt mista legitimasjonsgrunnlaget, ikkje berre i USA, men òg i
dei fleste NATO-landa. Media kunne fungere som 5.kollonne. Folka i NATOlanda hadde heilt til denne tid levd i allmenn takksemd til USA for frigjeringa
frå nazismen og fascismen under verdskrigen og økonomisk atterreising med
Marshallhjelp og amerikapakkar.
Bløff er eit urgamalt innslag i krigskunsten. Med utviklinga av massemedia
fekk bløffen industrielt omfang alt under fascismen og Den andre verdskrigen.
Vietnamkrigen var truleg den siste konvensjonelle krigen − utan bruk av atomvåpen − der massemedia enno kunne få funksjonen som 5. kolonne. Dei direkte
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informasjonsstraumane, dei raske og tette sambanda mellom menneska på ulike
kontinent, medvit om faren for gjensidig utsletting ved bruk av atomvåpen fekk
mange til å tru ei stund at krig heretter eigenleg måtte vere umulig.3 I den grad
kommersielle massemedia kan falle krigen i ryggen, gjeld det berre ved at dei
formidlar nyhende dei i mediakonkurransen ikkje kan underslå – ikkje som
sjølvstendige, kritiske instansar. Golfkrigen i 1991 vart derfor på ein heilt annan
måte førebudd som ein mediekrig frå Pentagon si side. I staden for å prøve og
kneble media og styre dei gjennom politiske direktiv, vart utvalde media no
inviterte til å delta i krigen gjennom globalt formidla reportasjar frå særskilt
reserverte observasjonspostar ringside. Ved krigsførebuingane vinteren
2002/2003 inviterte Pentagon eit stort tal internasjonale journalistar til å dekke
den foreståande krigen – mot at Pentagon dekte reise- og opphaldskostnadene.
Det nye informasjonssamfunnet som skulle gjere krig umulig, gjorde no krig
mulig på nye premissar, der bileta har overtatt informasjonshegemoniet frå orda.
Krigen vart meir enn nokon gong før eit virtuelt fenomen, parallellkøyrt med
den verkelege krigen og blanda seg med denne, slik at denne kombinasjonen
løfta krigen opp på eit «høgare» nivå der virtualitet og realitet ikkje kan skiljast
frå kvarandre før i etterkant. Takka vere CNN og andre greidde Pentagon å få
gjennomslag i den politiske førestellingsverda for ein ny type krig med
fjernstyrte, hygieniske presisjonsvåpen mest utan mannskap, skreddarsydde for
reint militære mål: Massemedia som ei ny våpengrein.
Først lenge etter at CNN hadde slutta å referere frå bombinga av Irak, vart
det klart at knapt 8% var bombing med «intelligente» presisjonsvåpen, ca 92%
med tradisjonell ballistikk med tilhøyrande «feilbombing».4 Men då var krigen
over og førebuingane til neste runde i gang. Den populære førestellinga om
presisjonskrigen hadde med andre ord rot i eit virtuelt fenomen. Ingen må derfor
tru at feilbombinga ikkje hadde strategiske eller taktiske føremål. Dei etterfølgjande «presisjonskrigane» på Balkan og i Afghanistan kan tvert om tyde på
at bomskota var omtrent så presise som dei var meint å vere, i media kamuflert
som collateral damages, tilfeldige sideverknader.
Det faktum at over 90% av Milosevic sine bakkestyrkar var intakte då dei
måtte kapitulere i juni 1999 og trekte seg ut av Kosovo i ordna geledd, fortel oss
at det ikkje var NATO sine fulltreffarar mot militære mål, men tvert om dei
«tilfeldige» bomskota mot sivile mål som avgjorde krigen. For etter kvart som
krigen skreid fram og det vart klart at ein direkte militær siger ikkje var mulig,
prøvde ein ikkje lenger løyne at ein faktisk stilte rakettane inn på sivile mål −
industriar, kommunikasjonsliner, bruer på ein heilt annan kant av landet (i nord)
enn der dei militære kampane skulle gå føre seg (i sør). I tillegg heldt NATO
fram med å bombe sivile mål i ei veke etter at Milosevic hadde kapitulert og dei
jugoslaviske styrkane var i ferd med å dra seg ut − dette i seg sjølv eit grovt brot
på Genèvekonvensjonane som regulerer krigen sin lov (jus in bello), men av lita
interesse for dei frie massemedia. Sidan etterbombinga ikkje kunne ha militære
omsyn, må den ha vore styrt av reint humanitære siktemål.
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Frå lufta ned på bakken
I Golf-krigen vart om lag 150.000 irakarar drepne, ca. 25-50.000 av desse var
soldatar under tilbaketoget frå Kuwait. Saddam Hussein sine bakkestyrkar vart
overvunne ved at soldatar «i tusenvis» vart gravlagde meir eller mindre levande
i ørkensanden av amerikanske tanks med store plogar som skufla sanden føre
seg etter at irakiske tanks var skotne i stykker frå lufta.5 Det var denne lågteknologiske taktikken som avslutta den høgteknologiske krigen i første omgang.
Men i Kosovo-krigen gjorde eit flyvåpen − tilsynelatande − noko det aldri
tidlegare hadde gjort: Vinne ein krig utan bruk av bakkestyrkar, viss vi ser bort
frå innsatsen til fridomskjemparane i UCK/KLA. (Så seint som i 1998 hadde dei
enno status som terroristar i den offisielle US-retorikken). Om det var UCK som
var NATO sine bakkestyrkar eller NATO som var UCK sitt flyvåpen, er
avhengig av kven sitt perspektiv ein legg til grunn. Poenget er at desse to perspektiva ikkje motseier, men stør opp under kvarandre. For uansett korleis ein
vurderer dette, stadfester UCK-innsatsen at sjølv den meste moderne krig frå
lufta må ende opp med eit herredømme på bakken, viss han i det heile skal vere
«meiningsfull». NATO sin strategiske hovudpine var om alliansen vart tvungen
til å sette inn sine eigne bakkestyrkar, eller om UCK var tilstrekkeleg. Men sjølv
med denne strategiske modifikasjonen framstod bombinga av Jugoslavia som eit
nytt steg i utviklinga ikkje berre av moderne krigføring, men òg av fenomenet
teknologisk fascisme.
Tilsvarande med den amerikanske suksessen i Afghanistan: Utan Nordalliansen sine troppar på bakken, ville den militært sett risikofrie bombinga av så
vel sivile som militære Taliban-mål, ha vore tilnærma meiningslaus, med
mindre USA/NATO sjølv gjekk tungt inn med bakkestyrkar, eit politisk vågestykke som andre har prøvd før utan hell.
Krig for eit nytt tusenår
Den offisielle suksessen med presisjonsbombinga i Afghanistan er samstundes
ein klar indikasjon på at feilbombinga av sivile mål i dei to nemnde krigane på
90-talet ikkje var så heilt feil likevel. Dei sivile, i stor grad industrielle
strukturane i Irak og Jugoslavia var mykje meir utvikla og viktige for moderne
krigføring enn i Afghanistan, som dessutan alt var alvorleg svekt gjennom 21 år
med krig før 11. september. «Feilbombinga» var strategisk sett mykje viktigare i
dei to første krigane enn i den siste. For i den offisielle retorikken i Washington
enno medan bombinga i Afghanistan heldt på, nådde krigen her «et helt nytt
raffinert nivå» samanlikna med Kosovo-krigen:
«De siste månedene har det amerikanske militæret gitt en demonstrasjon på
hvordan kriger kan utkjempes i et nytt årtusen, der skytterens skarpe øye er
skiftet ut med datachips, laserstråler og usynelige sattelitter. Det er en
utvikling som verden fikk en forsmak på under Golfkrigen for 11 år siden.
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Den fortsatte med innsatsen mot Slobodan Milosevic og hans bander i
Kosovo, men har i Afghanistan nådd et helt nytt raffinert nivå».6
Innsatsen av intelligent skyts var no komen opp i 60% av alle avfyrte salvar.
Kampen mot Taliban vart avgjort ved ordre som vart tasta inn på datamaskiner i
kommandosentralar som låg tusenvis av kilometer borte. «Guds soldatar klaga
bittert over at dei aldri fekk sjå den fjerne fienden inn i augo».7 I essaysamlinga
Til forsvar for kannibalisme sette Arild Haaland fram den etiske grunnsetninga
for krigføring at ein ikkje burde drepe fleire menneske enn det ein sjølv kunne
ete.8 I samsvar med Taliban sin fundamentale etikk, burde ein ikkje drepe andre
fiendar enn dei ein sjølv kan sjå beint inn i augo. Til liks med kannibalane ville
ein slik før-moderne krigsmoral redusere krigen sine redsler meir enn all
moderne krigsmoral til saman med sine humanitære intervensjonar til forsvar for
sivilisasjonen, menneskerettane, demokratiet og den frie marknaden, kort sagt
våre verdiar.9
Desse verdiane blir fremja med av krigføring «på et nytt raffinert nivå», som
dermed blir ein verdi i seg sjølv. For nettopp det raffinerte ved han − oppheving
av faren for gjengjeld − snarare understrekar det fascistoide karakterdraget, heva
over det menneskelege og modererande momentet som ligg i å måtte møte
fienden sine lidingar andlet til andlet, eller måtte ete han etterpå.10 Denne slags
teknologisk og organisatorisk distanse til offera var i si tid ein viktig føresetnad
for Holocaust under nazismen. Den skitne, risikofylte jobben med å rydde opp
på bakken med fare for eigne liv kan representanten for Den vestlege
sivilisasjonen, NATO-alliansen, då heilt overlate til andre, mindre hygieniske
krefter, som UCK/KLA eller Nordalliansen. På grunnlag av den nye
krigsteknologien og den strategi den gjer mulig, kan den globale eliten i langt
større grad enn tidlegare løfte seg over dei trivielle forpliktingane på bakken
under krigen – og ikkje minst etterpå. Slik oppnår den ein distanse som ingen
tidlegare elite har oppnådd til dei lidingane den gir støyten til, og gjer seg di
meir immun mot korrektiv nedanfrå.
«Vår forakt for svakhet»
I følgje Folkerettsdomstolen i Haag er bruk av atomvåpen i strid med Folkeretten. Atomvåpna kan berre brukast til åtak mot andre − altså til den type krig
som Folkeretten vil hindre, ikkje til forsvar på eige område. Dei er av natur
offensive våpen. Ikkje ein gong «små», taktiske a-våpen kan brukast til forsvar
på eige territorium, berre på dei andre sitt, på trygg fråstand frå den som sit med
utskytingsknappen. Derfor har USA, ikkje (Vest-) Tyskland, alltid hatt herredømmet over atomrakettane som har vore utplasserte i Tyskland. Og då radioaktiviteten kjenner ingen landegrenser, vil den i neste omgang råke samfunn
som er heilt uskuldige i forhold til den konflikten som sette krigen i gang.
Like fullt er atomvåpenstrategien ein institusjon, sjølve grunnlaget for
USA/NATO-alliansen, den avgjerande ryggdekninga for alle andre former for
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krig, ikkje minst dei out of area. Den er på ein avgjerande, global måte retta mot
dei andre og uttrykkjer slik ein maktpolitisk arroganse som tidlegare ikkje var
mogleg i global samanheng. Her i frå er ikkje vegen lang til det som Arild
Haaland sin kollega frå Bergen, Harald Ofstad, såg som sjølve kjernen i den
nazistiske ideologien, den mest ekstreme forma for fascisme til i dag: Vår forakt
for svakhet.11
Atomvåpenstrategien globaliserte forakta for veikskap langt ut over
nazistane sin horisont og konstituerte slik et nytt politisk vi i ein global samanheng. Det er eit slikt «vi» Ofstad viser til når han talar om vår forakt for svakhet.
Slik forakt inneber ei elitistisk sjølvforståing med ryggdekning i atomvåpen og
ein stadig meir dynamisk teknologiutvikling, fullstendig integrert i all produksjon, kommunikasjon og alt forbruk i dei industrielt leiande landa, kort sagt i
heile «vår» moderne livsverd. Denne ryggdekninga gjer ei kvar førestelling om
rasemessig overlegenheit overflødig for eit fascistisk prosjekt. Suveren maktbruk og forakt for veikskap blir to sider ved samme sak. Maktbruk med
suverene, raffinerte middel stadfester eliten si forståing av seg sjølv som elite. I
denne elitismen ligg det òg ein sjølverklært rett, fridom, til å blande seg inn i den
svake sine saker og dermed ein rett til å suspendere gjengse, lokalt forankra
moralske normer til fordel for endå høgare, globale verdiar. Det globale
forsvaret av fridomen blir derfor viktig. Den globale fridomen til Det frie Vesten
er, sett frå dei andre sin synsstad, derfor ikkje noko anna enn ei omskriving av
den overlegne makta, hegemoniet. I den siste fasen av globaliseringa etter at
Sovjetunionen forsvann, blir desse brota på gjengs moral tranformerte til ei
universell form for etikk, til handfast, forpliktande humanisme i form av
humanitære intervensjonar og forsvar for høgare verdiar med intelligente våpen
og frie massemedia.
Filosofiske intervensjonar: Teknikk og vitskap som «ideologi» − Produktivkreftene sin transcendens
Om lag samstundes som Haaland lanserte begrepet om teknologisk fascisme
under Vietnamkrigen, introduserte Jürgen Habermas begrepet om teknikk og
vitskap som «ideologi». Med det meinte han at teknikk og vitskap legg føringar
for korleis «vi alle» har ein tendens til å tenke også utafor teknologien og naturvitskapane sitt felt.12 Moderne teknologi kan berre fungere som eit samanhengande, naturvitskapleg basert system av teknikk og kunnskap der eit hav av ulike
teknikkar er fletta inn i kvarandre. Dei utgjer ein heilskap av produktivkrefter,
faktorar som aukar så vel arbeidsproduktiviteten i samfunnet som alt forbruk av
natur og menneske. Denne heilskapen med alle sine synergiar i samspelet
mellom dei ulike teknikkane og dei sosiale rammevilkåra overskrir alle forsøk
på å sette han på begrep. Han vil derfor alltid by på overraskingar og utilsikta
verknader på samfunnsutviklinga, ei innsikt Marx var den første til å sette på
begrep. Produktivkreftene viser ut over seg sjølve, dei har, for å nytte ein
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filosofisk ordbruk, ein transcendens som «sprengjer» dei sosiale rammevilkåra,
«produksjonsforholda», som dei i utgangspunktet er hyste inne i og endrar
desse.
Også når det gjeld den måten «vi» forstår oss sjølve på, verkar produktivkreftene inn. Ved sine funksjonar i produksjonen, i den administrative forvaltninga og i kommunikasjonen mellom menneska påverkar teknikk og vitskap
i sin tur tenkemåten til «alle» langt ut over det vitskaplege, tekniske feltet og gir
denne tenkemåten ein universell prestisje. Når samfunnet blir stadig meir
teknologisert, erobrar teknologien sjølve kunnskapsbegrepet og einsrettar det
med dei følgjer dette har for sjølvforståinga «vår».13
I følgje Habermas blir kunnskapen no dominert av ein dimensjon, det å
vinne politisk og sosial kontroll over omgivnadene om lag på same måte som
ein vinn kontroll med naturen gjennom strengt årsaksforklarande eksperimentelt
basert kunnskap om han. Teknologien skaper eit universelt paradigme for
rasjonalitet. Etter Habermas si oppfatning er dette eigentleg ein redusert
rasjonalitet som er blind for dei dimensjonane som vi finn i den dialogiske, ekte
forståande og frigjerande kommunikasjonen mellom menneska. Desse dimensjonane blir overdøyvde av teknikk og vitskap som «ideologi».
Sivilisatorisk arroganse
Habermas har rett når han, i samklang med ein historisk materialisme, framhevar den ideologiske, normative verknaden av denne forma for rasjonalitet.
Den høge status som den teknisk-naturvitskaplege rasjonaliteten har i «våre»
samfunn, Vesten, er eit faktum ingen kan nekte for, uavhengig av korleis ein
elles vil forklare at dette faktum er komen i stand. Denne statusen er ikkje ein
eigenskap ved teknikken isolert sett, men ein effekt, ein «verdi», han får
gjennom sin bruk og oppgåver i samfunnet. Den teknisk-vitskaplege tenkemåten
er dermed blitt eit konstituerande moment ved «vår» hegemoniske sivilisasjon,
når vi hevdar our way of life opp mot dei andre. Sjølve sivilisasjonsbegrepet er
hegemonisk og ekskluderande. Det teknologiske overherredømmet til Vesten
har sitt uttrykk i ein teknologisk-kulturell arroganse.
Dette hovmodet manifesterer seg meir som ei haldning, enn som eit uttrykt
livssyn. Det er primært habituelt, ikkje først og fremst ein uttalt etikk eller eit
artikulert verdisystem, «ideologi» i tydinga livssyn eller samfunnssyn, sjølv om
han også finn mange direkte uttrykk, til dømes i dei historielause, dogmatiske og
propagandistiske retorikkane kring Sivilisasjonen, Menneskerettane, Demokratiet, Marknaden osb.14 Avstanden frå haldning til politisk handling er ikkje då
lang. Vesten har til dømes berre edle motiv for si moderne krigføring, Fred og
Menneskerettar, øydelegging av andre sine masseøydeleggingsvåpen (ved hjelp
av våre eigne, meir raffinerte) og munnar ut i ein sjølvsagt rett til å intervenere
out of area (i praksis austover og sørover). Dette er nedfelt i Nye NATO som ei
strategisk sjølvfølgje.
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Ei slik sjølvnøgd kan berre oppstå og overleve som politisk forståingshorisont
på grunnlag av noko som blir opplevd og erfart som sjølvsagt og naturleg i Vest:
Det teknologisk-økonomiske overtaket og medvitet om dette, internalisert til eit
kollektivt undermedvit på tvers av alle sosiale skiljeliner og statsgrenser og
demonstrerer på nye historiske premissar at dei herskande tankar er dei
herskande sine tankar. Dette undermedvitet er ei sams referanseramme for alle
«våre» observasjonar av, og tankar om framande kulturar, dei andre. Desse
kulturane er di meir framande som dei er teknologisk-økonomiske underlegne.
Det habituelle hovmodet konstituerer ein politisk psykologi.
Den livsforma som arrogansen er eit drag ved, har sitt grunnlag i eit økonomisk konkurranseregime som er drivfjæra bak den teknologiske utviklinga. I
dette regimet er ikkje teknikk og vitskap primært «ideologi», men nettopp
produktivkraft ved si kopling til alle former for lønsarbeid og «tenester». Det
høgteknologiske Japan, som er minst like framand for oss i språk, religion, sed
og skikk som Egypt eller Afghanistan, er derfor ikkje i same grad den andre for
«oss» som Egypt eller Afghanistan. Japan er nesten ein del av Vesten sjølv om
det ligg aller lengst i Austen. Japan godtar derfor å vere med på å finansiere
Vesten sine krigar utan sjølv å delta direkte i dei.15 På dette sams grunnlag kan
arrogansen komme til uttrykk i meir eller mindre (u)like politiske ideologiar
som elles konkurrerer med kvarandre: Sosialdemokratane Blair, Schröder,
Stoltenberg, Jospin, den grøne Fischer, den kristeleg-demokratiske Bondevik,
den lysebrune, halv-mafiøse Berlusconi og den olje-militært-industrielle Bush.
Gamal versus ny fascisme − Mellom politisk psykologi og politisk økonomi
Forakta for andre sin veikskap kan i det høg-moderne, etter-nazistiske tilfellet
ikkje vere direkte rasistisk. Den rettar seg mot dei andre sitt teknologiskkulturelle mindreverd som ein har rett til å rydde av vegen for eigen ekspansjon.
Denne retten kan sjølvsagt ikkje lesast ut av teknologien sjølv. Den blir heller
ikkje grunngitt eller rettferdiggjort av nokon filosofi om overmenneske eller
erklært elitetenking, slik som i den klassiske fascismen og nazismen som
rangerer menneska ut frå ulikskap, rase, nasjonalitet eller stand. Tvert om − den
nye fascismen utfaldar sitt overlegne forhold til dei andre gjennom eit språk om
universell likskap mellom menneska, om menneskerettar, sivilisasjon, demokratiske verdiar, og ikkje minst om frie marknader med si innebygde førestelling
om den universelle, likeverdige konkurransen. Den rettferdiggjer at nokon blir
taparar og andre vinnarar som noko godt og rett i seg sjølv.
Også i sin nazistiske variant bygde fascismen på eit høgt utvikla system av
produktivkrefter, økonomisk konkurranse og kapitalakkumulasjon: Berre på
basis av eit teknisk-økonomisk overtak i forhold til nivået i dei store austeuropeiske områda eller hos folka i koloniane kunne førestellinga om ein overlegen germansk rase i det heile få grobotn og overleve som politisk massepsykologi under moderniteten, som råvare for utviklinga av ein nazistisk rase105

teori, eller for den kvite rasen generelt, eller for ei forvridd sjølvforståing i den
globale overklasseminoriteten, vesentleg i dei germanske og anglosaksiske
områda.16 I dette stykket − økonomisk konkurranse, kapitalakkumulasjon og
teknologi som produktivkraft − er det ingen avgjerande historisk skilnad mellom
Hitlers fascisme basert i førestellingar om ulikskap og ein liberalistisk fascisme
basert i førestellingar om likskap mellom menneska.17
Dessutan har dei historiske røynslene med fascistiske raseteoriar i seg sjølv
gjort retorikkar om ulikskap mistenkelege i dei opplyste, politiske elitane − også
i krinsar som elles heilt naturleg føler i slike banar utan å våge å artikulere desse
kjenslene i form av politiske ideologiar. Rasebegrepet var eit akseptert vitskapleg begrep heilt fram til Den andre verdskrigen. Ein ting er at fascismen sitt
nederlag sette rasebegrepet i miskreditt reint generelt. Noko anna er det likevel
at nettopp gjennom utviklinga av ny vitskap og teknologi, biologi og genetikk,
altså produktivkrefter, er sjølve rasebegrepet i ferd med å gå i oppløysing så og
seie «innanfrå». Det som skil menneska frå kvarandre biologisk, er ikkje raseulikskap, men kombinasjonar av gen. Og gena kan på si side berre observerast
indirekte gjennom bruk av nye teknikkar. Takka vere ny vitskap er rasene
fordufta i mikrokosmos og deretter forsvunne som opplyst, offisiell storleik i
vårt politiske, demokratiske makrokosmos. (Berre overfor hundar og andre
husdyr er rasebegrepet enno tillate.)
I tillegg til den retoriske sjølvsensuren etter 1945 har den tekniskøkonomiske utviklinga gjort ein kvar raseteori ikkje berre gamaldags, men rett
og slett overflødig for den offisielle sjølvforståinga i dei mest utvikla landa.
Rasane er erstatta av det framandkulturelle, det etniske osb. I den offisielle
retorikken, slik den blir uttrykt i dei politiske elitane, ikkje minst internasjonalt,
er sjølv slike referansar på kanten. Det er sjølvsagt umulig for ein vestleg
politikar å snakke like fritt om dei framandkulturelle i FN si Hovudforsamling
som i den heimlege nasjonalforsamlinga. I FN er dei kvite, vestlege representantane dessutan i klart mindretal slik at spørsmålet om kven som er framand for
kven, kven som eigenleg er den andre, blir notorisk forvirrande. I FN og elles
må den vestlege eliten forhalde seg fornuftig og pragmatisk til politiske
representantar for dei andre, som regel tidlegare koloniland, for i det heile å
kunne utvikle føremålstenlege alliansar for seg sjølve.
Men dei politiske elitane i Vesten er ikkje truga på same måte av dei
daglegdagse, sosiale problema som blir assosierte med dei framandkulturelle
innvandrarane, slik som arbeidsløyse, forslumming, organisert kriminalitet over
landegrensene. Eliten kjøper seg ut av slike samanhengar. Dei er heva over
årsakene til framandfrykta, og dermed over sjølve framandfrykta. Dei globale
marknads- og utbyttingsforholda som er dei verkelege årsakene til desse
problema, forstår elitane følgjeleg som dei krefter som frigjer verda frå naud og
slepp demokratiet laus: Marknaden. Slik er den globale homøopatien: Meir
marknad frigjer oss frå følgjene av marknaden.
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Ideologisk arbeidsdeling
Det er oppstått ei funksjonell, ideologisk arbeidsdeling mellom elitane sin rasefrie, internasjonalistiske marknadsretorikk med utgangspunkt i menneskerettane
på den eine sida og dei lågare, meir folkelege politiske nivåa sin retorikk på den
andre, med innslag av ulike former for populisme, der rasismen finn nye, ikkjerasistiske vegar. Den uoffisielle, funksjonelle rasismen i arbeidsmarknaden er eit
viktig utgangspunkt for splitt og hersk − eit konkurransemoment for arbeidskjøparane − for å halde prisen på arbeidskraft nede. For den tradisjonelle
fascismen sitt massepsykologiske grunnlag i frykt for arbeidsløyse og sosial
deklassering er stilleteiande enno til stades i fullt mon.
Når Vesten sin (kvite) sivilisatoriske suverenitet kjem til uttrykk som eit
teknisk-vitskapleg overtak, blir førestellinga om dei kvite si overlegenheit
stadfesta utan at hudfargen blir artikulert. Skilnaden mellom overtak og overlegenheit her er at det siste er ein ideologisk effekt av eit konkret styrkeforhold,
overtak, i konkurransen. Det er tilstrekkeleg, ja, beint fram nødvendig at rasebegrepet med sitt innebygde over- og underordningsforhold er ikkje-artikulert,
men di meir underforstått. Alle kan jo likevel sjå at det er forskjell mellom ein
afrikanar, ein pakistanar og ein kvit euro-amerikanar. Rasebegrepet lever
stillteiande vidare i blikket som ser − eit blikk som vart historisk konstituert
gjennom kolonialismen.18 Den vitskaplege oppløysinga av rasebegrepet fjernar
ikkje det «naturlege» rasebegrepet i vår vestlege livsverd som er blitt til
gjennom fleire hundreår med kolonivelde, globale marknader og utbyttingsforhold, krigar, fordriving, utrydding av folkeslag og imperialisme.
Når den italienske statsministeren, Silvio Berlusconi, etter 11. september
kunne plumpe ut med ei erklæring om at den vestlege sivilisasjonen er
overlegen i forhold til den muslimske, var dette, så ærleg og «sant» (= i samsvar
med folkemeininga, ikkje berre i Italia) det enn måtte vere, høgst upassande og
måtte raskt bortforklarast av andre representantar for den politiske eliten i EU.
Og president Bush kan på si side både åtvare mot generell hetsing mot muslimar
i USA og samstundes dra vekslar på den frykta for det framande, den muslimske
verda osb., som er så viktig for å fyre opp under den patriotismen som avgrensar
USA frå dei andre − det massepsykologiske grunnlaget for den nye og friske
fasen i USA sin politikk etter 11. september.
Internt i det kvite Vest sørgjer den sosiale ulikskapen og konkurransen kvar
dag for å gi nytt liv til dei ideologiane som spring ut av dei hierarkiske
strukturane i arbeidslivet og i det sosiale livet elles med all sin strevarmentalitet
som følgjer med på lasset. Autoritetstrua og behovet for leiarskap er til stades
mest over alt, og meir til stades når dei solidariske og demokratiske haldningane
er på retur, som når marknadsliberalisme erstattar statlege reguleringar og
«blandingsøkonomi» og fortrengjer sosialdemokratiske og sosialistiske haldningar. Også innetter i dei (tidlegare) demokratiske politiske partia konstituerer
det seg stadig tydelegare eit (medieformidla) hoff rundt leiinga19 − ein mekan107

isme som i si tid vart reindyrka og sett i system på ein direkte, brutal måte så vel
ideologisk som organisatorisk i det fascistiske partiet rundt rørsla sitt sentrum:
Der Führer, il Duce, el Generalissimo.
Den moderne leiarskapen blir likevel ikkje artikulert ope som behovet etter den
sterke mann, men reint funksjonelt: Behovet for effektiv, resultatorientert leiing,
med sikte på å vinne flest mulig røyster i den politiske konkurransemarknaden.
Leiarskap i næringsliv og statsforvalting blir sett på som ein eigen profesjon
(leiing som organisatorisk produktivkraft) − medan leiarskap i politikken
framleis blir oppfatta som ei gåve, ein karisma. Ved nærare ettersyn viser det seg
at heller ikkje denne gåva eit naturprodukt, men produsert og tilpassa innafor
nye produksjonsforhold for politiske førestellingar, dei kommersielle, stadig
meir globale massemedia. Gjennom desse forstår den moderne politiske leiaren
seg meir som aktør som vender seg til «folket» (tv-sjåarane) direkte enn som
tillitsvald for bestemte interesser. Slik blir det fascistoide forholdet mellom
«elite og pøbel» konstituert på nytt – utan hjelp frå ei fascistisk masserørsle med
eit fascistisk parti som motor og ein førar som leiestjerne.
Ulikskap som likskap
Desse tradisjonelle og lys levande autoritetsmekanismane er altså ikkje typiske
for den nye forma for fascisme, sjølv om dei stør opp under han. Den nye
fascismen artikulerer seg politisk og ideologisk som marknadsliberalisme.
Denne artikuleringa er i utgangspunktet ikkje populistisk, men eit elitefenomen
som er lett å foreine med ein retorikk om menneskerettar. Liberalismen har jo
det filosofiske utgangspunktet sitt i førestellinga om at vi alle er like, og er slik
ein av sosialismen sine filosofiske røter. Denne likskapen gjeld ikkje berre når vi
blir fødde, slik som hos John Locke (1632-1704) eller i Den amerikanske
sjølvstendeerklæringa der All Men Are Born Free. Liberalismen sin genialitet
ligg nettopp i det at utgangspunktet for førestellinga om likskapen reproduserer
seg sjølv kvar dag – i marknaden, i konkurransen. Ifølgje nyliberalismen blir jo
alle menneske i dei samfunna der den frie marknaden rår, behandla prinsipielt
likt av denne, uavhengig av rase eller hudfarge. Marknaden er i prinsippet ikkjediskriminerande. Tap og vinst er to sider ved samme sak, to verknader av den
samme mekanismen som gjeld likt for alle. At nokon dermed blir taparar og
andre vinnarar er derfor både rettferdig og nødvendig. Den ulikskapen som er
tillate og nødvendig i liberalismen er berre den ulikskap som har rot i «rettferdig
konkurranse», det vil seie ein konkurranse som skjer «under elles like vilkår»
etter at alle privileg og konkurransevridande forhold er fjerna. Konkurransen,
som skapar ulikskap, er rettferdig nettopp ved at han i «si reine form» utfaldar
seg likt for alle. Ulikskap er altså eit resultat av rettferdig likebehandling.
Det seier seg sjølv at ein filosofi som kan rettferdiggjere ulikskap som
uttrykk for ei djupare form for likskap, ikkje kan vere noko populistisk produkt.
Førestellinga om marknaden i si «reine form» som «prinsipielt» ikkje-diskrimin108

erande er eit aksiom som den liberalistiske økonomien bygger på. Det einaste
som «i prinsippet» betyr noko i marknaden, er kor mykje kapital og kva slags
form for kapital individa har når dei blir fanga inn av marknadslogikken. Og
kapital er utan tvil ein rasenøytral, tingleggjort storleik.
I følgje John Locke er det ein menneskerett å ha privat eigedom. I dette
stykket er vi alle like. Men av dette følgjer ikkje, seier han heilt rett, at alle har
rett til like mykje eigedom!20 Med George Orwell sine ord: «Vi er alle like, men
nokre er meir like enn andre».21 Ein konsekvent liberalist i førre hundreåret, ein
av grunnleggarane av moderne marknadsliberalisme, Chicago-skolen, Friedrich
von Hayek, tar liberalismen heilt ut når han hevdar at «ulikskap er ikkje
beklageleg, men høgst oppmuntrande. Den er rett og slett nyttig.»22
Diskré sjarm
Den makta som spring ut av eigedomsforholda i samfunnet, eller av den
politiske makta som regulerer rammevilkåra for marknaden, er tilsynelatande
forsvunne i denne tenkemåten. Når individa som aktørar i marknaden er heilt
utan rase- og kjønnsmessige kjenneteikn, vil heller ikkje forholdet mellom tilbod
og etterspørsel late seg påverke av hudfargen eller kjønnet til tilbydar og etterspørjar, berre av deira kjøpe- og tilbodskraft. I dei landa der førestellinga om likskapen mellom menneska er mest utvikla, er dei politiske følgjene av at
menneska blir fødde inn i ulike sosiale og historiske samanhengar, mest
konsekvent fråverande både i offisiell retorikk og økonomisk teori.
Omvendt er politiske tankar som har sine utgangspunkt i erkjenning av
sosial ulikskap og utbytting, vanskelegare å utrydde i land med store sosiale
forskjellar og motsetnader. Overtydingskrafta, sjølve sanninga i førestellingane
om ein universell likskap mellom menneska, er med andre ord betinga av dei
spesifikke, ikkje-universelle sosiale omgivnadene som desse førestellingane
opptrer i. «Teorien» om den frie marknaden der alle konkurrerer på like vilkår,
kan berre dominere i slike samfunn som har strategisk særinteresse av den frie
konkurransen andsynes andre samfunn, altså i dei samfunna der produktivkreftene er mest utvikla, den økonomiske konkurransekrafta er størst og der det
finst sosiale klasser som ser sine interesser best tente med ein politikk som
fremmer dei klasselause, universelle marknadsmekanismane slik at desse
særinteressene ovrar seg spontant − utafor einkvar politisk kontroll − som «heile
samfunnet» sine interesser.
Marknadsliberalismen blir på dette viset eit ideologisk og politisk uttrykk for
ein overlegen konkurranseposisjon for visse samfunnsinteresser. Liberalismen
lovprisar vanlegvis ikkje den sterkaste direkte, men den mekanismen som
framfor noko anna skaper vinnarar og taparar, sterke og veike, konkurransen.
Innafor ein slik horisont ovrar vår forakt for svakhet seg ikkje direkte som forakt
for veikskap, men som ein universell vilje til konkurranse. Dermed lovprisar
den eit aksiomatisk forhold mellom styrke og veikskap.
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Samanfallet av makt og rett står sentralt i alle former for fascisme, både som
teori og praksis. Det er eit sentralt poeng i den økonomiske liberalismen at berre
økonomisk «rein» makt i marknaden, marknadsmakt basert på fri konkurranse,
gir dei økonomiske aktørane legitim rett til å fastsette prisane på varene og
dermed bestemme fordelinga av dei utafor einkvar politisk samanheng.
(Politikken kjem i høgda inn berre som eit forstyrrande, men «nødvendig»
tillegg til marknadsmekanismen, som ein minimumsstat.) Den fascistoide
identiteten mellom makt og rett, som i den historiske fascismen artikulerer seg
som politikk, blir i liberalismen artikulert som økonomisk mekanisme og ideologisk som fridom, næringsfridom, frihandel, frie kapitalrørsler. Makt og fridom
blir to sider ved same sak, eit privilegium for dei sterkaste. Marknadsmakt er
menneskerett.23
Marknadsliberalismen er dermed umerkeleg blitt den moderne fascismen sin
politiske ideologi, fascismen sin diskré sjarm, ein fellesnemnar for moderne
ideologiske nyansar og straumdrag som konkurrere med kvarandre innafor ein
slik horisont. Den er i samsvar med den globale eliten sitt behov for å ha
distanse til og heve seg over dei sosiale problema som «marknaden» med tilhøyrande krigshandlingar out of area skapar lokalt hos dei andre. Marknaden
med sin nakne, universelle mekanisme med forholdet mellom tilbod og etterspurnad viskar ut den sosiale nauda som følgjer i kjølvatnet av dei globale byteog utbytteforholda. Begrep om slike relasjonar er det rett og slett ikkje plass til
innafor den moderne liberalismen anna enn som etikk på sida av den verkelege,
politisk-økonomiske praksisen. Den siste tida sine mange rop på ein «etisk
kapitalisme», med «etisk handel» og «etiske investeringar», er heilt utan
verknad på kva som verkeleg går føre seg i den universelle marknaden, samstundes som det gir eit varsel om eit djupare «ubehag ved kulturen». 24
Medan klassisk liberalisme hos John Locke, Adam Smith eller David
Ricardo var meir eller mindre revolusjonær og samfunnskritisk for si tid, er
dagens marknadsliberalisme direkte knytt til utfalding av dei dominerande
økonomiske interessene og til dei politiske, institusjonelle vilkåra for økonomisk
makt. Då Verdsbanken orienterte seg sterkare mot nyliberalismen etter
samanbrotet av Bretton Woods-systemet, oljekrisa og kuppet i Chile 11.
september, vart 29 av banken sine 37 leiande økonomar sagt opp frå stillingane
sine fordi dei hadde for sterke bindingar til keynesianismen med sine statsinngrep i samfunnsøkonomien («blandingsøkonomien»).25 Dette var som kjent
teorien bak «velferdskapitalismen». Men det var først etter fornyinga av
liberalismen av ein akademisk elite gjennom Chicago-skolen frå om lag 1945, at
han seiv ut til dei økonomiske og politiske praktikarane. Denne spreiinga av
marknadsevangeliet skjedde ikkje i kraft av ei innebygd, sjølvstendig rasjonalitet, men i kraft av sitt inderlege forhold til dei interesser som får spele seg friare
ut under nye ideologiske og politiske strykeforhold til kapitalkreftene sin fordel.
Desse interessene treng alltid ein ideologi som legitimerer dei innafor det nye
styrkeforholdet slik at ideologien kan feste seg i språket som begrepshegemoni.
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Endeleg viser denne historia at marknadsliberalismen sjølvsagt ikkje er eit
produkt av marknaden si «usynlege hand», men av ei svært så synleg forskuving
av politiske og ideologiske strykeforhold, først i Latin-Amerika og innetter i
Vesten, seinare globalt.
Usynlege og synlege hender
Marknaden er ein dynamisk storleik. Difor kjenner den «i prinsippet» ikkje
nokre grenser. Marknaden sine problem og utfordringar i den verkelege verda let
seg likevel ikkje løyse berre ved hjelp av marknaden sine eigne mekanismar. For
i røynda er det grenser til stades, som ein ikkje kan forstå innafor ramma av
tilbod og etterspurnad. Dei er geografiske, politiske, kulturelle og strukturelle.
Dei må overvinnast eller enkelt ryddast av vegen. Sjølv utviklinga av den
høgmoderne, globale marknaden føreset framleis erobring av nytt territorium,
eller av politiske institusjonar og maktposisjonar, slik utvidingar av marknaden
alltid har gjort: vinne kontroll med ressursar ved bruk av makt utafor
marknaden. Politikk, om nødvendig med krig som politikken si forlenging, er
marknaden sin føresetnad, no som før. Den usynlege handa i marknaden har
alltid hatt ein knyttneve i politikken.
I moderne tid er forståinga av samanhengen mellom den usynlege handa og
den politiske knyttneven klårast demonstrert ved nyliberalismen sitt strategiske
gjennombrot i Chile 11. september 1973. Det var Chiles 11. september, ikkje
New Yorks, som konstituerte eit før og eit etter denne datoen i den vestlege
kapitalismen. Eit sosialdemokratisk, for ikkje å nemne eit sosialistisk Chile med
ei levande fagrørsle under Allende ville sjølvsagt ha vore mykje farlegare for
USA enn eit isolert Cuba under Castro. Så utan Pinochet sin kontrarevolusjon
ville USA ikkje kunne hatt kontroll med Latin-Amerika like lett.
Men akkurat dette, å knuse arbeidarrørsla i eit demokratisk, latinamerikansk
land, peikte ikkje framover på ein offensiv, ny måte, sett frå Washington. Det
måtte eit nytt perspektiv, ein ny økonomisk strategi, til. Med andre ord − utan
marknadsliberalisten Milton Friedman og Chicago-skolen sin Heilage Ande,
ville general Agusto Pinochet si likvidering av det chilenske demokratiet berre
blitt eit nytt kapittel i føljetongen om militærkupp i Latin-Amerika, utan ei ny,
frigjerande strategisk meining. Og knusing av fagrørsla og arbeiderpartia er, som
vi veit, det første lærestykket i fascismen sin ABC for statsmakt − med andre
ord eit perfekt samanfall mellom gamaldags og moderne fascisme. Og kven veit:
Utan Pinochet og Friedman, inga Margareth Thatcher, ingen konsekvent
marknadsliberal praksis i konfrontasjon med ei stadig svakare fagrørsle i resten
av Vesten? Sjølv utan å kunne svare på dette, ser vi ein større samanheng.
Nasjonal-globaliseringa: «Gi krigen ein sjanse»
Nazistane sitt viktigaste grep for å øydelegge sosialismen var å snu han opp ned,
gjere han nasjonalistisk med front mot dei andre. Den amerikanske spaltisten,
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Thomas L. Friedman i New York Times, uttrykte seg slik 28. mars 1999 under
Kosovo-krigen: «Å framskunde globaliseringa er vår overordna nasjonale
interesse .... Globalisering-er-USA».
Globalisering er altså ei nasjonal sak. Globalisering er då eit institusjonelt
system for marknadskontroll med andre nasjonaløkonomiar over heile kloten.
Territorial kontroll er berre eit middel til å oppnå dette. Det føreset, seier
Friedman, «ein stabil geopolitisk maktstruktur, som rett og slett ikkje kan
haldast ved lag utan USA sitt aktive engasjement ... Marknaden si usynlege hand
vil aldri fungere utan den usynlege knyttneven. McDonald kan ikkje blomstre
utan McDonnel-Douglas, som konstruerer F-16 flya. Og den knyttneven som
gjer verda trygg for bruken av teknologien frå Silocon Valley, heiter US Army,
US Air Force, Navy og Marine-korps».26
Artikkelen uttrykkjer ope ein mentalitet i USA sitt globale engasjement. I ein
artikkel frå 23. april same stad og år går han inn for «ein nådelaus luftkrig» for
«å pulverisere Serbia som nasjon», bombe den tilbake til det fjortande
hundreåret om nødvendig. «Vil du ha 1950? Det skal vi greie. Vil du ha 1389?
Det kan vi greie òg», og «Give war a chance ... Let`s see what months of
bombing does». Denne kjekke retorikken var sjølvsagt ikkje mynta berre på
Serbia. Knyttneven kan berre ikkje vere usynleg, slik Friedman beskriv han,
som handa i marknaden, om han skal vere effektiv. Demonstrasjonen av makta,
eller av trugsmålet om å bruke ho, må gjerast synleg globalt, raskt og effektivt.
Og då treng ein frie massemedia.
På den andre sida har dei massemedia nytta fridomen sin til å teie om at den
amerikanske militærbasen Camp Bondsteel med 7000 fast stasjonert personell i
Kosovo vart planlagd «månader før den første bomba vart slept».27 I tida etter
krigen i Kosovo og i kjølvatnet av krigen mot terror etter 11. september har
USA no fått militærbasar i alle dei sentralasiatiske statane innafor den tidlegare
Fellesesfienden sine grenser. Nasjonal-globaliseringa er under vegs.28
Sjølv om basar på landjorda utan tvil er avgjerande i det lange løp, sikrar ei
kontinuerleg utvikling av krigsteknologien ein dynamiske vekselverknad
mellom den usynlege handa og knyttneven utan å vere avhengig av slike basar i
same grad som før. Ny krigsteknologi og ny logistikk i moderne krigføring har
gjort det mulig å ha militært herredømme over eit område utan å vere tungt til
stades i det. Dei mange US-basane i dei sentralasiatiske republikkane er små, og
tener som logistiske støttepunkt for aksjonar for rapid forces, ikkje som troppekonsentrasjonar for strategiske oppmarsjar på bakken med sikte på okkupasjon.
(Ikkje ein gong Camp Bondsteel er åleine stor nok til ei slik oppgåve i Kosovo).
USA og NATO-alliansen er potensielt til stades på kort varsel mest «over alt» −
og berre trugsmålet om dette raske, mulige nærværet gjer omlag same nytten
som det faktiske nærværet gjorde tidlegare, slik at nye alliansar og omgrupperingar mellom statar oppstår raskare enn kva dei elles ville ha gjort, og dermed
nye marknader. Det er ei form for imperialisme tilsynelatande mest utan
territorium, gjennom spreiing av frykt out of area frå lufta. Den globale eliten
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styrker si makt ved ikkje å bruke ressursar på militært og tungt administrativt
nærvær hos dei andre. Oppgåva med å halde lokal lov og orden eller å gripe tak
i dei sosiale utfordringane og rydde opp etter krigshandlingane, kan den trygt
kan overlate dei lokale elitane, som meir enn gjerne let seg kjøpe, eller til
internasjonale hjelpeorganisasjonar og FN.
Men den globale eliten er likevel ikkje så flytande at kjernen i denne ikkje
treng ei trygg forankring i eit territorium, i ein politisk økonomi med plass til
institusjonar og maktinstansar som heilt og fullt er dens eigne. Dette territoriet er
USA med sitt eineståande geografisk utgangspunkt som sikrar ryggen fri for å
kunne dominere resten av verda. Visseleg Gods Own Country i eit geopolitisk
perspektiv. Trugsmålet frå Irak, Nord-Korea eller al Qaida kan ikkje endre dette,
sjølv om det nettopp er det propagandaen går ut på.
Utviklinga av globale institusjonar som Det internasjonale pengefondet,
Verdsbanken, begge kontrollerte av USA, og alliansar som Den indre marknaden i EU, EØS, NAFTA og avtalesystem som GATT/WTO, OECD osb., er
alle ikkje-fysiske kontrollmekanismar over omlag 130 «nasjonale» økonomiar
tilhøyrande dei andre. Dei løftar kapitalismen over den territoriale, nasjonale
dimensjonen og gjer han universell − med politiske middel, slik at den globale
eliten ikkje treng å bli belasta med lokale forpliktingar og ansvar for å bøte på
dei sosiale sideverknadene (collateral damages) av desse institusjonane si
framferd.
Men slike universelle konstruksjonar må likevel ha eit fundament i ei
overlegen evne til bruk av vald. Og på grunnlag av denne igjen ein verksam,
internasjonal politisk psykologi som tilpassar dei nasjonale elitane til marknadsliberalismen sine transnasjonale, hegemoniske sanningar.
Mediaturet: Kapitalismen sitt virtuelle stadium?
Dei globale massemedia si interesse av krigen er den same som for all anna
global-kommersiell verksemd: Sikre rammevilkåra for universell profittmaksimering. Forholdet mellom stormedia og krigspolitikken er derfor symbiotisk.
Viktigare enn erobring av nytt land er erobring av menneska sine medvit både i
og utafor dette landet. Moderne krigføring utan moderne, kommersielle media er
rett og slett umulig, ikkje minst når desse krigane skal legitimerast som kamp for
menneskerettar.
Den mektige bilet- og lydretorikken i tv blandar seg med statsmakta sin
offisielle begreps- og førestellingsretorikk. CNN viser dei frigjerande verknadene av presisjonsbombinga og legitimerer ho gjennom sjølve framvisinga av
det presise ved ho. Fascinasjonen ved det presise i bombinga blir eit virtuelt
bevis for den frigjerande verknadene ved ho. Presisjon i og fascinasjon av valdsbruk er krig som estetikk. Krigen er, som vi har sett, «raffinert på et nytt nivå»,
ein opplagt fascistoid metafor.29 Når presisjonen i bombinga sviktar, dreier det
seg følgjeleg om noko tilfeldig, collateral damages. Viss sjølve framvisinga av
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bombinga glir utafor fokus og blir forvirrande, grip styresmaktene inn overfor
CNN, slik som Det kvite hus måtte gjere under Afghanistan-bombinga, dersom
den allmenne patriotismen likevel ikkje er tilstrekkeleg til å fokusere på dei rette
motiva.30
Presis framvising krev presise begrep av eit eige slag. Den offisielle
retorikken legitimerer glatt Golfkrigen og etterbombinga av Irak, krigen mot
Jugoslavia og Afghanistan ut frå klart definerte menneskerettar og demokratiske
verdiar. Ein kan sjølvsagt oppfatte dette som grov misbruk av menneskerettane.
Men ingen kan nekte for at denne språkbruken fungerer. Ein kan derfor ikkje
bedømme verdien av menneskerettane berre ut frå deira definisjonar og gode, ja,
revolusjonære intensjonar, men òg ut frå den oppgåva dei har som retoriske
fenomen i den verkelege verda, deira faktiske bruk, mediebruken.
Afghanistankrigen var eit godt døme på at den sigerrike, presise krigføringa
legitimerer seg i kraft av nettopp sin virtuelle presisjon. Så lenge det såg ut til at
denne luftkrigen skulle bli langvarig, hadde den politiske eliten i Norge og deira
intellektuelle problem med å legitimere den omfattande bombinga. Men då
Taliban-regimet braut saman med eitt og bombinga framstod som ein politisk
suksess, snudde stemninga momentant. Sigeren, suksessen, legitimerer alltid seg
sjølv. Sigeren stadfester på ein behageleg måte retten til å forme andre kulturar
og nasjonar i «vårt» bilete, ved «vår» teknologi, «vår» økonomi, «våre»
politiske institusjonar, «våre» idear og ideal, spreidde og tolka gjennom «våre»
frie massemedia si formidling innafor den frie mediemarknaden. Denne retten
blir di meir overbevisande ettersom den sigrande mest ikkje treng vere fysisk til
stades gjennom tunge okkupasjonar for å påtvinge dei underlegne sin vilje.
Under mediaturet er den verkelege historia tranformert til idéhistorie. Våre idear
sigrar i kraft av seg sjølve. Totalitarisme er ei passande nemning for dette, i tråd
med dei beste liberale tradisjonar innan statsvitskapen.
Den ærlege amerikanar: «Kosovo-tingen»
I det berømmelege forslaget til fredsavtale frå forhandlingane i Rambouillet
mellom det nasjonalistiske regimet til Milosevic og USA/UCK i februar/mars
1999, altså fleire månader etter at Pentagon hadde teikna kontrakt med Brown &
Roots Services om å bygge og utruste Camp Bondsteel i Kosovo mot den makedonske grensa, kravde USA at Jugoslavia skulle forplikte seg til å innføre fri
marknadsøkonomi etter fredsslutninga (i tillegg til at NATO-styrkar skulle få ein
like fri tilgang til heile Jugoslavia). Dette frimodige kravet var sjølvsagt ikkje
nødvendig for å gjennomføre økonomiske reformer i frikapitalistisk lei, men det
er utvilsamt eit godt symptom på det ideologiske instinktet hos det nye herrefolket.
På dette punktet er den amerikanske retorikken i det heile mykje meir open
og ærleg enn den sosialliberale, europeiske varianten. President Bill Clinton:
«Dersom vi skal vere i stand til å ha sterke økonomiske relasjonar som inneber
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at vi kan selje våre varer i heile verda, er Europa ein nøkkel ... Det er det denne
Kosovo-tingen eigentleg dreiar seg om».31
Før dette hadde EU alt byrja så smått arbeidet med å utforme dei militære
føresetnadene for ein meir USA-uavhengig internasjonal politikk, med planar
om på sikt å utvikle ein Eurohær. Men denne planen skaut verkeleg fart først i
desember same året då EU vedtok å opprette sine eigne rapid reaction forces for
å kunne utplassere styrkar på minst 60.000 mann out of area i løpet av to
månader utan løyve eller hjelp frå USA.
USA/NATO sitt logistiske og teknologiske monopol på denne type
krigføring har til no vore grunnlaget for å kunne lansere out-of-area-aksjonar i ly
av den sjølvoppofrande, humanitære retorikken. Slik retorikk er i dag den
einaste mulige for å legitimere krigar i NATO- (og ASEAN-)regi og er derfor
like nødvendig for EU (og Japan) som for USA, både på bortebane og for
folkeleg støtte heime. Då dei konkurrerande interessene i EU ikkje er sterke nok
til å utfordre USA, må EU derfor både alliere seg med storebror og samstundes
tevle med han om å utnytte sigeren sine frukter på Balkan. (Storbritannia sin
posisjon innafor EU til dømes kan i desse dagar berre styrke seg ved at landet
hyler høgast med USA.) Men dette skal det altså bli ei endring på med tid og
stunder. EU førebur seg til å tale med si eiga stemme. For å få dette til, må ein
først knytte sin eigen neve.32
Irrasjonalisme som rasjonalitet
Det ville vere naivt å tru at ei stormakt ikkje har fleire motiv for sin utanrikspolitikk samstundes. Eit sentralt motiv i den aktuelle krigspolitikken har − i
tillegg til menneskerettane og å verne om interessene til oljeforsyningar,
investeringar og marknader i dei konkrete tilfella − vore å demonstrere USA sin
globale styrke, utan at dei strategiske motiva i kvart einskild tilfelle treng vere
avgrensa og fornuftige.
Etter-bombinga av Irak etter Golfkrigen (perioden 1991-2002) demonstrerer
tydeleg viljen til å bruke overlegen valdsmakt utafor Folkeretten og FN-systemet
sine rammer og dermed til å manifestere sin suverenitet og forakt for andre si
manglande evne til å opptre på same viset.33 USA viser at det kan plassere
overlegen våpenmakt mest over alt på kort tid. Det dreier seg om viljen og evna
til å løfte terroren opp på eit høgare nivå, globalisere han ved skremme andre
statar til å halde seg borte når amerikanske interesser står på spel out of area.
Globaliseringa sigrar på alle frontar. Dei demonstrerer evna og viljen til å bruke
militær slagkraft utan å ha til oppgåve å fremje avgrensa militære mål. Den
suverene har rett til å opptre irrasjonelt, når ingen kan straffe han for det. Den
overlegne makta gir ein rett til å opptre utafor internasjonal lov. I desember 2002
fekk vi vite at CIA no hadde fått løyve av presidenten til å drepe framståande
(som regel mørkhuda) «terroristar», kor som helst i verda. Slik kan USA å
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unngå det plunder og heft som alltid følgjer med prosedyrane i ein internasjonal
rettsorden.34
Irrasjonalismen er på dette viset ein lekk i ein global strategi, irrasjonalitet
som moment ved ein høgare, global og brutal rasjonalitet utafor dei avgrensingane og kompromissa som ein fungerande verdsorganisasjon, FN og Folkeretten, nødvendigvis må bygge på. Berre gjennom brei oppslutnad kan
irrasjonalitet bli opphøgd til rasjonalitet. Dette omslaget frå kvantitet til kvalitet
er heilt avhengig av dei frie media sin lojalitet. Slik lojalitet er ikkje vanskeleg
ettersom det samstundes er ein lojalitet overfor media sine eigne globale,
kommersielle fridomsinteresser.
Berre oppsplittande kriser kan løyse denne symbiosen opp i frigjerande
motsetningar. Utviklinga av ein overskridande, ekte rasjonalitet er ein rasjonalitet som ikkje berre stadfester seg sjølv, sitt herredømme. Den føreset tvert om at
det er mulig å utøve motmakt til den som har makt, altså ein mekanisme med eit
minimum av maktbalanse. For ekte rasjonalitet er eit gjensidig fenomen, noko
som gjeld like mykje mellom ulike partar. Partane har då nødvendigvis ulike
ståstader, ulike perspektiv, ulike erfaringar − og ulike, eller berre delvis like,
interesser − men må dele makta og dermed rasjonaliteten mellom seg, slik at dei
kan løyse problema seg imellom, konfliktane, ved avtale og gjensidig forplikting, utan annan maktbruk enn den som er i samsvar med spelereglane i eit
sams rettsapparat og ordningar for tvistemål, bruk av godtatte, ikkje-valdlege
kampmiddel (streik, lockout, boikott osb..)
Slik «denne Kosovo-tingen» (Clinton) utvikla seg, hadde den mange trekk
som ikkje viste noka militær fornuft, men som hadde til formål å demonstrere
styrke og vilje til å slå til med dei nødvendige midla. Eg har alt peikt på at
militært sett var dei serbiske styrkane ikkje slått, og at den serbiske tilbaketrekkinga frå Kosovo etter kapitulasjonen gjekk føre seg i ordna, disiplinerte
former. Heller ikkje NATO si etter-bombing etter at Milsosevic sin formelle og
reelle kapitulasjon hadde nokon som helst militære føremål som helst, like lite
som bombinga av dei sivile måla før kapitulasjonen hadde det. Etterbombinga i
Afghanistan då Taliban var gått i oppløysing, hadde heller inga militær fornuft i
«krigen mot terrorisme». Det er òg vanskeleg å forstå kva slik etterbombing
skulle ha med menneskerettar å gjere, i den grad begrepet om desse framleis har
noka meining i ein slik situasjon. Dei politiske motiva burde likevel vere klare
nok: Demonstrasjonen av overlegen valdsmakt for makta si eiga skuld. Dermed
står vi unekteleg innafor ein fascistisk horisont.
«Give war a chance»: Frå Powell til Albright
Den fascistiske dyrkinga av makta ville sjølvsagt vere fullstendig irrasjonell om
den ikkje samstundes hadde til formål å terrorisere andre frå å bruke makt mot
ein sjølv. Maktdyrkinga er med andre ord ein lekk i ein større maktkamp.
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Problemet er at sjølv ei overlegen militærmakt mister noko av sitt terroristiske
truverde om valdsmakta ikkje blir brukt.
Colin Powell lanserte i si tid som øvstkommanderande general det som er
blitt kalla Powell-doktrinen: USA sin bruk av overlegne militære virkemiddel
måtte i kvart einskild tilfelle ha klart avgrensa mål i samsvar med nasjonale
interesser og ein klar strategi. Slik stod Powell etter Golfkrigen (1991) enno i ein
krigsfilosofisk tradisjon i samsvar med Carl von Clausewitz (1780-1831) sin
maksime om at krigen er ei forlenging av politikken med andre middel. Bruk av
krigsmiddel må vere underordna ei politisk fornuft.
Innafor ein slik rasjonalistisk horisont er bruk av valdsmakt for makta si eiga
skuld ein uting. Krigen sin rasjonalitet ligg i at han kan kontrollerast, at han kan
avgrensast, og ikkje etablere ein eigendynamikk utafor politisk kontroll. Krig
som rasjonell politisk åtferd føreset med andre ord eit viss minimum av
gjensidig respekt mellom dei krigande partane slik at krigen kan avsluttast
gjennom forhandlingar ut frå nye styrkeforhold. Rasjonelle avslutningar på
krigar føreset på ein paradoksal måte at der enno er til stades ein viss folkerett
mellom statane − altså den rettsinstitusjonen som har til oppgåve å hindre krig.
Folkeretten inneheld difor ei rekke reglar for korleis krigar «lovleg» kan førast,
når dei først er brotne ut.
Denne tenkemåten er i all sin realpolitiske kynisme langt meir human enn
ein heroisme, om han no er humanitært eller fascistisk motivert. Innafor den
heroiske horisonten er ein retrett på grunnlag av eit erkjent nederlaget, umulig.
Ein konsekvent fascistisk krig ender derfor opp som ei total krig, slik naziretorikken tona ut ved slutten av Den andre verdskrigen. Då Joseph Goebbels,
Hitler sin propagandaminister, i siste krigsåret medan nederlaget etter kvart var
erkjent også i Det tredje riket, i ein stor tale spurde retorisk om det tyske folket
ville den totale krig – «Wollt Ihr den totalen Krieg?» – fekk han eit altfor
unisont ja til svar.
Men ein verdspolitisk situasjon, der det ikkje lenger finst nokon effektiv
militærpolitisk maktbalanse, men berre ei hypermakt, blir med eitt det maktpolitiske grunnlaget for den realpolitiske moderasjonen hos ein Clausewitz eller
ein øvstkommanderande Powell endra. Valdsbruken får ein ny dimensjon.
Dermed får også trugsmålet om valdsbruk ein ny, global dimensjon. Då Colin
Powell enno berre var øvstkommanderande general, var den seinare utanriksminsteren, Madlaine Albright, FN-ambassadør. Ho utfordra den noko mjuke
Powell, noverande utanriksminister, med følgjande: «Kva er poenget med å ha
denne overlegne militærmakta, du alltid har snakka om, viss vi ikkje kan bruke
ho?»35
I dette stykket har fru Albright heilt rett sett frå USA sitt geopolitiske
perspektiv, la oss kalle det Albright-doktrinen: Ein «sakleg» bruk av USA si
militære overmakt i samsvar med Clausewitz ville redusere dei terroristiske
effektane av ho, noko som ikkje ville vere i samsvar med USA sine nasjonalglobale interesser. Desse interessene samlar seg i eit alt historisk velkjent punkt:
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Å vere den leiande krafta i verda. Den fascistiske inkarnasjonen av overmennesket har forflytta seg frå Føraren i det fascistiske partiet, som må
konkurrere med andre parti inntil dei er forbodne, knuste eller jaga under jorda,
til ein nasjonalstat som etter at den konkurrerande Fellesfienden er gått i
oppløysing, framstår som verkeleg Overmakt.
I essayet Tanker om krig hevdar Umberto Eco at dei nye media og informasjonsteknologien gjer det umulig å halde krigsførebuingar hemmeleg. Det er rett.
Og vidare: Ein krig der motstandaren ikkje kan bli overraska, er ein umulig krig,
hevdar han.36 Men er overraskingsmomentet verkeleg konstituerande for krigen
lenger? Situasjonen er vel heller at den suverene krigsmakta − som ingen andre
kan truge − ikkje treng halde krigsførebuingane sine hemmelege, men tvert om
har ei viss interesse av at desse blir formidla og gjort kjente, slik at gjennomføringa av krigen, om mulig, ikkje blir nødvendig. I alle fall treng ein den
militære førebuingstida til å bygge opp den nødvendige ideologiske førebuinga
som nettopp i massemedia si tid er så mykje viktigare å utvikle enn før:
Patriotisme og innøving av ein retorikk om humanitære aksjonar og menneskerettar. Eller direkte kampanjar med annonsering i stor stil, slik USA la opp til i
den planlagde Irak-krigen i 2002, særleg retta mot folka i arabiske land som var
skeptiske til krigen.37
Dei tyske fascistane forstod poenget med dei massepsykologiske førebuingane ved hjelp av nye media svært godt. Joseph Goebbels var den første
som utarbeidde ein konsekvent strategi for bruk av moderne media – radio, film
og tv. Føremålet kunne vere dette: «Sjølvsagt ønskjer ikkje vanlege folk krig,
korkje i Russland, i England eller for den saks skuld i Tyskland. Det forstår ein
godt. Men det er, når alt kjem til alt, leiarane av eit land som bestemmer
politikken og det er alltid ei enkel sak å få folket med seg, enten det no er i eit
demokrati, i eit fascistisk diktatur, i eit parlament eller i eit kommunistisk
diktatur. – Val eller ikkje: Ein kan alltid få folket til å gjere som leiarane vil. Det
er lett. Alt du treng gjere er å fortelje dei at dei blir angrepne, og skulde
fredsmakarane for mangel på patriotisme og at dei set landet i fare. Det verkar i
alle slags land.»38
Det klassiske overraskingsmomentet er rett og slett ikkje nødvendig for
moderne krigføring, aller minst når den globale maktbalansen er oppheva. Alt i
byrjinga av august 1990 vart Saddam Hussein varsla om USA/NATO sin krig i
januar 1991. Etter invasjonen av Kuwait, prøvde han komme i forhandlingsposisjon med USA slik at krigen kunne bli unngått. Men Hussein forrekna seg,
då han ikkje hadde forstått konsekvensane av at Fellesfienden og dermed den
internasjonale maktbalansen i realiteten var borte og følgjeleg ikkje kunne forstå
at USA gjerne ville ha den krigen han hadde gitt dei høve til. USA visste like
godt som Saddam Hussein, at dei lett ville slå Irak i krig. Og ein sigerrik krig i
Golfen ville ende opp med å styrke USA sine strategiske posisjonar der.39
Krigen mot Jugoslavia vart varsla alt i juni 1998 då det eine NATO-landet
etter det andre sa seg villig for all verda til å delta i ein «aksjon» saman med
118

USA utan mandat frå FN. Men også Milosevic forrekna seg. Det fortel alt om
kor uopplyst han som statsleiar eigentleg var.40 Eit overraskingsmoment i
bombinga av Afghanistan ville ikkje hatt noka taktisk meining. Tvert om: USA
si grundige varsling om gjengjeld (retaliation) og krosstog (crusade) var
effektivt for å bygge opp ein brei allianse og presse Pakistan på plass i denne før
bombinga kunne byrje. Ein overraskingskrig mot Taliban ville ha fungert mot
sitt føremål. Dessutan hadde jo USA overraskande bomba etter Osama bin
Laden i Afghanistan alt i 1998 utan resultat på eit mykje tynnare grunnlag enn i
2001.41 Alt før bombinga av Afghanistan var slutt, varsla USA nye krigar mot
Somalia og Irak. «Vondskapens akse» mellom Nord-Korea og Irak vart høgtideleg proklamert med trugsmål om ny bombing av sistnemnde. (I skrivande stund
er denne bombinga ikkje komen i stand). Dersom USA saman med Storbritannia
startar ein ny krig mot Irak, vil det føre til alvorlege problem for EU og svekke
oppbygginga av ein sams EU-hær med sine konkurrerande rapid reaction
forces. Enten vil EU då sprekke som sameint aktør på den internasjonale,
storpolitiske scenen, ved at Storbritannia bryt ut, eller så må Storbritannia – som
følgje av internt press mot krigspolitikken til Blair & co – legge om kursen og
knyte seg nærmare til aksen Berlin-Paris. Det kan ikkje forundre om USA har
som sidemotiv med krigen mot Irak å nettopp svekke EU som storpolitisk aktør.
Ikkje tilfeldig har USA vore ein pådrivar for at Tyrkia og nokre av dei austeuropiske landa skal bli medlem av EU, då dette fører til at EU «importerer»
nye, interne motsetningsforhold med meir USA-lojale statar og slik gjer EU
handlingslamma i den globale politikken. USA si støtte til Israel sin terroristiske
politikk mot palestinarane har i løpet av 2002 svekt alliansen i «krigen mot
terrorisme» og dermed alliansegrunnlaget for ein krig mot Irak.
Den fascistiske kjernen
Den marknadsliberale, teknologiske fascismen uttrykkjer altså ikkje berre evna,
men fram for alt viljen til å bruke overtaket til å utløyse krig mot dei underlegne
utan å utsette seg sjølv for risiko og utan at ein sjølv er utsett for noko reelt
trugsmål på førehand.42 Det dreier seg ikkje berre om det Nietzsche kalla vilje til
makt, men vilje til bruk av valdsmakt mot statar, nasjonar eller folkegrupper som
er taparar innafor det globale maktsystemet allereie før krigen er ein realitet.
Dette ryggen-fri-syndromet, basert i overlegen evne og vilje til valdsbruk, ber
forakta for veikskap oppe over tid. Dermed er eit menneskeleg element ved
krigen, som historisk sett har vore til stades heilt til om lag 1990, fjerna: Faren
for gjensidig skade og død. Friedman: «House-to-house-fighting is out; cruise
misseles are in».43
Vilje til makt er ikkje noko spesielt fascistisk, og slett ikkje viljen til å bruke
makta. Dette er tvert om noko som er sams for alle former for realpolitikk så
sant politikk har noko med makt å gjere. Det spesielt fascistiske ser ein tydeleg
når maktbruken ikkje lenger har noka «fornuftig» meining, men blir totalitær og
119

demonstrerer ein suverenitet det ikkje må stillast spørsmålsteikn ved. Dette er
heilt analogt til meir primitive manifestasjonar av rasistisk overlegenheit i
nazismen. Skilnaden er at ryggen-fri-syndromet i dag langt på veg er ein maktpolitisk realitet, medan den rasistiske overlegenheita berre er/var eit reint
ideologisk, ja, beint fram metafysisk fenomen for å legitimere bruk av
valdsmakt.
Utviklinga av så vel krigs- som produksjonsteknologien i det førre hundreåret har gradvis integrert dette fascistoide momentet i folkepsykologien i dei
høgt utvikla kapitalistiske landa. Det er derfor framleis slik at den som ikkje vil
snakke om kapitalisme, bør ikkje tale om fascisme. Forakta for dei andre sin
veikskap er no endå meir stillteiande, men di meir effektiv. Ho kjem til uttrykk
som ein sjølvsagt fascinasjon over eige, rasefritt, marknadslogisk og tekniskvitskapleg overtak. Fascistisk arroganse treng ingen raseteori lenger, ingen førestellingar om overmenneske versus undermenneske, ingen eksplisitt, gjenkjenneleg fascistisk retorikk.44 Og fordi arrogansen primært er stillteiande, kan
han kombinerast med ikkje-populistiske førestellingar om like rettar for alle.
Makteliten i Vesten, ikkje berre USA, har ved handling vist at den ikkje har
moralske eller språklege problem med å sameine menneskerettar med den form
for kynisme som er nødvendig for å utvikle ein fascistisk politikk. Det vil vere ei
alvorleg misforståing å tru at humanitære intervensjonar og menneskerettar er i
motstrid med forakt for veikskap og politisk praksis som aktivt fremmer global
ulikskap, utbytting og undertrykking. Tvert om, her er det ein nærast fullkomen,
effektiv harmoni mellom kamp for menneskerettar og for global makt. Når den
politiske eliten i USA ikkje kan forstå at nokon skulle ha grunn til å hate USA
og dertil gjennomføre uforståelege terroråtak mot Pentagon og The Twin
Towers, skuldast det rett og slett at den ikkje har begrep som gjer ei slik
forståing mulig. Marknadslogikken og menneskerettsretorikken fortel US-eliten
med ettertrykk derimot at alle er like. I mørket blir alle kattar grå. Til liks med
den klassiske fascismen manglar denne eliten evna til, og interessa av, ein kritisk
sjølvrefleksjon. Den har, som ein kvar annan elite, inga interesse av å sjå sin
privilegerte situasjon i ein komplisert, motsetnadsfylt samanheng der forholda
ikkje lenger kan forståast i liberalismen sitt forklarande lys, eller kan bli
framstilte i svart-kvitt, eller som eit enkelt forhold mellom venn og fiende,
mellom det gode og det vonde, mellom terroristar og ikkje-terroristar. Terroristane kan dei følgjeleg berre forstå som representantar for den reine vondskap −
pure evil.45 «Det var ikkje berre Amerika som vart angripen den 11. september,
men sivilisasjonen. Vi vart angripne ikkje på grunn av våre feil, men på grunn
av våre dygder.»46 Dette er ein moralsk subjektivisme, ein religiøs måte å forstå
fienden på som vond, medan ein sjølv er god − ei forståingsform som denne
eliten har sams med så vel nazismen som stalinismen.
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Det globale valdsmonopolet
Utviklinga av atomvåpen, og dermed atomtrugsmålet, er utan tvil det mest
eminente utslaget av teknologiske fascisme. At desse våpna først vart utvikla av
og til no berre er blitt brukte av den fremste politiske representanten for våre
verdiar, er ikkje tilfeldig. Den einaste gongen dei har vore brukte, over
Hiroshima og Nagasaki første veka i august 1945, hadde dei ingen avgjerande,
strategisk verknad for utfallet av ein krig som i realiteten alt var vunnen.
Meininga med desse våpna låg på eit politisk og moralsk plan. Bruken av
bombene ville tvinge fram ein rask kapitulasjon utan vilkår, altså utan
mellomstatlege forhandlingar innafor rammene av ein folkerett. USA ville ha
reint bord for å innføre demokrati av vestleg type i Japan, slik atombombinga
vart legitimert i den amerikanske Kongressen etterpå.
Det reint pragmatiske argumentet for atomvåpenstrategien er at det er mykje
billegare og organisatorisk lettare å utplassere a-våpen enn store, ståande herar.
USA sine a-våpen i Europa hadde fram til omlag 1991 til føremål å redusere
behovet for kostbare utplasseringar av konvensjonelle styrkar for å møte det
talmessige overtaket til Sovjetunionen på dette feltet. Etter Fellesfienden sitt
forsvinningsnummer er denne samanhengen berre blitt tydelegare og opnar for
heilt nye perspektiv. Atomstrategien lettar presset på det alltid upopulære
behovet for å skrive ut mannskap til militærteneste. Prinsippet om allmenn
verneplikt, det einaste demokratiske innslaget i krigsmakta, kan då byggast ned.
Slik blir krigsmaskina meir frigjort frå behovet for å måtte motivere soldatane
politisk for å få dei til å bli effektive og disiplinerte, særleg i langdryge krigar,
langt borte frå heimlandet. Samla har dette ført til ei auka profesjonalisering av
krigsmakta. Dette er ein føresetnad for NATO og EU sin nye strategi med rapid
forces out of area.
Ein av dei fremste intellektuelle for den politiske eliten i USA kring midten
av førre hundreåret, Walter Lippman, hevda lenge før Sovjetunionen si oppløysing, at «atomvåpen er den perfekte oppfylling av all militær ønsketenking».
Dei opnar for krigføring «utan nasjonale krafttak, utan utskriving av soldatar,
utan øvingar, utan disiplin, men berre pengar og ingeniørane sin know-how som
vi har så mykje av. Her har vi det som skal til for å gjere oss til den største
militærmakta på jorda, utan å måtte investere i tid, energi, sveitte, blod og tårer −
og utan å måtte ta på seg store kostnader samanlikna med kostnadene med ein
stor hær, flåte og luftvåpen».47
Sjølv om denne ønsketenkinga nok ikkje heilt lar seg oppfylle i praksis,
uttrykker den like fullt ein klar fascistoid tendens i Vesten. På ein paradoksal
måte har det vist seg at då Sovjetunionen, som ikkje akkurat var kjent for å
praktisere menneskerettane, forsvann frå den globale scenen, vart både FNsystemet, Folkeretten og kampen for menneskerettane svekt og erstatta med ein
ny, meir aggressiv stormaktspolitikk med jamt hyppigare intervensjonar,
legitimert med ein stadig livlegare retorikk om dei same menneskerettane.
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I artikkelen 11. september 2001− Diagnose, prognose, terapi i dette nummeret
av Vardøger peikar Johan Galtung på at i perioden 1890-2001 utførte USA i
gjennomsnitt 1,15 intervensjonar årleg. Men i perioden 1989-2001, som vart
prega av Fellesfienden sitt forsvinningsnummer, utførte USA 22 intervensjonar,
altså 2,0 i gjennomsnitt per år. Dette heng dessutan saman med at når eit
imperium eller hegemoni utvidar seg, blir det generelt nødvendig med stadig
fleire intervensjonar for å kunne forsvare det som er vunne. Fenomenet teknologisk fascisme er med andre ord omspunne både av ein viss stormaktspolitikk,
ein bestemt global situasjon, og ein meir generell «logikk» som gjeld for
imperium under ulike historiske situasjonar. Men berre USA/NATO har nokon
gong vore i stand til å praktisere krigsvald på eit globalt nivå ved utkjempe
krigar med stor avstand i distanse og kort avstand i tid. USA si uttalte militære
målsetting er å kunne føre minst 2 krigar samstundes kor som helt på kloten og
samstundes ha evna til å springe frå ansvaret for å rydde opp etter seg og slik
sleppe å involvere seg i strevet med å halde ro og orden i etter-krigsområda.
Dette er ein ny historisk situasjon. «Spillet om herredømme i den flytende
modernitetens tidsalder blir ikke utspilt mellom 'de store' og 'de små', men
mellom de raske og de langsomme».48
Verdsrommet som territorium
Det globale valdsmonopolet er naturlegvis eksklusivt og kan berre haldast ved
lag ved å utvikle valdsapparatet vidare. Under Golfkrigen 1991 sendte den
amerikanske krigsleiinga ti fly på vingane for å øydelegge eitt mål. På grunnlag
av massive investeringar i satelittar og satelittstyrte våpen i tiårsperioden etterpå
kan eit B-52 bombefly i dag øydelegge opp til 16 mål. Eit jagarfly kan legge opp
til seks mål i grus på eitt einaste tokt. «GPS-systemet gjør det mulig å peke ut
mål over hele kloden, sende opp fly og styre bombene mot målet ved hjelp av en
GPS-mottaker i bomben. Før ble bombemålene pekt ut og angrepet planlagt
lenge før flyene gikk på vingene. Nå kan amerikanske piloter få informasjon om
målene mens de er i lufta.»49 Satelittstyrte bomber har drastisk senka prisen på
krigføringa, får vi vite, slik at terskelen for å gå til krig er blitt lågare.
USA si oppheving av ABM-avtalen under Bush jr., ein avtale som i si tid
vart inngått med Fellesfienden for å hindre utviklinga av eit anti-rakettvåpen, er
ein lekk i utviklinga av dette monopolet. Denne utviklinga tok til alt i Reaganperioden med Star-Wars-programmet, men vart mellombels skrinlagt. Sjølv ein
skrantande Fellesfiende kunne altså i kraft av sitt reine nærvere bremse på
våpenkappløpet. Tilsvarande med prøvestansavtalen. Etter suksessen i Kosovo
og demonstrasjonen av Russland si avmakt i sin eigen bakgard, vart underteikninga av ABM-avtalen stansa av det amerikanske Senatet i oktober 1999.
Førebuinga av nye, underjordiske prøvesprengingar i Nevada har sidan det vore
i gang. I januar 2002, to år etter at ei amerikansk forskargruppe hadde kartlagd
alle dei menneskelege gena (som dei i samsvar med nyliberalismen sine lover
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søker patent på), hadde USA ferdig sitt verdsomspennande militære internett
slik at ingen krok på jorda lenger skal stå i slagskugge av strålane frå Pentagon.
Pentagon blir då eit slags globalt vakttårn – eit panoptikon – som kan sjå inn i
alle krikar og krokar utan at dei andre kan sjå inn i dette, knapt nok utan å vite at
dei bli observert. Neste nivå er verdsrommet slik at det, om nødvendig, kan
førast krigar derifrå:
«USAs rom-kommado (US Space Command) skal dominere verdsrommet
med militære operasjonar og forsvare US-interesser og investeringar.
Integrere styrkar i verdsrommet (Space Forces) i evna til krigføring over
heile feltet av konfliktar … I løpet av første del av det 21. hundreåret vil
rom-makt (space power) utvikle seg til å bli eit eige og likeverdig felt for
krigføring. .. Samordninga av overtak i rommet med overtak i land-, sjø- og
luftstridskrefter vil føre til Fullstendig Dominans over Feltet (Full Spectrum
Dominance) ..…Verdsrommet er ein region med aukande kommersielle,
sivile, internasjonale og militære interesser og investeringar. Trugsmålet mot
desse viktige systema aukar også. … Kontroll med verdsrommet betyr å ha
evne til å sikre tilgangen til det, sikre at ein kan operere fritt i det og evne til
å hindre andre i å bruke verdsrommet, dersom det blir nødvendig …»50
Dr. Strangelove i Pentagon
Når Fellesfienden no er borte, er det mindre sannsynleg enn nokon gong at
NATO seier frå seg retten til førstebruk av a-våpen. Det har tvert om opna seg
nye perspektiv. A-våpna er etter kvart blitt mykje meir presise og dermed taktisk
operative. Under den gamle maktbalansen var det utenkeleg at a-våpna kunne
brukast taktisk utan at det ville føre til ein total atomkrig. Skiljet mellom
strategisk og taktisk bruk var berre eit teoretisk skilje, slik at ingen torde bruke
«små» a-våpen for avgrensa siktemål. Dette vart klart alt i 1953 då også
Fellesfienden fekk sine hydrogenbomber.
Når den overordna maktbalansen mellom atommaktene er oppheva, opnar
det seg derimot eit verkeleg rom for taktisk bruk av a-våpen, utan at vi
automatisk får ein total krig. Det er i dag snakk om «mini-nukes» som kan bli
brukte der det er nødvendig med stor sprengkraft for «konvensjonelle» formål,
altså atomvåpen som element i nye former for konvensjonelle krigar slik at
skiljet mellom konvensjonell krig og atomkrig blir viska ut. Dessutan skal
kjernevåpen i megatonnklassen rett og slett ha blitt for store. Dei er ikkje
«truverdige» lenger.
Den offisielle krigen mot terror har utløyst nye løyvingar i militærbudsjettet
for 2003 til prosjektet «The Robust Nuclear Penetrator» om å konstruere
atomvåpen for å trengje djupt ned i jordskorpa for å ta terroristar som gøymer
seg i fjellholer som Tora Bora i Afghanistan. Sjølv om desse løyvingane − 15,5
mill. US$ − er små i forhold til eit militærbudsjett på 390 mrd. $, passar dei
«som hånd i hanske med ønskene til de nasjonale amerikanske laboratoriene.
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Disse laboratoriene har hatt et rekrutteringsproblem etter den kalde krigen.
Revitaliseringen av kjernevåpnene og det nye våpenkonseptet har endret dette,
og våpenutviklinga har bred støtte i tekniske miljøer».51 Lekkasjar frå den
hemmelege 2002-rapporten frå Pentagon Nuclear Posture Review opnar for
bruk av atomvåpen i «førebyggande krig» (preemptive war) mot «terrorstatar»,
sjølv om desse ikkje har kjernevåpen, for å hindre at dei utviklar slike.52
Retten til førstebruk blir med andre ord viktigare og meir eintydig for
USA/NATO enn nokon gong. Presis førstebruk blir reelt taktisk og kan då
fungere endå meir effektivt som ein paraply − eller riset bak spegelen − for bruk
av konvensjonelle våpen i out-of-area-aksjonar. For skulle desse mislukkast, kan
ein alltids følgje på med avgrensa bruk av kjernevåpen.
Det einaste som i ein slik nederlagssituasjon kan hindre USA/NATO i å
bruke dei, er den politiske og ikkje minst moralske belastninga dette ville påføre
alliansen globalt på tvers av alle allianseforhold, ikkje minst innetter i NATO
med politisk kaos og fare for full oppløysing av alliansen. Etter Hiroshima og
Nagasaki vil ikkje ein gong dei frie media kunne hindre eit slikt politisk og
moralsk nederlag.
Ut av balanse
Alle meir eller mindre effektive fredsavtalar frå avtalen i Westfalen frå 1648,
som avslutta 30-årskrigane, til i dag føreset ei form for internasjonal maktbalanse. Det er freden sin realpolitikk. Det er denne balansen som gjer det mulig
å opprette og praktisere fredelege avtalesystem mellom eit mangfald av statar og
slik etablere eit minimum av rettstryggleik mellom dei, ein Folkerett.
Folkeretten er ein sivilisatorisk logikk i det internasjonale statssystemet. Denne
logikken er i dag sterkt svekt.
Krigane i og mot Jugoslavia på 1990-talet var dei første i Europa etter verdskrigen, ei klar stadfesting av at maktbalansen si tid var forbi for denne gong.
Kosovo-krigen ville ha vore utenkeleg med Sovjetunionen på plass i det globale
statssystemet. Milosevic si strategiske feilvurdering var at han aldri forstod
følgjene av dette. Han trudde at han no hadde ryggen fri for sin brutale nasjonalisme på Balkan, men gløymde at det i røynda var USA som eigentleg hadde
ryggen fri på Balkan. USA sine strategiske målsettingar, som vart gjort offentlege tidleg på 1990-talet, såg han i sin nasjonalistiske blindskap heilt bort i frå:
«Vår fremste målsetting er å forhindre framveksten av en ny rival, enten
innenfor området til den tidligere Sovjetunionen, eller andre steder som
representerer en trussel i samme størrelsesorden som den Sovjetunionen
utgjorde. Dette nødvendiggjør å forhindre enhver fiendtlig makt fra å
dominere noen region hvis ressurser, under samlet kontroll, vil være
tilstrekkelige til å skape en verdensmakt. Disse regionene er Vest-Europa,
Øst-Asia, områdene under den tidligere Sovjetunionen, og SydvestAsia….Endelig må vi opprettholde mekanismene for å avskrekke potensielle
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konkurrenter fra noensinne å strebe etter en større regional eller
verdensomspennende rolle.»53
Sjølv om den store maktbalansen er over for denne gong, er ikkje USA aleine i
verda som stormakt. I tilfellet med Afghanistan dreidde det seg mellom anna om
kontroll med vilkåra for å føre oljeleidningar frå Sentral-Asia til Persiabukta og
slik gjere seg uavhengige av Iran som transittland til nokre av dei rikaste olje- og
gasskjeldene i verda. Nokre av desse røyrleidningane er for lengst planlagde.54
Kort sagt: kontroll med sentrale delar av det eurasiske kontinentet. I februar
2002, då USA hadde fått etablert militære basar i alle dei sentralasiatiske republikkane og i Afghanistan med det USA-innsette regimet, uttalte Colin Powell:
«Amerika vil ha langsiktig interesse og nærvær i Sentral-Asia på ein måte som
vi ikkje kunne drøyme om før (11. september)».55 I dette perspektivet har òg
militærbasen Israel sin geopolitiske raison d`etre som forklarar til overmål USA
si passive haldning til Israel si etniske reinsing av palestinarane 2002.56
Kontroversane internt i EU, og mellom EU og USA om kva rolle NATO
skal ha i den nye EU-hæren med sine eigne rapid reaction forces har sidan
Kosovokrigen vore tydeleg i offisielle EU-dokument, sjå særleg bulletinen
European Report. Til grunn for desse ligg ulike strategiar og konkurranseforhold i den globale politikken som òg kjem til uttrykk i konfliktane
Israel/Palestina og Irak-spørsmålet. Når EU har stått solidarisk saman med USA
i krigane etter 1991, skuldast det at dei, på tvers av interne konkurranseforhold,
har ei overordna fellesinteresse av at ressursane og dei strategiske posisjonane i
det sentrale Eurasia kan sikrast for den kapitalistiske ekspansjonen austover.
Konfrontasjonar med USA i konkurranse om desse områda er ikkje i EU sine
interesser slik maktforholda no ein gong er. På den andre sida treng USA
politisk tilslutning frå EU for å sikre at krigane i Golfen, på Balkan og i
Afghanistan får tilstrekkeleg legitimitet i «verdssamfunnet». Både EU og USA
har derfor interesse av å vere til stades med eit minimum av sine militære styrkar
i desse krigane, også etter at kampane er over og landområda skal organiserast
politisk på nytt under FN sin legitimerande paraply, slik at USA og EU kan dra
seg mest heilt ut, utan å miste kontrollen. Og Norge er alltid budd med sine
speidartroppar.
«The New Empire»: Fascisme eller kommunistisk spøkelse?
Alt dette skjer under den udiskutable dominansen av ein nasjonalstat, USA.
Aldri har vel framhaldet av globaliseringa vore meir prega av ein nasjonalstat
enn i dag. I NATO-krigane etter 1990 har USA produsert til saman ca 98% av
den militære innsatsen, Storbritannia ca. 2%. USA aleine stod i 2001 for 36% av
alle ressursar som blir brukte til militæropprusting i verda i dag, meir enn dei ni
neste statane til saman. I Washington snakkar ein no ope om The New Empire.57
Den nye forma for strategisk suverenitet etter 1990 går ut på at den
krigførande staten er heva over normalkrigen si «lov» om angrep og gjengjeld. I
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kraft av eit tilnærma militært maktmonopol i global samanheng, kan denne
nasjonalstaten forhalde seg til Folkeretten på ein reint opportunistisk, kynisk
måte. I så måte er det ein påfallande likskap mellom USA si haldning til FNsystemet og Hitler-Tyskland sitt forhold til Folkeforbundet, den mislukka
forløparen til FN. Skilnaden ligg i at den teknologiske avstanden i våpensystema
og logistikken mellom USA/NATO og dei potensielle konkurrentane til denne
alliansen i dag er større enn mellom Det tredje Riket og dei industrielle
opponentane til dette. Liksom Hitler-Tyskland sin stormaktspolitikk var den
viktigaste grunnen til Folkeforbundet sitt samanbrot, er USA sin supermaktspolitikk i dag det største trugsmålet mot FN, ikkje «bandittstatane» eller terrornettverk som al-Qaida.
På EU sitt toppmøte i Laeken seinhaustes 2001 vart det i utkastet til
slutterklæring gjort framlegg om ei formulering som sa at «krigen mot
terrorisme» måtte utvidast berre «etter at ein hadde henta inn tilslutnad frå det
internasjonale samfunnet» (FN). Men Tony Blair, Silvio Berlusconi og Gerhard
Schröder engasjerte seg og sørgde for at formuleringa vart stroken av frykt for å
ergre amerikanarane.58 For dei som ikkje er med USA, er med terroristane.
Denne «krigen mot terrorisme» er eit direkte trugsmål mot andre statar sin
indre rettstryggleik på to måtar. USA har tatt til seg «retten» til å forfølgje og
arrestere folk som dei definerer som mistenkelege terroristar i andre land (utan
at desse landa vågar å opponere) og stille dei for sine eigne militære domstolar
utafor dei sedvanlege prosedyrar for rettstryggleik, viss dei då i mellomtida ikkje
alt er likviderte av CIA med sine nye fullmakter til å drepe. Samstundes følgjer
dei andre statane i «alliansen mot terrorisme» ivrig opp med å skjerpe sine eigne
unntakslover som over alt svekkjer rettstryggleiken og dei politiske rettane til
folk flest i desse landa. USA si undergraving av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er eit heilt naturleg utslag av den nye fascismen.
På dette viset ser vi ein samanheng mellom ein verksam internasjonal maktbalanse, rettstryggleik mellom statar og rettstryggleik innetter i dei einskilde
statane. Når den internasjonale maktbalansen med sin siviliserande mekanisme
er borte, eller svekt, oppstår det ein situasjon med endå svakare rettstryggleik
innetter i dei einskilde statane. På ein forunderleg måte viser det seg at då
Sovjetunionen, som ikkje akkurat var kjend for sin rettstryggleik, forsvann frå
den internasjonale scenen, vart rettstryggleiken og demokratiet i dei antikommunistiske statane sterkt svekt. Er det kommunistiske spøkelset likevel ein
føresetnad for rettsstat og politisk demokrati sjølv innafor ein kapitalistisk
horisont? Fascisme er derimot ikkje eit spøkelse.
(Desember 2002)
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Denne luftkrigen med sprengstoff og kjemisk krigføring råka i stor grad også
nabolanda Laos og Kampuchea. I Vietnam vart 2 mill. menneske utsette for
forgifting av ugrasmiddelet Agent Orange og nervegassar, noko som har ført til
at om lag 500.000 barn er fødde med alvorlege skadar. I nokre tilfelle har dette
og råka amerikanske soldatar. Bruken av nervegassen sarin under Operation
Tailwind i Laos i 1970 vart dokumentert offentleg først i 1998, som følgje av at
også amerikanske soldatar vart skadde (vinden bles i feil retning). Sarin vart
først utvikla av nazistane før andre verdskrigen, men Hitler, som sjølv vart
skadd av giftgass i første verdskrigen, torde ikkje bruke han. Då saka vart kjent i
1998, braut helvetet laus og det offisielle USA gjorde Operation Tailwind til ei
ikkje-hending i amerikansk historie. Sjå William Blum Rouge State: A Guide to
the World´s only Superpower, London 2002, s 105 ff.
Dette var posisjonen til sjølv ein så skarp analytikar som Umberto Eco så seint
som i 1991 i essayet Tanker om krig, i «Fire moralske betraktninger», Tiden
Norsk Forlag, Oslo 2000. Essayet vart levert redaksjonen i det italienske
forlaget «samtidig som de alliertes tropper rykker inn i Kuwait City», og «blir
formodentlig lest først når alle er av den mening at Gulfkrigen har gitt et
tilfredsstillende resultat, og at hensikten med den er oppnådd» (s. 13).
Hans Hoyng: «Machtvoll zu sprechen», Der Spiegel nr. 1, 2002.
John Pilger drøfter dette i «The Gerat Game» i boka The New Rulers of the
World, Verso, London/New York 2002, sjå særleg s. 127. Det dreidde seg om
soldatar, mange såra, som heldt til i skyttargraver i ei lengd på «meir enn 70
miles», (om lag 115 km). Sjå også «Paying The Price» av same forfattar, same
stad.
Klaus Justsen i Jylland-Posten/Bergens Tidende 22.12.2001 med referanse til
ein offisiell rapport frå Washington.
Hans Hoyng, Der Spiegel nr. 1, 2002.
Pax Forlag, Oslo 1969
Første gongen begrepet om humanitær intervensjon vart brukt etter oppløysinga
av Sovjetunionen, var truleg i samband med USA sin invasjon i Somalia i 1992
og då som offisiell amerikansk språkbruk for strategien bak «Operation Restore
Hope», sjå John Pilger, op.cit. s.123). Dette var tidlegare i den «klassiske
imperialismen» perioden vanleg (britisk) språkbruk. Japan brukte samme
ordbruk for å legitimere invasjonen av Mandsjuria. I krigane på Balkan på
1990-talet vart språkbruken grundig innarbeidd. Derimot var det langt mindre
av han då Sovjetunionen enno var oppegåande og den politiske retorikken måtte
moderere seg i forhold til maktbalansen. Om «våre verdiar» sjå artikkelen
Krigen, våre verdiar og dei intellektuelle i dette nummer av Vardøger.
Adjektivet fascistoid viser til eigenskapar som har ein fascistisk tendens i seg
ved at dei stør opp under utvikling av fascisme, utan sjølv å vere openbert
fascistiske. Fascisme er eit samansett fenomen av mange fascistoide tendensar.
Vår forakt for svakhet, Pax, Oslo 1971. Ofstad oppsummerte denne forakta
gjennom ein omfattande analyse av den nazistiske språkbruken og det implisitte
tankegodset i han. «Forakt for svakhet» var eit uttrykt moment i Arild Haaland
sin store analyse av Nazismen i Tyskland (Bergen 1956), men Haaland følgjer
ikkje dette momentet systematisk opp der.
Technik und Wissenschaft als «Ideologie», og Erkenntnis und Interesse, begge
på Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1968. Han fører her vidare ein
teknologi-kritikk som vart artikulert alt i mellomkrigstida, mellom andre av
Martin Heidegger, truleg den filosofen som hadde størst påverknad i det
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tyskspråklege området under den kalde krigen − det vil seie under
atomparaplyen. Når Habermas her set omgrepet ideologi i hermeteikn, er det for
å signalisere ei marxistisk inspirert forståing av det – som falskt medvit
(falsches Bewusstsein). Ved denne vendinga mot samfunnet går han ut over
Heidegger sin filosofiske horisont.
Bruken av det personlege pronomen, 1. person fleirtal, «vi», «vår», «oss» her er
min, ikkje hos Habermas, og viser til eit anonymt vi, men likevel avgrensa av
ein bestemt historisk, sosial og politisk samanheng, om lag som hos Ofstad når
han taler om «vår forakt for svakhet». Denne terminologien er valt for å få fram
at dette «vi» er eit forhold kvar og ein er involvert i og som til slutt må
formulerast politisk.
Ein kan likevel seie at effekten er ideologisk i ei meir marxistisk tyding som
«falskt medvit», eller «falskt under-medvit», eit medivit som spontant uttrykkjer
noko anna enn det gir seg ut for − utan at den som artikulerer dette, er klar over
det. Med Pierre Bourdieu kunne vi kan hende her snakke om ein vestleg habitus
som i internasjonal politikk utgjer ein slags politisk-kulturell kapital som
representantar frå utviklingsland, dei etter-kommunistiske samfunna osb.,
manglar og er underlegne i forhold til. Alle desse alternative innfallsvinklane
står når alt kjem til alt likevel innafor horisonten av det kritiske ideologibegrepet slik vi finn det hos Marx.
Japan sitt finansielle bidrag til Golfkrigen var 50 milliardar kroner, etter krav frå
USA, og Japan ytte meir hjelp enn noko NATO-land «hjelp» for å dekke
kostnadane med krigen.
Sjå til dømes Johan Galtung sit begrep om MGHB(A-S)-syndromet: «Mannlig,
Gammel, Hvit, Borgerlig (Angelsakserne)» minoritet i artikkelen «Fra det
tjuende til det tjueførste århundre − fra krig til fred?» i dette nummer av
Vardøger.
Allereide den klassiske fascismen viser med si teknologidyrking ut over
rasismen som eit nødvendig kjennteikn ved fascisme.
Ikkje ein gong det romerske imperiet med si kolonialisering av områda mellom
Midt-Austen, Nord-Afrika og Nord-England, hadde eit rasebegrep i sitt latinske
mål. Dei hadde rett nok begrep om ulike folkeslag (genus eller gens). Heller
ikkje gamal-gresk hadde begrep som tilsvarer vårt rasebegrep. Dette finn vi først
i dei vesteuropeiske språka på 1600-talet hos vitskapsfolk som klassifiserer
ulike mennesketypar «nøytralt», nærast etter botanikken sitt mønster (jfr.
Linné). Først i byrjinga av 1800-talet får rasebegrepet kulturelle og etter kvart
politiske (= rasistiske) undertonar som seinare vart manifeste i politikken og
kulturlivet.
Sjølv innetter i den demokratiske venstresida, breier slike førestellingar seg. Sjå
Erik Solheim, Nærmere, Oslo 1999, der han lanserer tanken om eit moderne
parti etter stiftingsmodellen som blir forvalta av leiinga i partiet, slik at
organisasjonen si fremste oppgåve blir å stø opp under leiande personar som på
si side frontar det i media.
John Locke: An Essay Concerning theTrue Original, Extent and End of Civil
Government. Chapter V: «Of Property».
George Orwell i The Animal farm. Det er ein av liberalarane sine komiske
misforståingar at dette Orwell-ordet primært er retta mot stalinismens kritikk av
«likskapsmakeriet». Ein ser ikkje at sjølve kjernen i liberalismen er legitimering
av ulikskap som likskap − og dermed at det er ein djup ironisk likskap mellom
stalinismen og liberalismen.
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Intervju i Wirtscahftswoche nr. 11, 1981, sitert etter Birgitte Young og Simon
Hegelich: «Neue Weltordnung» i PROKLA 125, 2001. Von Hayek var saman
med Milton Friedman den teoretiske læremeistaren til ideologen bak Pinochet
sitt kupp i Chile i 1973, sjå nedanfor.
Forholdet mellom makt og rett i denne samanhengen blir drøfta nærmare i
artikkelen «Krigen, våre verdiar og dei intellektuelle» i dette nummer av
Vardøger.
På eitt punkt er det likevel eit klart samsvar mellom gamal og ny fascisme og
som ein berre vanskeleg kan nekte for: antimarxismen. Dei evige påminningane
om Marx sin død ikkje berre stadfestar han som spøkelse, men er eit nødvendig
ritual i mest all (post-)moderne, liberal tenking.
Young og Hegelich, PROKLA 125, op.cit.
28. mars 1999, sitert etter Ellen Meiksens Wood «Kosovo and the New
Imperialism» i Tariq Ali (ed.) Masters of the Universe? The Balkan Crusade,
Verso, New York/London 2000. Friedman oppfattar US-knytteneven merkeleg
nok som «usynleg» i analogi med den opne, men skjulte handa i marknaden. I
følgje New York Times gjekk Friedmans kommentar i trykken alt før bombinga
av Jugoslavia byrja natt til 24. mars.
Oberst Robert L. McClure i det amerikanske tidsskriftet for ingeniørar Bulletin,
sjå www.realitymacedonia.org.mk/web/news_page.asp?nid=183. Det viser seg
at dei amerikanske styresmaktene hausten 1998 skreiv kontrakt med det
verdsomspennande amerikanske entreprenørfirmaet Brown & Root Services om
å planlegge og utruste det som seinare vart Camp Bondsteel og at den
amerikanske krigstaktikken gjekk ut på ei slik baseetablering så raskt som mulig
i følgje Paul Stuart i artikkelen «WSWS: Camp Bondsteel And America´s Plans
To Control Caspian Oil», referert samme stad. Camp Bondsteel ligg like ved
den makedonske grensa og kontrollerer Makedonia derfrå.
Geofascisme, kalla Johan Galtung det i eit føredrag på globaliseringskonferansen i Oslo 1. desember 2002.
Sjå fotnote 6.
Då US-media byrja vise krigsbilete av sivile ofre for bombinga i Afghanistan,
bad Washington om at slike reportasjar alltid måtte minne sjåarane om 11.
september og slik finne sin rette plass i «krigen mot terrorisme». Alle dei store
tv-selskapa innretta seg patriotisk etter dette. Kort tid etter 11. september
signaliserte Bush overfor Hollywood at ein nå forventa patriotiske varer derfrå.
Slike inngrep overfor media er like gamalt nytt som media sjølve. Det globale
omfanget og dei estetiske verknadene av dei (fascinasjonen, underhaldningsverdien) er likevel noko nytt − som følgje av nye, globale produksjonsforhold
for media og nye produksjonsmiddel (teknologi).
President Bill Clinton i mars/april 1999, sitert etter Benjamin Schwartz og
Chrisopher Lane i «The Case against Intervention in Kosovo», The Nation 19.
april 1999. Sitert etter Ellen Meiskins Wood, «Kosovo and the New
Imperialism» i Tariq Ali (ed.) Masters of the Universe? The Balkan Crusade,
Verso, New York/London 2000: «If we`re going to have a strong economic
relationship that includes our ability to sell around the world, Europe has got to
be a key .... That`s what this Kosovo thing is all about.» I NRK si dagsnyttsending om morgonen 24. mars 1999 vart passasjen i Clinton sin tale der han
snakka om «dei nasjonale interessene» til USA på Balkan, referert. I alle seinare
referat av denne talen samme dag (og seinare) vart referansen til dei nasjonale
interessene sløyfa i dei frie media.
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Dette konfliktpunktet mellom USA og EU er for lengst blitt fast inventar i dei
politiske møta mellom desse og i NATO. For tida står striden om i kva grad EUstyrkane samstundes skal vere NATO-styrkar og omvendt. USA sitt endå større
politiske og psykologiske overtak innetter i NATO etter 11. september har gjort
framgangen for EU sine rapid forces vanskelegare.
Desember 2002.
NTB og Reuter 16. desember 2002. Dette nyhendet fekk ein heilt underordna
plass i dei frie massemedia i Norge.
Eric Schmitt «The Powell Doctrine is Looking Pretty Good Again», New York
Times 4. april 1999, sitert etter Ellen Meiksins Wood, op.cit.
Fire moralske betraktninger, s. 13 ff
USA førebudde hausten 2002 ein annonsekampanje i arabiske land til ein
kostnad av US$ 200 mill. for å rettferdiggjere krigen mot Irak. Sjå
www.state.gov/r/adcomp/ (Office of Global Communication under utanriksdepartementet i USA). Sjå også www.state.gov/documents/organization/13622.pdf
der regimet gjer greie for sin globale mediestrategi for å «motverke
mistydingar» om amerikansk politikk i andre land sine media.
Herman Göring, Hitlers sjef for Luftvåpenet, sitert etter www.transnational.org
03.10.2002.
Eit resultat var etablering av militære USA-basar i Saudi-Arabia. Det var
skamma over dette som i si tid gjorde at Osama bin Laden skifta side og vende
seg mot USA etter først å ha vore ein CIA-skolert fridomskjempar mot
Sovjetunionen i Afghanistan i 1980-åra.
I tillegg var Milosevic sitt regime i 1998 informert av den franske NATOetterretningsoffiseren Pierre-Henri Bunel, som samstundes informerte NATO
om Milosevic si evne til å gjennomføre fordrivingar («etnisk reinsing») dersom
Serbia vart angripen i luftkrig. Verken Milosovic eller NATO ville tru på dei
informasjonane dei fekk. Som takk for innsatsen for, om mulig å hindre ein
humanitær katastrofe, vart Bunel arrestert i oktober 1998, om lag ½ år før krigen
braut ut. Sjå min artikkel «Om politisk skam» i Vardøger 26, 2000.
Om Taliban-regimet gjorde rekning med ein krig av det omfanget dei fekk
oppleve i 2001 som følgje av at det ga gjesteplass for Osama bin Laden & co,
kan berre ettertida fortelje oss. Vi veit ikkje ein gong i kva grad Taliban var
informert om terroråtaka 11. september eller på nokon måte hadde gjort seg
«fortent» til bombing med fly og hangarskip frå andre verdsdelar. Hadde
Taliban kontroll med bin Laden, eller var det omvendt, eller hadde ingen av dei
kontroll med den andre?
Verken Irak, Serbia eller Afghanistan stod for nokon «tryggingsrisiko» for
USA/NATO − ikkje ein gong trugsmål mot vitale amerikanske/vestlege
interesser: Viss det er noko Saddam Hussein vil, er det å selje olje til Vesten (til
best mulige prisar sjølvsagt.) Og Slobodan Milosevic − kva anna ville vel denne
tidlegare, noko korrupte bankfunksjonæren heller enn å handle med Vesten?
Taliban heldt rett nok hus for Osama bin Laden, men var dei dermed eit
trugsmål mot USA? Og i så fall, kunne dei ikkje handterast på andre måtar enn
med krig?
New York Times 23. april 1999.
Retorikk om over- og undermenneske framstår i dag som ufyseleg og
gamaldags, noko som berre nynazistar, frustrerte, aggressive unge menn frå
underklassane forfektar, fordi arbeidskrafta deira ikkje har nokon plass innafor
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den oppbyggelege marknadslogikken eller dei teknisk-vitskaplege utdanningsinstitusjonane som betre kunne sosialisere dei i samsvar med tidas krav.
Følgjeleg lever dei i randsona av samfunnet der dei ikkje kan skape noko
fascistisk trugsmål.
Dette er offisiell Kvite-Hus retorikk for massemedia. Statsminister og teolog
Kjell Magne Bondevk snakka i nyårstalen 2002 om «å sette en grense mot
ondskapen».
Senator Joseph Lieberman, november 2001, siterte etter William Blum, op.cit.,
s.x.
Etter Stephen van Holde og Lars Mjøset, «Killing for the State, Dying for the
Nation. An introductory essay on the life cycle of conscription into Europe´s
armed forces», Comparative Social Research, Vol. 20, Amsterdam/London/New York 2002.
Zygmunt Bauman i essayet «Communitas – Fellesskap», i essaysamlinga
Flytende modernitet, Vidarforlaget AS, Oslo 2001, s. 214. Bauman sin
«fenomenologiske sosiologi» evner å gripe mange av dei karakterdraga som
konstituerer den moderne fascismen (eit begrep han ikkje brukar i denne
samanhengen). Men til liks med mykje av sosiologien elles artikulerer han ingen
samanheng mellom desse fenomena og den politiske økonomien ved ein kritikk
av dei ibuande mekanismane i denne og korleis desse spring ut av dei sosiale
relasjonane (klasseforholda) som sosiologien i siste instans må dreie seg om.
«Men vårt samfunn … er definitivt og bestemt ikke åpent for kritikk etter den
modellen som ble anlagt av grunnleggerne av den kritiske skolen og som de
anvender sin teori på» (s. 36). Han tenker her på Horkheimer og Adorno som
med sin kritiske teori enno stod innafor horisonten av Marx sin kritikk av den
politiske økonomien.
Forsker Ståle Ulriksen, Norsk utenrikspolitisk institutt, til Dagbladet
21.12.2002. Han legg til: «Der USA før måtte slippe flere bomber for å slå ut
mål, holder det med en bombe.»
United States Space Command: Vision for 2020, framlagt i 1997 i Colorado av
plandirektøren for U.S. Space Command. Sitert etter William Blum, op.cit.,
s.25)
Stipendiat Morten Bremer Mærli, Norsk utenrikspolitisk institutt, kronikk i
Aftenposten 11.09.2002
Ein leiarartikkel i New York Times, ei avis som ikkje akkurat er kjent for si
kritiske haldning til Pentagon, frå mars 2002, hadde overskrifta «Amerika som
kjernefysisk røvarstat» (sjå førre fotnote). Mærli konkluderer kronikken i
Aftenposten slik: «Hittil har den amerikanske politiske ledelse gjort hva den kan
for å rasere skiller mellom konvensjonelle og kjernefysiske våpen .... Dr.
Strangelove er tilbake i Pentagon.»
Det nasjonale tryggingsrådet i USA, UD og Pentagons «Rettledning (1992) til
forsvarsplanlegging i finansperioden 1994-99», sitert etter Klassekampen 17.
september 1999.
For oversikt over planlagde olje-/gassleidningar gjennom Afghanistan, andre
delar av Sentral-Asia og del av Balkan, sjå Eric Follath: Jäger des schwartzen
Goldes i Der Spiegel nr. 52, 2001.
Sydney Morning Herald 11. februar 2002, sitert etter John Pilger, The New
Rulers of the World, Verso, London/New York 2002, s.105.
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Dei fascistiske karakterdraga ved Israel sin politikk andsynes palestinarane
skulle det ikkje vere nødvendig å peike på her ut over samanhengen med USA
sine globale interesser. 20. desember 2002 la USA som einaste land ned veto i
Tryggingsrådet i FN mot ein resolusjon som fordømer Israel sine drap på FNpersonell i Palestina og Israel i løpet av hausten 2002. Same dag la USA som
det einaste av dei 144 landa som er medlem av WTO ned eit tilsvarande «veto»
i WTO mot at u-land kunne skaffe seg billege medisinar mot epidemiar som
AIDS, malaria og tuberkulose − for å sikre den amerikanske legemiddelindustrien sine patentinteresser.
Yale-historikaren Paul Kennedy, referert av Hoyng i Der Spiegel nr. 1, 2002.
Han meiner at det nye, interne slagordet i Washington sine Think Tanks om
«The New Empire» speglar ei makt som overgår både det romerske og det
britiske imperium. Tala er frå før Bush la fram militærbudsjettet for 2002. Det
nye militærbudsjettet på $400 milliardar vil vere 50% av alle militærutgifter i
verda i 2002 viss andre land ikkje aukar tilsvarande. Jan Öberg: Bush´s State of
War Address, TFF 30.01.2002 (www.transnational.org). Under eit søk i
desember 2002 mot www.britannica.com dukka det opp på heimesida for
Encyklopaedia eit kommersielt vindauge for US-Army, www.GoArmy.com
med tre peikestader, Enlistment Bonus, Partnership for Youth Success og Learn
about the online Game – den siste med «Click about the Army´s new
interactive PC-game». Men ikkje ein gong tilgangen til denne vidunderlege
virtuelle verda er gratis. Får å komme inn på gamet, må ein registrere seg som
kunde og betale for det, som for ei kvar anna vare.
Der Spiegel nr. 1, 2002.

Johan Galtung
FRA DET TJUENDE TIL DET TJUEFØRSTE ÅRHUNDRE –
FRA KRIG TIL FRED?

Det tjuende århundre: Fra grensekriger til kriger langs konfliktlinjer
For optimistisk, dette? Sikkert, særlig når det skrives i de mørkeste skyggene
av Den vestlige sivilisasjon på sitt verste: Ortodokse kristne dreper muslimer,
protestanter og katolikker bomber ortodokse kristne − gamle handlemønstre
på nytt. Men la oss prøve ut noen visjoner for mål og prosesser, mer for 31.
desember i år 2099 enn for 1. januar 2000. I det vi befinner oss i vannskillet
ikke bare mellom to århundre, men mellom to millennier, kunne et tilbakeblikk på det 20. århundre være en måte å komme i gang på. Et redselens
århundre: Kriger, folkemord, tortur satt i system og terrorisme, undertrykking, utbytting, fremmedgjøring − og ideologier slik som kolonialisme,
bolsjevisme, nazisme, dai-to-a og maoisme.1 Men hva var de viktigste motsetningene? Hva dreide det seg egentlig om?
Da det nittende århundre tok slutt, fantes ennå føydalisme og slaveri i
stort omfang, og ikke å forglemme − kolonialisme. Over alt i verden slo
kampen mot undertrykkingen av kvinner og ungdom og utbyttingen av ikkehvite arbeidere an tonen i hundre år framover, konsentrert om kjønns- og
generasjonsmotsetninger, raser og klasser og frigjøringen av de undertrykte
− herunder kampen for stemmeretten og retten til å bli valgt.
Det fantes også en femte konfliktlinje i menneskenes liv − det nasjonale
spørsmål, kampen for et likeverdig samfunnsborgerskap, innbefattet det å bli
et uavhengig land, slik som mitt eget, Norge, som rev seg løs fra Sverige −
uten voldsbruk − i 1905. Nesten over alt i verden var statene maktinstrumenter til en ørliten, Mannlig, Gammel, Hvit, Borgerlig minoritet (MGHB) i
de angelsaksiske eller andre vestlige nasjoner som regjerte ved hjelp av store,
imperialistiske systemer. Kvinner, ungdom, arbeidere, Gandhi, Mao, Tojo og
afrikanske ledere reiste seg mot MGHB-syndromet.2 Men kampen fortsetter.
Konfliktlinjen mellom angelsakserne og MGHB på den ene side og resten på
den andre genererte de to hovedkonfliktene i det tjuende århundre: Først
rasekriger, slik vi finner dem i kampen for avkolonialiseringen, for frigjøring
av de ikke-hvite, satte landene i det nordvestlige hjørnet av verden − USA og
Nordvest-Europa − opp mot det meste av verden utenfor disse områdene, (til
disse områdene kan vi i det attende hundreåret ta med koloniene mot
Atlanterhavskysten som senere ble til USA). Deretter klassekriger slik som i
kampen mot de krefter som truet MGHBs herredømme − for eksempel
nazistene i Sentral-Europa, fascistene i Sør-Europa, kommunistene i Øst133

Europa (på Balkan alle tre) og tilhengere av Gandhi i India, maoister i Kina
og militarister i Japan.
Vi fikk Den første verdenskrig mellom Nordvest (UK, Frankrike og USA)
og Sentral- og Sørøst-Europa (Prøyssen, Østerrike og Tyrkia). Men det var en
klassisk mellomstatlig krig, slik dette er definert ved freden i Vestfalen i
1648, med MGHB-eliter fra angelsaksiske og andre nasjoner som mobiliserte
sine stater og armeer mot hverandre og justerte noen landegrenser. Noe av
dette fant vi også i Den andre verdenskrig. Men det typiske for det 20.
århundre var det massive innslaget av krig mot folkegrupper (folkemord) til
forskjell fra kriger mellom de ulike elitene. Regjeringene drepte folkegrupper
som stod i vegen for dem (armenere, jøder og «kulakker»), slik Vesten hadde
gjort tidligere i koloniene, også på den amerikanske Atlanterhavskysten.3
Stater gikk til krig mot stater som var styrt av den andre klassen. Dette
trekket fra det nittende århundret ble overført til første halvdel av det tjuende.
Sir Winston Churchill og hans klasse hatet innslaget av arbeiderklasse (ofte
kalt «populistisk») i stater som Tyskland, Italia og Russland. Fra Münchenforliket mellom UK og Tyskland i 1938 og tiden etterpå var politikken klar:
La de lavere klasser bekjempe hverandre i en europeisk borgerkrig mellom
kommunister på den ene side og nazister og fascister på den andre.
Men det endte med at MGHB-elitene trengte hjelp fra Sovjetunionen mot
nazismen og vice versa som «allierte», og Sovjetunionen fikk låne livet en
kort stund. Den kalde krigen ble den andre konfrontasjonen innenfor dette
syndromet. Den mest alvorlige forbrytelsen som Sovjetunionen begikk, var −
sett fra MGHBs ståsted − verken folkemord eller koloniseringen av andre,
slik MGHB-elitene selv hadde gjort i hundreår forut. Sovjetunionen hadde
gjort noe som var enda verre: Den løftet folkemasser opp fra bunnløs
elendighet til relativ fattigdom − der de fikk tilfredsstilt grunnleggende
materielle behov på bekostning av de borgerlige friheter til å bruke
kapitalismen for egen berikelse, uten hensyn til kostnadene med det.
På slutten av det tjuende århundre falt Sovjetunionen sammen som et
absurd samfunn. Hovedutfordreren til Nordvest og MGHB måtte underkaste
seg kapitalismen. Jugoslavia, Cuba, Nord-Korea og Kina underkastet seg
ikke like lett, men plasserte seg køen av de land som går under som egne
samfunnsstrukturer. Ingen alternativer er tillatt i Den nye Neuordnung.4
Men hva har skjedd med forholdet mellom kjønnene, generasjonene og
nasjonalitetene? De er der fremdeles. Vi kan forvente at nasjonaliteter av alle
slag ville forsøke å bryte ut av statsdannelser som de opplever som fengsler.
Og de vil få støtte til dette fra Nordvest bare i samme grad som de står for
overklasseinteresser som nevnt ovenfor (som f.eks. Israel vs. Palestina). Og
vi kan vente stygge tilbakeslag for kvinnene, som f.eks. å redusere deres
antall ved selektiv abort, og tiltak mot den eldre del av befolkningen, trolig i
form av barmhjertighetsdrap (euthanesi). Noe av dette kan vi unngå dersom
vår oppmerksomhet mot det er sterk nok.
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For å oppsummere: Det tjuende århundre dreide seg om konfliktlinjer i sin
alminnelighet og rase og klasse i særdeleshet. Det nye var globaliseringen av
rase- og klassekrigene innenfor det mellomstatlige verdenssystemet, med
folkemord både nasjonalstatene i mellom og innenfor de enkelte stater. Og
det leder oss til det neste, opplagte spørsmål. Hva blir det neste?
Det tjueførste århundre: Fra kriger mellom stater til globale kriger?
Historien beveger seg sakte. Ingen stor plan er blitt fullført. Det er faktisk slik
at store prosjekter som menneskene setter i gang, sjelden blir fullført. De
slingrer og går. Vi kan forvente at det nordvestlige hjørnet av verden under
lederskap av USA og dets våpendrager, UK, fortsetter mønsteret med rasekonflikter og klasseutbytting og holder fram med å forberede seg på Det store
slaget mot de utbyttede raser og klasser. Med andre ord − vi kan forvente at
klassekonflikter mellom fargede, svært fattige mennesker og MGHB i de
angelsaksiske og lignende nasjoner i Vest vil forsterkes. Og vi kan forvente
at mellomregionale allianser, slik som USAs kamp for kontroll over Eurasia
ved hjelp av NATOs ekspansjon østover og AMPO vestover, vil stå sentralt i
det tjueførste århundre.5
Kort sagt, vi forventer følgende konfliktformasjoner: En geo-økonomisk
(krise i verdensøkonomien), en geo-militær (ekspansjon av NATO/AMPO),
en geopolitisk (motsetningen mellom stat og nasjon), en geo-kulturell (motsetning mellom kristne og muslimer), og det tredelte Europa (det katolsk/protestantiske, det ortodokse og det muslimske Europa). Klasse- og/eller
rasemotsetningene dominerer i alle disse konflikttypene. Dette er ikke de
klassiske konflikttypene der elitene bruker statsmaktene til å flytte landegrenser. Statsmakten blir brukt, men den er brukt til å bekjempe folkegrupper
på tvers av konfliktlinjene innenfor og mellom stater.
Den alminnelige mangelen på solidaritet mellom de fattige innbyrdes er
slående, og forskjellen i kjøpekraften for de 20% fattigste og de 20% rikeste
øker i et tempo på mer enn 3% årlig (veksten i verdensøkonomien er mindre
enn 3% i gjennomsnitt). Tre personer eier mer enn det 48% av alle verdens
land gjør. At de fattigste i all hovedsak er kvinner, barn, gamle, fargede
og/eller arbeiderklasse, behøver ikke nevnes. De lever heller ikke bare i
Eurasia. Men de store statene som huser dem, finner vi her − Russland, Kina,
India (med til sammen 40% av jordens befolkning) og Pakistan − og de
statene som USA har utnevnt til «bandittstater» eller «pariastater»: Iran, Irak
og Syria. Dersom vi antar at det er fire eller flere atommakter mellom dem og
at de koordinerer sine krefter så langt at de i realiteten utgjør en allianse, da
har NATO/AMPO-systemet under ledelse av USA skaffet seg en
skremmende fiende i et sammenstøt mellom superregioner (ikke mellom
sivilisasjoner, da Eurasia er svært pluralistisk). Det eneste positive er at
denne knipetangsmanøveren mot Eurasia trolig vil føre til at Kashmir135

problemet blir løst. USA vil på den andre side ha bruk for og vite å utnytte
konfliktene på Balkan og i Korea til det ytterste og forsyne sine allierte i
NATO/AMPO med raketter.
De tre sistnevnte former for konflikter overskrider det klassiske statssystemet fullstendig. To av dem er globale: 2000 nasjonaliteter kjemper for
anerkjennelse og rettigheter innenfor 200 stater, og verdens to største
religioner står mot hverandre. Den ene av disse to konfliktene fins i Europa,
slik vi har sett i Jugoslavia og i enkelte deler av Russland. Hitlers bruk av den
nasjonale konflikten mellom Sudettyskerne og tsjekkerne er en slående
parallell. Presset mot Tsjekkoslovakia hadde også Englands støtte.6
Japans angrep på Mandsjuria 1931-1945 og Italias angrep på Etiopia
1935-1941 var også i strid med Kellogg-Briand-pakten av 1928. (Briand fikk
Nobels fredspris i 1926, Kellogg i 1929): Sekstito stater − mellom dem alle
stormaktene − var i følge denne pakten enige om ikke å bruke krig som et
politisk virkemiddel. De forpliktet seg til å løse alle internasjonale konflikter
med fredelige midler. Unntaket var forsvarskrig, eller militære forpliktelser
ifølge Folkeforbundets pakt, Monroedoktrinen eller andre allianseforpliktelser, en forståelse som ligner svært mye på FN-paktens artikkel II (4), med
unntak.7
De tre diktaturstatene var hevet over loven og Folkeforbundets pakt. De
feide alle resolusjoner til side. Deres propaganda var like massiv som NATOs
i dag. Makten hos dem som var «hevet over loven», var, for å bruke et begrep
etter deres egen smak − den sterkestes vilje − overveldende. Det var trolig
mer folkelig oppslutning bak disse diktaturene i 1930-årene enn bak demokratiene seksti og sytti år senere: Diktaturene var mer ærlige, demokratiene
mer manipulerende ved å skjule sine intensjoner. Diktaturene fulgte opp med
det de hadde satt i gang. De startet en ny verdenskrig for en Neuordnung/Nouvo Ordine/Dai-to-a, og tapte: Newtons tredje lov. Demokratiene, med
USA i ledelsen og med bruk av NATO, AMPO og TIAP kan være fristet til å
gjøre det samme. De startet med Nord-Korea og Colombia for å gjennomføre
«den nye verdensordning».
Det er et illevarslende perspektiv. Er det lys i sikte? For å komme fram til
en avklaring må vi gå bak slike målsettinger, hvor edle de enn måtte være, for
å forsøke å finne noen innebygde svakheter i kreftene bak dem − og noen
motkrefter til dem.
Det tjuende århundres redsler og statens rolle
Alle disse fenomenene har én ting felles: Staten er selve nøkkelinstrumentet
for å utøve makt innover og utover. Eierforholdet til statsmakten er selve den
politiske nøkkelen (MGHBs eierforhold i de sentrale statene, deres pålitelige
klienters statsmakt i periferien og anti-MGHB i de onde statene). Staten ble
visselig brukt til å føre verdenskriger så vel som klassiske kriger, til kriger
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mellom folkeslag og til folkemord. Staten ble brukt til koloni- og rasistiske
kriger, inkludert utryddelse. Staten ble brukt til å utføre tortur − den ikkestatlige torturen er en bagatell til sammenlikning. Staten er det ideelle
instrument for undertrykkelse, til å berøve alle mennesker deres sivile og
politiske rettigheter under dens svøpe, deres liv medregnet ved håndhevelse
av dødsstraff. I samvirke med kapitalkreftene kan staten støtte opp under
ulike former for utbytting. Gjennom utøvelse av sin kommando fratar den
alle mennesker deres økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Og når
den er inspirert og informert av de kulturelle elitene, kan staten engasjere seg
i en massiv fremmedgjøringsprosess, som ved maktbruk å frata grupper i
befolkningen deres egne verdisystemer, myter og tro.
Men det er én ting staten ikke er god til − å gjøre seg selv overflødig.
Ikke-stater bekjemper ofte stater, som i kampen mot kolonialismen, mot
MGHB som den hvite overklassen; eller i kampen mot kapitalismen, MGHB
som borgerskapet; eller i kvinnenes kamp mot MGHB som menn; eller som
ungdom i kampen mot MGHB som de gamle. Men etter en løsrivelse fra
koloniene eller etter en revolusjon har disse kampene alle en tendens til å
ende opp med å ta del i statsmakten eller å grunnlegge en ny stat.
Dialektikken mellom stat og ikke-stat har en tendens til å styrke selve
statssystemet på bekostning av å bryte ned enkelte stater innenfor det. AntiMGHB-bevegelser erobrer stater, gjør dem til redskaper i sine egne hender.
De går til og med til krig mot MGHB-stater. Men de risikerer da selv å ende
opp som nye MGHB-stater.
Hvorfor? Svaret er enkelt: Statssystemet har sin egen logikk og er i stand
til å forme ulike mennesker etter den samme lest, slik som vi så i sosialdemokratenes krig i 1999 mot Serbia. Ordtaket «Den som holder i en
hammer, ser på verden som en spiker» gjelder også for sosialdemokrater når
de blir statsmenn. De er også mer følsomme for åpenbare brudd på
menneskerettighetene når de begås av serbere, og de er i slike tilfelle ivrigere
til å rope på «atlantisk solidaritet» enn mer konservative, stats- og nasjonssentrerte MGHB.
Som etterfølgere til de absolutte monarkiene, eller til selve monarkene
eller prinsene, vil statene med sitt voldsmonopol ha en tilbøyelighet til å se på
konflikter som råmateriale for å øke egen makt. En konflikt som er løst uten
bruk av statsmakt, er en tapt sjanse. Konflikter ryster statssystemet slik at
noen deler av det løsner og blir et bytte for de grådige. Store stater er som
gribber − de sirkler høyt oppe i luften, og bare venter på en anledning. De kan
bombe − mye eller lite − for å svekke nettverket av små stater eller av ikkestater, i det de ivrer for at noen av dem skal løsne fra resten, slik at de kan
reorganisere dem. Og den kirkegården/ ørkenen som de etterlater seg, kaller
de «fred» (Tacitus).8
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Absurditet
Så − hvordan er det mulig for meg å beholde et minimum av optimisme etter
en krig i en konflikt som det til og med ville ha vært lett å finne en løsning
på, og med så mørke framtidsutsikter for det tjueførste århundre?9 På grunn
av et interessant analytisk begrep jeg har funnet: absurditet. Jeg definerer
absurditet som situasjon der kultur og struktur kobles fra hverandre. Ett døme
er Sovjetunionen. Kulturen hadde en visjon om en utopi som skulle fjerne
ikke bare all sosial elendighet, men til og med de sosiale klassene, krig,
voldsbruk og undertrykking. De oppnådde en relativ fattigdom, men fikk
også et nytt klassesamfunn, krig, voldsbruk og undertrykking. Kulturen
hadde en sterk tanke som forutsa at kapitalismen ville falle sammen.
Kapitalismen feilet i å leve opp til denne forutsigelsen. Det som kollapset, var
deres eget system. Absurditeten har sine grenser.
Det klassiske eksemplet på absurditet som en tilstand er selvsagt Hans
Chr. Andersens keiser uten klær. Bare et barn var voksent nok til å peke på
frakoplingen av kultur fra struktur. De voksne var alle hjernevasket av
kulturen til å leve i en virtuell virkelighet i stedet for i en virkelig virkelighet.
På samme måte puster folk i dag i finansøkonomiens tynne luft (kulturen),
blinde for krisen i realøkonomien med overproduksjon og underforbruk
(struktur). Absurditeten danner en svært ustabil likevekt. I Sovjetunionen
daterer jeg absurditetskrisen til de tidlige 1970-årene. Fra da av kunne
systemet bare overleve ved en opptrapping av trusselen fra USA («teater»rakettene). NATO ga sovjetsystemet ennå et tiår.
Absurditeten med å redde menneskeliv gjennom bombing og med å
beskytte lovens herredømme − the rule of law − ved å bryte det, går ikke
upåaktet hen. Bombingen/ødeleggelsen av Irak, bombingen/ødeleggelsen av
Serbia, bombingen av Sudan, bombingen av Afghanistan − alt dette etter først
å ha ødelagt Korea og deretter Vietnam i alle tilfelle med svært annerledes
resultater fra det som var annonsert − går ikke upåaktet hen.10 Selvsagt
forutsetter jeg ikke at MGHBAS (Angel-Sakserne − jeg føyer her til USA og
UK) skal oppfatte dette. Autisme er tvert om en betingelse for å være verdens
mest krigerske land.
Men resten av verden har begynt å oppfatte det og vil en dag komme til
følgende konklusjon: Verden har et hovedproblem − ikke terrorismen, ikke
de små, lokale makthaverne, selv om alle slike problem burde bli tatt alvorlig
på en kreativ måte. Navnet på problemet er USA og dets mammadalt. Når
absurditeten er avslørt, vil allianser skjelve og den blinde lydigheten i
fortryllelsen fra USAs sjarm, rikdom, intellektuelle kreativitet og lederskap
forsvinne. Vi nærmer oss et vendepunkt. USA, pass på.
Men USA kan også bli hengende etter, slik det skjedde med slaveriet. Til
og med enda viktigere enn USA er et fenomen på et dypere plan som vi kan
iaktta hver dag: Absurditeten ved selve statssystemet. Reduksjonen av statens
138

betydning som velferdens vokter, som en økonomisk aktør og vokter over av
fordelingen i samfunnet, skjedde interessant nok svært fort, i det en brukte
absurditetene ved sovjetsystemet i dets siste dager som en politisk løftestang
for dette formål. Dette vil raskt åpne opp for flere nye, mer grunnleggende
spørsmål: Hva med statens evne til å forsvare sine innbyggere mot vold
sammenliknet med dens evne til å drepe, sine egne borgere medregnet? Hva
med statssystemets evne til å løse sine egne konflikter? Kan det rett og slett
være slik at statssystemet og fredssystemet utelukker hverandre gjensidig?
Det er en grunnleggende påstand at vi nå blir vitne til begynnelsen til
slutten på statssystemet, ikke slutten på dets begynnelse. Føydalsystemet tok
slutt fordi det drepte, undertrykket, utbyttet og fremmedgjorde flere
mennesker enn det kunne sikre en overlevelse (trygge liv), velstand (rimelige
levekår), frihet og identitet. Der var, og er, selvsagt øyer og nisjer hvor disse
fire grunnleggende behovene er tilfredsstilt på en rimelig måte, men visselig
ikke i systemet som helhet. Dette betyr at vi antakelig går mot det
«avgjørende vendepunktet», slik vi gjorde under monarkiet, slaveriet,
kolonialismen og patriarkatet. Alle disse fire vil kunne fortsette i svakere
former. Århundrers kamp mot et engelsk enevelde førte til et vendepunkt,
slik den engelske kampen mot slaveriet, Gandhis kamp mot kolonialismen og
kvinnerevolusjonen gjorde. Til slutt vil bevegelsen mot atomvåpen nå
regimet i USA, det eneste stedet der atomkrigens holocaust kan finne sin
endelige fordømmelse. Det vil anti-krigsbevegelsen sørge for. Når der er
verken kriger eller fred, er staten like meningsløs som keiseren uten klær.
En blandet verden: mindre stat og mer ikke-stat
Global styring blir her forstått som samordnet handling for å møte
menneskelige behov ved hjelp av både territoriale og ikke-territoriale aktører.
Vi snakker ikke her om en styring ved hjelp av en kongress bestående av, la
oss si nitten stater, for statssystemets evne til å legge bånd på seg selv er
svært begrenset. Dessuten synes vegen å måtte gå gjennom regioner som
utvikler seg til superstater som fører superkriger, med andre ord nettopp de
prosessene vi vil styre unna i forholdet mellom de katolsk/protestantiske,
slavisk-ortodokse og tyrkisk-muslimske blokkene i Europa. En russiskkinesisk blokk vil, som nevnt, kunne forene seg med en indisk-pakistansk,
framkalt av en samordnet ekspansjon av NATO østover og AMPO vestover.
Men disse kan også bli de absurde fenomenene som vil føre oss nærmere
vendepunktene.
Betyr da dette at ikke-statene tar over? Ikke dersom vi ønsker global
styring, komponert ved hjelp av både statlige og ikke-statlige handlinger.
Ikke-statene består av store selskaper, transnasjonale selskaper (TNCer) og
det sivile samfunn. Det sivile samfunn har tre komponenter: Internasjonale,
folkelige organisasjoner (IPOer), også kjent som ikke-statlige organisasjoner
139

(NGOer), (ikke-territoriale) lokale administrasjoner (LAer), territoriale og
ikke-territoriale organisasjoner som danner et slags øyrike; og folk rett og
slett − det fins mange av dem.11 De kan ikke regjere alene.
Det sivile samfunn må likevel ikke romantiseres. Nasjonaliteter, eller grupper
av folk med sans for hva som er hellig i tid og rom, er også NGOer – ofte av
et tvilsomt, eksklusivt og tvetydig slag, lengtende etter å skjule seg i en egen
stat for å kunne forårsake ødeleggelse på jorden, eller i det minste for sine
naboer. Dette er likevel unntakene. En ting står fast: Ikke-stater, TNCene,
NGOene, LAene og folk har ikke legitime armeer. Den første oppgaven for
en global regjering er å sørge for at det forblir slik.
Vi kan nå skille mellom fem faser i utviklingen av dialektikken mellom
stat og ikke-stat innenfor verdenssystemet som helhet.
Fase 1: I Europa daterer systemet av stater seg fra Traktaten i Vestfalen
av 24. oktober 1648, for 350 år siden, med retten til å gå til krig i statens
interesse som ett av dens typiske momenter. I Kina var dette et system
allerede i den avgjørende epoken fra 500 f. Kr., tiden for Konfusius, Lao Tse
og Buddha, og de krigende statene fram til 221 før Kr. da Kina ble forent
under Chindynastiet. Det fantes en underforstått samordning i dette systemet,
som et trekk ved kulturen til de krigførende kastene. Innenfor dette systemet
delte man på denne måten felles verdier slik som ære, mot, verdighet på tvers
av grensene, noe som begrenset voldsbruken.
Fase 2: Statssystemet med dets rett til å føre krig må koordinere sine
krefter, ovenfra og nedover. Internasjonale statsorganisasjoner (INGOer)12,
som begynte med Wienerkongressen bestående av fem land mot Napoleon,
etterfulgt av Folkeforbundet i 1920 (mot Tyskland-Østerrike) og FN 24.
oktober 1945 med Sikkerhetsrådet sammensatt av de ledende statene i
kampen mot Nazi-Tyskland og det militaristiske Japan. I dag er vi kommet
nesten tilbake til Wien: «Kontaktgruppen» mot Jugoslavia består av FNs
sikkerhetsråd minus Kina, pluss Tyskland og Italia. Tanken på koordinering
av stater gjennom en kongress utenfor FNs hovedforsamling (Artikkel XII)
og til og med utenfor Sikkerhetsrådet, lever fortsatt.
Fase 3: Sosiale protestbevegelser setter i gang sosiale revolusjoner mot
overdreven bruk av statsmakt og sosiale bevegelser mot krig etter Clausewitz
sin modell til fordel for å gjøre krigføringen mykere (for eksempel Henri
Dunant og Røde Kors i Genève). Typisk nok presser hver gruppe på mot sine
egne regjeringer. Mindre krigerske land kommer med i prosessen.
Fase 4: Noen av disse folkelige bevegelsene kommer sammen, som
Konferansen i Haag i 1899, med jus ad bellum/in bello13 og de internasjonale
fredsorganisasjonene etter Den andre verdenskrig (for eksempel Den internasjonale forbundet for fred, Kvinnenes internasjonale liga for fred og frihet
og Det internsjonale fredsbyrået) og et stort antall NGOer og internasjonale,
ikke-statlige organisasjoner (INGOer) etter Den andre verdenskrig. Ikke
mindre enn 474 organisasjoner, langt de fleste NGOer, er listet opp i «Den
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europeiske plattformen for å hindre og håndtere voldelige konflikter». Tallet
vokser med mer enn 10 prosent årlig, en fordobling hvert 7. år. På dette feltet
er himmelen grensen. Det ikke-territoriale rom kjenner ingen grenser.
Fase 5: INGOene begynner å øve press mot IGOene. Det begynte med FNs
miljøkonferanse i Stockholm i 1972. Det gjorde FN til et forum for NGO i
store saksområder innen verdenspolitikken. FNs bidrag til utviklingen av en
demokratiske praksis kan vanskelig overvurderes på dette punkt. Demokrati
dreier seg bare delvis om valg (og særlig ikke bare om valg mellom to, ofte
nærmest helt like partier, med en valgdeltakelse under 50%). Demokrati
dreier seg om deltakelse. Og FN gjorde det mulig ved å åpne opp for en infrastruktur der super-IGOer kan samhandle med super-NGOer.
Folk har i hundretusenvis deltatt i slike prosesser – noe de også ville ha
gjort dersom statene hadde organisert fora der NGO kunne delta parallelt med
sesjonene i nasjonalforsamlingene (og ikke bare basere samhandlingen på de
snevre perspektivene som de politiske partiene står for). Dette er en pekepinn
for en mer demokratisk framtid.
Fase 6: Men den neste fasen er enda viktigere. Ikke-statene, NGOer,
LAer, TNCer begynner å overta for regjeringene i verdenspolitikken. De
opererer vanligvis ikke hemmelig, de har nærmere kontakt med folk, og de
har ingen armeer, men snarere normativ makt og makt gjennom forpliktelser.
Uten tvil vil det finnes terrorister og militser som lager bråk, og uten tvil vil
det være behov for et verdenspoliti. Men der vil ikke finnes stater som har
noen legitim rett til å væpne seg til tennene, gå til kanten av stupet og enda
lenger, mens de investerer enorme summer i våpenteknologi, noe som i sin
tur er en drivende kraft bak våpenkappløpet.
I denne fasen arbeider ikke NGOene primært som pressgrupper mot sine
egne regjeringer, eller mot IGO, eller til og med FN. De begynner å gjøre
jobben selv, som meklere i konflikter, som hjelpeorganisasjoner etter katastrofer, ofte i heftig konkurranse med hverandre, men som regel uten voldsbruk. NGOer som kommer inn etter et jordskjelv, gjør ofte det som ikke en
gang de lokale eller nasjonale myndigheter makter å gjøre. NGOene har en
enorm fordel: Der hvor lokale og nasjonale regjeringen må prioritere å bruke
sine egne eksperter og ofte bare fra deres egne partier, kan NGOene dra
veksler på erfaringer fra hele verden. NGOene og TNCene er både opphav til
og barn av en virkelig globaliserende verden, ikke en maktkongress av
selvutnevnte stater.
De seks fasene som her er skissert, kan også brukes til å fortelle den
hjemlige historien, utviklingen fra lokale enheter, fra fyrstedømmer, stater og
regioner som kjemper om makt inntil organisasjoner som ikke er bundet til
bestemte områder (slik som partier), blir sterke og erfarne nok til å styre
landet. Forvokste, overmektige stater er i ferd med å bli dinosaurer. Deres tid
er forbi.
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Noen glimt av en fredeligere verden
Dette er min utopi: En verden forankret territorialt i lokale samfunn, vevd
sammen i tette nettverk bestående av IPOer og NGOer rundt felles verdier
eller interesser, der de TNCene, som har oppdaget måter å prioritere behov
hos dem som har de største behovene, yter de nødvendige tjenester. Disse tre
punktene henger nøye sammen: De TNCen som ikke lykkes i å leve opp til
denne grunnleggende premissen, vill bli boikottet av NGOene. Og LAene vil
frata dem retten til å operere lokalt. Det vil være klokest å samarbeide.
Nøkkelen til overgangen fra et tjuende århundre i krig til et tjueførste i
fred ligger i at verdenspolitikken forskyver sitt tyngdepunkt fra stat til ikkestat, slik tendensen har vært lenge i mange land når det gjelder politikken
innenlands. Folk lever i sine lokalsamfunn, forholder seg til hverandre
gjennom organisasjoner (familiene inkludert), mottar tjenester fra næringslivet og er beskyttet av regjeringer. På tilsvarende måte trenger vi en global
styring.
Bare et demokratisk statssystem kan i dag sikre den verdensordningen
som vil kunne gjøre dette mulig.14 Staten, slik vi kjenner den i dag, vil da dø
gradvis bort − på samme måte som bystaten forsvant innenfor nasjonalstaten
− ikke fordi den «ikke lenger trengs til å beskytte kapitalismen», men fordi
den har nådd sitt endelige absurditetsnivå, idet den stadig mer er blitt en
trussel i stedet for en velsignelse for folk flest.15 En kombinasjon av LA/NGO/TNC-systemet vil komme i dens sted og et forbedret FN vil gjøre
statssystemet mykere og mer demokratisk.
Oppgaven blir da å gjøre denne oppakningen av ikke-stat-politikk så rik,
tett og fredsskapende som mulig i det vi erkjenner at et slikt samarbeid er
fredsskapende i seg selv – og ved seg selv. Det ligger ikke i dette noen
anarkistisk illusjon om at en form for «verdensordning» ikke er nødvendig,
like lite som det forutsetter en Hobbiansk forestilling om at det er nødvendig
med et enormt oppbud av tvangsmakt på toppen av samfunnspyramiden.16
Det vi har i tankene er selvsagt en forbedret utgave av FN, frigjort fra
vetorettens makt, men en Folkets hovedforsamling i FN (basert på NGOer,
LAer og direkte valg med en representant per million innbyggere og der
nasjonalstatene utgjør valgdistriktene), åpent bare for medlemmer som ikke
bryter internasjonal lov og som betaler sine pålagte bidrag til organisasjonen,
og ikke lokalisert i land som er i stand til å øve politisk press mot den.
FNs makt på toppen skulle, i tillegg til de politistyrkene jeg har nevnt,
være grunnlagt på en normativ og kontraktsforpliktet makt. Bare for å nevne
ett av mange eksempler: Globaliseringen av menneskerettighetene.
Menneskerettigheten hadde en dobbelt oppgave: Kontrollere statens makt
(«frihet fra») og vende statsmakten i en positiv retning for den enkelte borger
(«frihet til»). Vi beholder den første som en begrensning på FN, og så vender
vi oss positivt mot FN framfor til et døende og illegitimt statssystem.
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Verdenssystemet kan da – gjennom LAene som bruker NGOene som
rådgivende organer (noe de alt gjør) – sikre det som er nødvendig for at folk
skal overleve, sikre deres grunnleggende materielle behov uten å berøve dem
deres frihet og identitet. Rammen for dette skulle heller være et lokalt
fellesskap enn et statsfelleskap, da 200 stater er et lite dekkende rammeverk
for 2000 nasjonaliteter som søker å hevde sin identitet gjennom statsdannelser. Et lokalsamfunn som er beskyttet, vil fungere bedre.
Leseren vil ha lagt merke til at min optimistiske tese ikke går ut på å
forkaste krigen som virkemiddel ved å forkaste militærvesenet, selv om det er
en tendens at stadig flere stater ikke har armeer – en trend vi absolutt bør
oppmuntre til. Problemet er at slike stater som regel er små og at stormakter
desto oftere tilbyr dem et «vern» de ikke kan avslå. Poenget her er at statssystemet, særlig toppen av det og ikke minst når det er mest selvrettferdig
(som regel en kristelig eller muslimsk selvrettferdighet; selvrettferdighet på
vegne av demokratiet og menneskerettighetene nå synes å ha overtatt for
disse), har en innebygd, krigersk motivasjon. De er også i stand til å skaffe til
veges alt som trengs av våpen. Verdenspolitikken skulle heller være i
hendene på folk som er mer motivert for å fremme fred og mindre i stand til å
starte kriger. Lar en slik omforming seg gjennomføre?
I de to foregående århundre har vi vært vitne til to særdeles vellykkede
omformingsprosesser: Avskaffelsen av slaveriet og av kolonisystemet. Begge
disse systemene ble betraktet som normale, naturlige og uunngåelige.
Dersom slavene eller koloniene ble frie, ville konsekvensene bli anarki –
sikkert nok. Begge betraktet bare som halvhumane fenomener, trengte en
fast, disiplinerende hånd ovenfra. Og selv om de ikke var halvhumane, men
var garantert en status som fullverdige mennesker, ville avskaffelsen av
slaveriet og kolonisystemet ruinere Den vestlige sivilisasjon som var
grunnlagt på fruktene av disse to institusjonene.
Vi er programmert med den samme form for ideologi i dag: Vi trenger
sterke stater med «muskler» på toppen for å disiplinere alle de mindre
utviklede lenger nede. Men slaveri og kolonialisme ble i det store og hele like
fullt avskaffet. MGHBene klarte likevel å beholde på makten. Og inntektsfordelingen i verden er skjevere enn noen gang. Mye er oppnådd, men det er
også mye sannhet i det gamle ordtaket «mye har forandret seg, mye er ved
det samme».17 Den enorme kulturelle, strukturelle og direkte volden som
kjennetegner det tjuende århundre, kan gjøre enhver myk, global styreform
om til et vrengebilde av seg selv. På den andre side har denne utopien den
fordelen at den er et speil av vellykkede prosesser på nasjonalt nivå og
grunnlagt på globale tendenser som alt har utviklet seg temmelig langt.
(Våren 2000)
Oversatt av Hans Ebbing
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NOTER
1)

Dai-to-a: «Stor Øst-Asia» − ideologi for japansk nasjonalisme og imperialisme
før og under 2. Verdenskrig. (O.a.)

2)

Tojo Hideki − japansk militær og statsminister under det meste av Den andre
verdenskrig (1941-44), dømt og henrettet for krigsforbrytelser etter krigen.
(O.a).
Kulakker var relativt velstående bønder i Russland og senere i Sovjetunionen,
kan hende med litt privat jordeiendom. Under kollektiviseringen i Stalinperioden ble disse brutalt utryddet «som klasse». (O.a.)
Betegnelsen Neuordnung sikter til Hitlers prosjekt om en Nyordning i Europa.
(O.a.)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)
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Se f.eks. Z. Brzezinski: «A Geostrategy for Eurasia», Foreign Affairs, Vol 76,
september/october 1997. For bakgrunnsstoff se «Joint Chief of Staff Memorandum 570/2» fra 1943, i Peter Hayes/Lyuba Zarsky/Walden Bello: American
Lake: Nuclear Peril in Pacific, New York 1986, 19-30. (O.a: AMPO er den
japanske forkortelsen for sikerhetspakten mellom USA og Japan.)
Hitler krevde tilslutning av Sudentenland til Det tredje riket. England presset
Tsjekkoslovakia til å gå med på å avgi dette landområdet «for å bevare ferden»,
jfr. München-forliket. (O.a.)
League Covenant fra 1924 (O.a.)
Tacitus, romersk historiker og politiker (født år 55, død ca. 120) som beskrev
borgerkrigen og det voksende romerske imperium. (O.a.)
Klikk inn på Yugoslavia under www.transcend.com
Galtung sikter her til USAs bombtokt i 1998 mot Osama bin Ladens antatte
skjulested i Afghanistan. Artikkelen er skrevet i 1999 – altså i god tid før 11.
september 2001 og USAs andre bombekrig mot Afghanistan. (O.a.)
Transnational Corprations, TNC. International people´s organisations, IPO.
Non-governmental organisations, NGO. Local authorities, LA.
International non-governmental organisations, INGO, International governmental oraganisations, IGO.
Når en har rett til krig (jus ad bellum, jfr. retten til (forsvars-)krig etter
Folkeretten) og hvilke rettsregler som skal gjelde i krig (jus in bello, jfr.
Genève-konvensjonene etter Den andre verdenskrig om behandling av fanger,
om bruk av «lovlige» våpen, ulovlige angrep mot sivile mål osv..) (O.a.)
I samsvar Artikkel XXXVIII i Den universelle erklæringen om menneskerettigheter: «Alle har rett til en sosial og internasjonal ordning i hvilken de rettigheter
og friheter som er satt fram i denne erklæringen, kan realiseres fullt ut.»
Dette sitatet henspeiler på den optimistiske tesen om statens gradvise hendøen
under sosialismen, se for eksempel Lenins essay om Staten og Revolusjonen
(1917). (O.a.)
Hobbes – engelsk statsfilosof (1588-1679) mest kjent for sin teori om Leviathan
– enevoldsmakten som styrer samfunnet ovenfra. (O.a)

«Plus ca change plus c`est la même chose».

Truls Wyller
PASIFISME ELLER RETTFERDIG KRIG?
REFLEKSJONER ETTER KOSOVO-KRIGEN*

NOEN

På venstresiden i norsk og internasjonal politikk var det tidligere en selvfølge å
avvise krig som et akseptabelt middel til forsvar for menneskerettigheter. Selv
ikke mens de verste overgrepene fant sted for eksempel i Indonesia, Sør-Afrika,
El Salvador eller Guatemala ble det framsatt seriøse krav om å bombe hovedstedene i noen av disse landene. Sovjetunionen førte riktignok en rekke «stedfortrederkriger» og grep selv direkte inn i Afghanistan. Denne krigen kunne så
absolutt framstilles som et forsvar for menneskerettigheter, ikke minst for
kvinners rettigheter mot muslimsk fundamentalisme. Like fullt ble den i Vesten
kontant avvist av en nærmest unison venstreside, som under alle den kalde
krigens dager tross alt hadde et sunt antikrigs-instinkt.
Blant annet i lys av erfaringene fra Kosovo vil jeg forsøke å begrunne
hvorfor det nettopp er venstresidens tradisjonelle pasifisme vi bør prøve å
besinne oss på og videreutvikle i dag. Men da må jeg også straks komme med to
viktige forbehold:
1. Pasifisme og pasifisme er (minst) to forskjellige ting. Med pasifisme kan
man mene at det aldri er riktig for et individ å drepe et annet, for eksempel i
selvforsvar, eller at alle kriger til alle tider har vært forkastelige, blant annet
også krigen mot Hitler-Tyskland. Jeg ser ingen grunn til å forsvare en slik
posisjon. I dagens verden vil jeg imidlertid ta til orde for pasifisme i
følgende betydning av ordet: En militær strategi innrettet på nasjonal krig
for menneskerettigheter avvises av prinsipielle grunner. En direkte følge av
denne typen pasifisme er aktive initiativ for nedrustning.
2. Fra første stund ble kritikerne av Natos krig i Jugoslavia nedlatende kalt
pasifister, og fra offisielt-vestlig hold ble hele tiden diskusjonen for og mot
væpnet angrep på en selvstendig stat forsøkt framstilt som en diskusjon
mellom på den ene siden «prinsipielle» ikkevolds-tilhengere som ikke var så
opptatt av konsekvensene av sine handlinger, og på den andre siden
«realpolitisk» innstilte forsvarere av menneskerettigheter.
I virkeligheten hadde denne framstillingsmåten svært lite med de faktiske
forhold å gjøre. Kritikken av krigen dreide seg i utgangspunktet om at den ikke
ville tjene sitt offisielle formål: å hindre serbiske massakrer og fremme etnisk
toleranse; at den tvert imot ville gjøre vondt verre. Men selv om man langt fra
trengte være pasifist for å kritisere Natos krig, kan vi jo se på utfallet av denne
krigen som − nok en − bekreftelse på at det slett ikke er pasifistene som er
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virkelighetsfjerne prinsippryttere, men «realpolitikerne» som gang på gang ser
seg konfrontert med handlingsresultater de offisielt aldri intenderte.
Utenriksminister Vollebæk innrømmet i ettertid at Kosovo-krigen var
forfeilet i forhold til den offisielle målsetningen. Det må imidlertid være tillatt å
kreve en klarere selvkritikk fra politikere som gikk i spissen for å bombe et land
sønder og sammen med katastrofalt resultat for infrastruktur, sivilister og dem
man mente man skulle beskytte. Om vi godtar at vestlige statsledere i hvert fall
ikke har onde, aggressive hensikter med sine militære aksjoner, må de likevel
finne seg i at man retter oppmerksomheten mot de stormaktspolitiske spill
humanitære motiver vikles inn i. Eller utgjør krig et område der politikere aldri
stilles til ansvar for sine handlinger?
På ett plan bør vi riktignok akseptere at det er en viktig forskjell mellom
internasjonal prinsipp-politikk og internasjonal økonomisk konkurranse. Når et
vestlig-demokratisk land går til krig mot et annet land, er det liten grunn til å tro
at det skyldes konkrete utsikter til økonomisk gevinst. Men mens politiet i et
land i hvert fall ideelt sett kan heve seg over strid og kiv om privat eiendom og
markedsposisjoner, må en internasjonal politimakt også i økonomisk uselvisk
forsvar av rene rettigheter kontinuerlig skjele til andre, aspirerende «ordensmakter». Ut over den åpenlyse markedskonkurransen innenfor et internasjonalt
regelverk for rettigheter, eiendom og handel finner det derfor også sted en mer
ideell eller prinsipiell konkurranse om å forsvare rettigheter på tvers av smålige
konkurransehensyn.
Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være denne konkurransen om å
opptre best som upartisk politinasjon som forklarer at humanitære erklæringer
stadig ødelegges av partiske hensyn til egen prestisje og såkalt troverdighet. Og
den forklarer at offisielle politiker-idealer fra mer teoretisk hold ledsages av
«realpolitiske» beskrivelser av krigens mål og midler:
«Det var... ønsket om å styrke alliansens anvendbarhet for amerikansk
strategisk måloppnåelse som dannet USAs bakenforliggende motiv for bruk
av militærmakt i Kosovo-konflikten.»1
Altså, avkledd statsvitenskapelig sjargong: USA grep militært inn i Kosovokonflikten for å styrke Nato som et instrument for egne strategiske mål. Å hevde
dette er slett ikke å demonisere vestlige politikere, det betyr bare at man ikke tar
enhver humanitær erklæring på ordet. Å aspirere til en rolle som global ordensmakt, innebærer på den ene side å orientere seg etter «ideelle» motiver. På den
annen side medfører den nasjonalstatlige rammen rundt slike aspirasjoner at
idealene stadig kolliderer med «realpolitikk». Resultatet blir en sterk evne til å
fortrenge diskrepansen mellom erklærte mål og faktiske resultater, slik at man
rett og slett ikke lenger ser den elendigheten man selv har vært med på å stelle i
stand.
Det evindelige spørsmålet «Men hva skulle man gjort?» illustrerer det. Selv
personer som sier seg enige i at NATOs krig mot Serbia etter alt å dømme bidro
til å forverre situasjonen, svarer jo ofte med dette spørsmålet i stedet for å
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ganske enkelt innrømme at krigen var forfeilet. Man underforstår da at «man»,
ens egen nasjonalstat, måtte gjøre «noe», uansett resultat. Dette er meningsløst
gitt en rent etisk målsetning, samtidig som det bare gir så altfor god mening gitt
et mål om å «være med og bestemme» over lov og orden rundt i verden.
Den politiske forblindelsen i forhold til egne handlingsresultater er det i
hvert fall vanskelig å forklare annerledes enn at den beror på enn ubevisst
sammenblanding av humanitære og rent realpolitiske motiver. Desto viktigere
blir det å oppøve evnen til å skille mellom dem, og la meg da først minne om
hvordan forholdet mellom humanitære og nasjonalt-realpolitiske hensyn utviklet
seg i forhold til kosovoalbanerne, sett med en uhildet tilskuers øyne.
Beretninger om varslede mord
Fra det øyeblikk OSSE-observatørene ble trukket ut i mars 1999, måtte man
regne med at Milosovic gikk til en krigersk offensiv. Hvilket han umiddelbart
gjorde. Fra starten av bombekrigen mot Serbia, måtte man regne med at
overgrepene mot sivilbefolkningen i Kosovo ble trappet opp. Hvilket de ble. For
min del tenkte jeg også straks at dette i etterkant ville bli brukt til å legitimere
krigen. Og faktisk har man forsvart angrepet på Serbia ved å vise til de
grusomme overgrepene krigens kritikere på forhånd fortvilet advarte mot. Etter
at Milosevic kapitulerte, måtte man regne med grusomme hevnaksjoner mot
serberne i Kosovo. Hvilket ble bekreftet. Endelig trengte man virkelig ikke være
noen stor spåmann for å innse at det nasjonale Kosovo-spørsmålet etter en krig
ville være fjernere en løsning enn noen gang.2
Om nå til og med utenforstående måtte frykte det verste da krigen var et
faktum, må vestlige politikere ha visst hva de bega seg ut på, for advarslene var
mange og klare nok. Kosovoalbanere på flukt fra serbere kunne berette om
erklært hat blant fordriverne, som blant annet ledsaget sine voldsaksjoner med
hånlige kommentarer til ofrene om at nå kunne de jo «gå til Nato og få hjelp».
Helt åpenbart spilte det i mange tilfeller en viktig rolle for brutaliseringen av
konflikten at serberne rettet hatet mot albanerne som fiendens, dvs. Natos
allierte. Kosovoalbanerne advarte mot dette på forhånd, det samme gjorde
Pentagon og CIA − og til og med serberne selv. Slike advarsler har gjentatte
ganger vært omtalt i internasjonal presse, se bl.a. følgende oversikt i Stephen R.
Shaloms artikkel «A Just War?»:
«Da journalistene forlot Pristina og NATOs bombing allerede hadde begynt,
bredte det seg en dyp frykt for at serberne nå ville hevne seg ved å gi fritt løp
for sitt raseri mot den etnisk-albanske sivilbefolkningen, en trussel som
serberne selv hadde kommet med tidligere.» (Carlotta Gall, «Ethnic
Albanians Now Fear Wrath of Serbs», New York Times (NYT), 26.03.1999).
Den jugoslaviske generalen Pavkovic «hemmeligholdt ikke sine hensikter og
kom med en offentlig advarsel om at troppene hans var klar til å ta seg av
[den] 'indre fienden' hvis NATO gjorde alvor av sine trusler om å bombe»
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(Michael R. Gordon and Tom Shanker, «How Yugoslav Military Planned
and Mounted Kosovo's Ravaging», NYT, 29.05.1999). «Mens diplomatene
forhandlet i Rambouillet, kom Pavkovic med larmende offentlige kommentarer der han fordømte dem 'som skaper en ny verdensorden' ved å true med
krig, og han lovet at hvis NATO bombet, ville han ta raske og kraftfulle
skritt mot opprørshæren, slik at Jugoslavia kunne eliminere sine indre
fiender og forberede seg på angrepet utenfra» (R. Jeffrey Smith and William
Droziak, «The Anatomy of a Purge − Milosevic's Intimate Understanding of
his Enemies Facilitates His Campaign of Terror Against the Kosovars»,
Washington Post, 11.04.1999, s. A1). Den tyske utenriksministeren «Fisher
la til at han angrer sterkt på at han ikke tok Milosevic på alvor da den
serbiske lederen tidlig i mars fortalte ham at de serbiske styrkene kunne
tømme Kosovo 'i løpet av en uke'» (Radio Free Europe/Radio Liberty,
Balkan Report, vol. 3, no. 14, 14.04.1999).3
General Pavcovic gir bare uttrykk for en slags sunn militær fornuft, noe som
bekreftes av intervjuer med soldater etter krigen:
«De serbiske veteranene benekter ikke at offensiven var i gang før NATOs
første bomber falt om morgenen klokken åtte den 24. mars. Sikkerhetsstyrkene var overbeviste om at NATO ville bombe før de satte i gang en
bakkekrig, og at serberne derfor måtte 'rense' store deler av Kosovo der
KLA-geriljaen hadde befestet seg i landsbyene, sa den vernepliktige soldaten
Goran Dimitrijevic, 33. 'Bombingen akselererte krigen i Kosovo', sa han.
'Når du tar for gitt at det blir en bakkekrig med Amerika, må du rense
terrenget for alle potensielle fiender. Du kan ikke vente på den amerikanske
hæren og samtidig ha væpnede albanere bak din rygg'.»4
Logikken bak serbernes krigshandlinger var altså fullt ut forståelig, og
advarslene klare. Da kan man ikke på Natos vegne unnskylde seg med at ingen
med hundre prosent sikkerhet kan vite hvilke trusler en forbryter virkelig vil
realisere. Ved et nasjonalt gisseldrama hadde det vært innlysende. Hvis politiet
bevisst så bort fra like alvorlige trusler og deretter måtte konstatere at de likevel
ble realisert i et blodbad blant gislene, da ville de ansvarlige blitt stilt til ansvar −
og eventuelt avsatt. Og enda verre ville det vært om man ikke bare håpet det
beste, men innkalkulerte ofrene på forhånd, slik Vestens militære sjef, general
Wesley Clark, gjorde. Kort tid etter krigsutbruddet uttalte han på NBC at
Milosevic' opptrapping av aggresjonen mot de etniske albanerne etter bombestarten var «entirely predictable», slik han også uttalte i Newsweek:
«Jeg kan ikke si at jeg er overrasket over noe av dette... De militære
myndighetene forutså både den ondsinnede metoden som Milosevic ville
bruke og den fryktelige effektiviteten han ville iverksette den med.»5
En intensivering av terroren var man altså ikke opptatt av å forhindre, tvert imot
regnet man med at den ville finne sted som følge av bombingen. Her er Clark
helt på linje med de fleste krigsmotstanderne, som også forutså akkurat hva som
kom til å skje fra serbisk side.
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«... sågar for å skape et 'Stor-Albania'»
Sett i lys av et kosovoalbansk mål om nasjonal løsrivelse av provinsen, var
kanskje krigen verdt prisen. Men sett i lys av universelle, humanitære mål var
den en katastrofe, det mener jeg vi kan slå kategorisk fast. Dersom noen ved
krigsutbruddet trodde Milosevic skulle kapitulere etter et døgn eller to, visste
man snart bedre, og deretter fortsatte man bombingen av Serbia i uker og
måneder samtidig som man hele tiden visste at serbiske massakre fant sted i
Kosovo. Å kalle dette «humanitær intervensjon» er en grotesk misbruk av det
norske språk.
Kosovoalbanernes politiske talsmenn forfulgte rent nasjonale mål og nektet
konsekvent å samarbeide med serbisk opposisjon i kampen mot overgrep og
undertrykkelse.6 I stedet for å stimulere et slikt samarbeid, dempe de nasjonale
aspirasjonene og kanskje bruke en promille av de senere krigsmidlene på å
hindre våpenforsyningene til geriljaen, oppgraderte Nato i Rambouillet UCK fra
å være «terrorister» til å bli kosovoalbanernes viktigste politiske representanter.
Deretter fikk man deres samtykke til en avtale som ikke bare Milosevic, men en
enstemmig serbisk opposisjon forkastet − av frykt for nøyaktig den samme
albanske nasjonalismen som flere enn serberne sliter med etter krigen. Ja, det
nærmer seg ren farse når nå også UCK i Makedonia er blitt oppgradert fra
«væpnede banditter» til seriøse alliansepartnere.
Det opprinnelig negative synet på den kosovoalbanske geriljaen kom blant
annet til uttrykk i vestlige lands begrunnelser for hjemsendelse av kosovoalbanske flyktninger i månedene før krigen. Samtidig med at Milosovic angivelig skulle ha tatt mål av seg til å opptre som en ny Hitler, ble kosovoalbanske
asylsøknader konsekvent avvist. Ta for eksempel følgende avslag fra innenriksdepartementet i Tyskland.
«Det finnes ikke per i dag belegg for et statlig program om fordrivelse av
alle albanere fra Kosovo... Selv om antallet dødsofre nå er steget til over tusen
og anslagsvis 300.000 albanere er flyktet fra kampområdene, legitimerer ikke
disse tallene rent kvantitativt noen antakelse om umiddelbar statlig gruppeforfølgelse av de rundt 1,8 millioner kosovoalbanere... Politi- og militæraksjonene retter seg framfor alt mot terroristiske aktiviteter i bestemte områder...
På denne bakgrunn er det å betrakte som usannsynlig at tilbakevendende
kosovoalbanere utsettes for noen rettslig relevant fare».7
Det foreligger en rekke liknende rettsavgjørelser, og innenriksdepartementets avslag støtter seg i slike sammenhenger på utenriksdepartementets
situasjonsrapporter fra Kosovo.8 Tysk presse leverte omfattende dokumentasjoner av disse rapportenes innhold, der også UCKs politiske mål ble brukt til å
diskreditere kosovoalbanske flyktninger:
«... sikkerhetsstyrkenes tiltak er i første rekke rettet inn mot å bekjempe
UCK, som med bruk av terroristiske midler kjemper for Kosovos uavhengighet, ifølge enkelte talsmenn sågar for å skape et 'Stor-Albania'.»9
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I Rambouillet ble imidlertid serberne konfrontert med den kriminelle rasisten
Hashim Thaci fra UCK som kosovoalbanernes delegasjonsleder, og de ble
presentert for et forhandlingsultimatum som verken Milosevic eller noen deler
av den serbiske opposisjonen drømte om å akseptere, ganske enkelt fordi de
ville bevare Kosovo som en del av Jugoslavia. De fryktet at tapet av egen
militær kontroll kombinert med utsiktene til en folkeavstemning om Kosovos
framtid ville føre til en realisering av UCKs mål om å løsrive provinsen. Heller
ikke kosovoalbanerne var tilfreds med avtaleteksten, de ønsket klarere garantier
for nasjonal selvstendighet.10 Hvorfor undertegnet da likevel bare albanerne til
slutt? Fordi de visste at serberne ikke kom til å undertegne, noe som ville føre til
Nato-bombing – og i neste omgang et etterkrigsprotektorat med løsrivelse av en
rent albansk stat som eneste logiske resultat på sikt.
Denne analysen ble også lagt til grunn av vestlige politikere, om vi skal tro
Karl Lamers, CDUs utenrikspolitiske talsmann:
«Albanerne... underskrev Rambouillet fordi de visste at serberne ikke ville
gjøre det, og av samme grunn som dem: den planlagte utstasjoneringen av en
NATO-styrke, som serberne fryktet og kosovarene håpet var et første skritt
til å løsrive Kosovo fra Jugoslavia. Vi vet med sikkerhet at ingen serbere
ville leve i et slikt uavhengig Kosovo − som et skritt på veien til forening
med Albania ... slik det forøvrig knapt lenger finnes serbere i det kroatiske
Krajina.»11
Profetiske ord, vil kanskje noen si i dag. Desto verre for personer som selv
forsvarte krigen: Lamers og andre politikere visste at resultatet ville bli videre
etnisk oppsmuldring på Balkan.12
Alt i alt skal det godt gjøres å påstå at noen av deltakerne i Kosovo-krigen la
humanitære hensyn til grunn for sine handlinger. At serberne ikke gjorde det,
trenger ingen nærmere dokumentasjon, og vestlige politikere engasjerte seg for
en nasjonal, kosovoalbansk sak der man godtok sivile ofre på begge sider av
fronten som aldri ville blitt aksepteret i en humanitær aksjon. Denne krigen
bekrefter derfor en mer generell sannhet som yrkesmilitære ofte har en langt mer
realistisk forståelse av enn politikere: I krig er det regelen og ikke unntaket at
uskyldige drepes i et omfang som ikke lar seg forene med humanitære mål. Eller
må vi også i humanitære intervensjoner akseptere at noen reddes på bekostning
av andre?
Krig, ansvar og moral
En argumentasjon for at noen uskyldige kan ofres for å redde andre, må være
kvantitativ: Siden man ofte er like ansvarlig for sine unnlatelser som for sine
aktive handlinger, blir valget man iblant konfronteres med ikke å drepe
uskyldige eller ikke, men hvor mange uskyldige menneskeliv man vil ha
ansvaret for. Hvis videre alle menneskeliv er like mye verdt og man gjennom å
drepe én kan redde 10, da resulterer det i større «verditap» å ikke drepe den ene.
150

Vi finner slike kvantitative resonnementer i den moralfilosofiske utilitarismen
og i deler av samfunnsvitenskapen. De kan selvsagt ha sin nytte, men det er også
vanlig å peke på grensene for dem. Hva om for eksempel ti blødende mennesker
etter en ulykke bringes inn på et akuttmottak der blodbanken er tom slik at alle ti
etter kort tid må regne med å forblø. Kan det da være riktig å drepe en tilfeldig
forbipasserende for å bruke vedkommendes blod til å redde de ti andre?
Regnestykket er jo klart nok (ti mot en), og da skulle svaret også ganske enkelt
bli at det må det være riktig å gjøre. Likevel finnes det knapt mennesker som
ikke vil steile ved utsiktene til slike handlinger – noe jeg tror henger sammen
med visse grunnleggende prinsipper for menneskelig ansvar.
Vi mennesker er i stand til en smule mer anstendig handling enn det den
enkeltes maksimering av egne interesser tilsier, og det er denne evnen all
moralfilosofi til syvende og sist handler om. Det vil si at i en moralfilosofisk
drøfting av antallet ofre på et sykehus eller ved en naturkatastrofe er ikke
spørsmålet hvordan staten eller en annen utenforstående instans vurderer den
beskrevne situasjonen, men hvordan de involverte selv gjør det. Det er de som
må ta stilling til spørsmålet: «Mener du det er riktig av deg å ta livet av den ene
for at du selv skal få leve videre?» Slik må spørsmålet stilles til hver enkelt av de
ti, og da blir plutselig antallet irrelevant. Hver og en må gjøre opp med seg selv
hvorvidt man ønsker å leve videre på bekostning av et annet menneske, og da
konfronteres man med sine egne motiver og sin egen evne til å gjøre det man
mener er riktig. Ingen andre kan treffe det valget for en.
Moralen vi kan utlede av dette, er: Man kan ikke som et fritt, autonomt
vesen slutte seg til et prinsipp om at det er tillatt å redde seg selv på bekostning
av uskyldige mennesker. Og formulert på den måten, gjelder akkurat det samme
for potensielle ofre: Man kan ikke som et fritt, autonomt vesen slutte seg til et
prinsipp om å ofres uten i det minste først å gi sitt samtykke.13 Etter hva jeg kan
se, er det grunnen til at antallet sparte liv i utgangspunktet er irrelevant og til at
vi vanligvis ikke kan tenke oss å la staten gjøre seg til herre over liv og død blant
borgerne. Dette burde være tilstrekkelig til å avvise tanken på at staten eller de
involverte parter i humanitær sammenheng kan tillate seg å ofre et mindre antall
uskyldige for å redde et større antall.
Det betyr ikke at antallet potensielle ofre alltid er irrelevant eller unndratt
statens ansvar. I forbindelse med kriminalitet reises spørsmålet om samfunnsmessig eller statlig ansvar for beskyttelse av borgerne på en annen måte enn ved
humanitære operasjoner. Det er en statlig oppgave å gripe inn i forhold som
angår et lands lover og generelle normer, også når dette har konsekvenser for
enkeltmenneskers liv og død. Når forbrytere truer uskyldige mennesker på livet,
finnes det for eksempel situasjoner der det kan være riktig av staten å bruke
makt selv om det rammer uskyldige i forbryterens nærhet. Det skyldes i så fall
verken rent kvantitative overveielser eller at livet til dem man forsvarer er mer
verdt enn ofrenes liv, men at forbrytelsen ikke lar seg bekjempe på noen annen
måte.
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Slike situasjoner må altså vurderes annerledes enn det beskrevne sykehusscenariet. Det er og blir illegitimt å skille mellom uskyldige mennesker med og
uten livets rett, men en drapsmann har allerede foretatt dette illegitime valget.
Bekjemper man mulige drap med handlinger som i verste fall rammer uskyldige,
betyr det derfor ikke nødvendigvis at man selv foretar en illegitim sortering av
mennesker. Tvert imot, det kan være den eneste måten å forsvare prinsippet om
at en slik sortering er kriminell på. Staten har et ansvar for å håndheve dette
prinsippet, og i visse situasjoner er det forbryterens og ikke statens ansvar at
statlig intervensjon medfører uskyldiges død. Slike intervensjoner dreier seg
dessuten om å begrense skader forårsaket av andre, og da kan kvantitative
vurderinger spille en rolle.
Når det er sagt, blir det desto viktigere med rettsstatlige rammer rundt slike
intervensjoner, noe som direkte angår forholdet mellom moralsk legitim og
illegitim krig:
1. En legitim, humanitær intervensjon skal ikke ramme en uskyldig tredje part
– det gjelder like mye internasjonalt som ved nasjonale aksjoner.
2. En legitim, væpnet konfliktløsning skal internasjonalt reguleres av FNsystemet, i overensstemmelse enten med FN-paktens kapittel VII om
trygging av internasjonal fred og sikkerhet eller med dens artikkel 51 om
retten til nasjonalt selvforsvar.
Det kan nok tenkes unntakssituasjoner der man av moralske grunner ser seg
tvunget til å handle på tvers av FN-systemet. Men det finnes også situasjoner der
man ser seg tvunget til å handle på tvers av legitime vedtak i en demokratisk
rettsstat. Poenget med å respektere folkeretten, er imidlertid å legge like strenge
begrensninger på egen maktbruk internasjonalt som nasjonalt. Det er et prinsipp
vi aldri trenger fravike, ettersom begrunnelsen i begge tilfeller er den samme: En
moralens eller lovens vokter som selv er part i saken, får sin dømmekraft
blokkert av hensynet til egen makt og prestisje. Det gir i hvert fall en del av
forklaringen på hvor galt det gikk i Kosovo, målt mot en humanitær eller
menneskerettslig standard.
Når moderne kriger generelt har gått hardt ut over sivilbefolkningen, skyldes
det dessuten at konfliktene bunner i noe mer enn individuelle interesser.
Problemet med krig er ikke bare at en part opererer på egen hånd i stedet for å
fremme sine interesser gjennom et rettsapparat, men at forsvaret av nasjonalstaten gir kampen et «ekstra», overindividuelt ettertrykk som ofte går på tvers av
andre hensyn både til enkeltmennesker og til det internasjonale fellesskap. I den
såkalte rettferdig krig-tradisjonen i europeisk moralfilosofi finner vi viktige
refleksjoner omkring dette aspektet ved fenomenet krig.
Augustin om rettferdig krig
Diskusjoner om krig og pasifisme tar svært ofte utgangspunkt i individualmoralske problemstillinger: Hvis du eller dine nærmeste angripes og trues på
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livet, er det ikke da riktig å forsvare seg − om nødvendig til og med gjennom å
drepe angriperen? Svarer man nei på det, framstår man som en ensporet
fanatiker mer opptatt av å finpusse sin egen dyd enn av å engasjere seg moralsk i
verden. Slik lyder den argumentasjonstypen som like fra skole og konfirmasjonsundervisning fram til aktuelle debatter om nødvendigheten av et
militærvesen vanligvis møter pasifisme i betydningen prinsipiell krigsmotstand.
Men det finnes gode grunner til å hevde at denne problemstillingen er
forfeilet og at en nedrustningstilhenger som aksepterer den, allerede i utgangspunktet har tapt debatten. Det betyr ikke at vi generelt bør forlate det individualog allmennmoralske perspektivet, men at et forsvar for krig normalt må føres på
helt andre premisser. For både realhistorien og rettferdig krig-tradisjonen vitner
om at krig som regel har med helt andre, såkalt «realpolitiske» forhold å gjøre:
Krig er ikke en styrkeprøve mellom individer, men mellom nasjonalstater.
Vi kjenner Machiavelli som opphavsmannen til begrepet «realpolitikk» og
som den kyniske forsvarer av dette begrepets moralske implikasjoner: Når
statens eksistens er truet, gjelder ikke allmennmoralen. Og i det minste i sine
maktaspirasjoner framstår staten i prinsippet alltid som «truet». For Machiavelli
er derfor pragmatismen den overordnede politiske rettesnor, i den forstand at
staten har egenverdi og den enkelte borger har instrumentell verdi. Dyder som
ordholdenhet og absolutt respekt for menneskeliv gjelder således ikke forholdet
mellom stat og borger, de bare regulerer forhold borgerne imellom. Som en
følge av statens egenverdi innfører altså Machiavelli et skille mellom to
fundamentalt forskjellige former for moral − privat og offentlig eller statlig
moral. Det interessante er at Machiavelli her har sin forløper i Augustin – som
opphavsmannen til den teoretiske rettferdig krig-tradisjonen.
Augustins forfatterskap er preget av stor, illusjonsløs realisme.14 Han har et
nådeløst blikk for de menneskelige nytelsers endelighet og vår medmenneskelige tilkortkommenhet, og han er seg fullt bevisst motsetningen mellom Bergprekenens bud og hensynet til Romerstatens ve og vel. Som følge av denne
realismen blir det faktisk et hovedanliggende for ham å avvise det spørsmålet
krigsmotstandere senere alltid har vært konfrontert med: For Augustin er det
galt å drepe utelukkende for å forsvare seg eller sine nærmeste. Vi skal alle dø,
menneskelivet er altså uansett endelig, og å ville forsvare det gjennom å drepe et
annet menneske, innebærer å tilskrive et endelig gode en uendelig verdi. Gjør
man det, setter man mennesket (det endelige) over Gud (det eneste uendelige),
hvilket er kilden til all synd.
Som endelige vesener kan vi aldri virkelig nærme oss Gud gjennom våre
ytre handlinger, bare gjennom vårt indre liv − nærmere bestemt gjennom troen
og kjærligheten til nesten. Men kjærligheten kan vi bevare uavhengig av ytre
omstendigheter, av offisiell politikk og av inndelingen av verden i venner og
fiender. Virkelig rettferdige er bare de handlinger som springer ut av ekte
kjærlighet, og dem kan vi finne på alle sider av væpnede konflikter, også blant
soldater som kjemper for verdslig «urettferdige» herskere. Den sanne, gud153

dommelige kjærlighet har altså ingen ting med politiske forhold å gjøre, og den
kan heller ikke legges til grunn for et skille mellom verdslig-politisk rettferdig
og urettferdig krig.
Hvordan argumenterer så Augustin for de kristnes plikt til å forsvare staten
militært? Essensen i Augustins syn er at mens den enkeltes liv her på jorden uten
et sant Gudsforhold er kort og uten dypere verdi, er likevel skaperverket et
uttrykk for Guds vilje. Naturens og det sosiale livs orden vitner om det, mens de
«kaoskreftene» vi også observerer rundt oss, viser hvordan verden ville vært
uten Gud. Et av de klareste uttrykkene for den guddommelige orden finner
Augustin i organiseringen av folkeslag i et system av velordnede stater. Vi har
sett at siden tilfredsstillelsen av enkeltmenneskers behov uansett ikke har noen
uendelig verdi, avvises den individualmoralske problemstillingen omkring krig
og fred. Til gjengjeld forsvarer Augustin militærvesenet ved å vise om ikke
direkte til Gud, så til noe overindividuelt − til staten.
Statene er ordensmakter i verden, og statlig forsvar legitimeres med at det
nettopp ikke gjelder individuelle særinteresser, men noe upartisk og anomymt;
et sett av institusjoner og lover hevet over enkeltpersoners kamp om tilfredsstillelse av legemlige behov. Som en slik ordensinstans har staten egenverdi, og
den eneste verdifulle fred er en ordnet fred, med andre ord en statlig regulert
fred. Generelt oppfatter Augustin dessuten fred som bedre enn krig, for motsatt
krig er fred en form for orden. Men uten statlig organisering er en virkelig orden
og dermed også fred umulig. Krig er bare tillatt for å verne om freden, men trues
staten, trues automatisk også freden. Man kan da kjempe en rettferdig krig til
forsvar for sin egen stat.15
Blant annet gjennom Thomas Aquinas er Augustins tankegang senere blitt
utkrystallisert i doktriner om når man rettmessig kan gå til krig − ius ad bellum −
og i regler for tillatte handlinger i krig − ius in bello. Det er en videreføring av
Augustins tankegang når ett av de sentrale kriteriene fra ius ad bellum er at en
rettferdig krig må være erklært av en «legitim autoritet». For vurderingen av hva
som er en rettferdig «sak» å gå til krig for, spiller dessuten hensynet til den
statlige ordensmakten en avgjørende rolle. Det ser vi også i dagens drøftinger av
rettferdig krig-problematikken.
Michael Walzer om rettferdig krig
Michael Walzers Just and Unjust Wars representerer i dag en viktig videreføring
av den teoretiske rettferdig krig-tradisjonen.16 Walzer tar utgangspunkt i det han
kaller det rettslige paradigme. Det vil si: Vår verden av nasjonalstater betraktes
som en internasjonal rettsorden som, dersom den brytes, kan måtte gjenopprettes
ved krig. Bare «aggresjon» legitimerer krig, og aggresjon defineres som brudd
på den internasjonale rettsorden.17 Legitim krig er derfor typisk krig mot brudd
på prinsippet om nasjonenes selvbestemmelsesrett, og Walzer støtter for
eksempel USAs krig mot Irak i 1991. Samtidig er han meget klar over for154

skjellen mellom normale normer for mellommenneskelig omgang og normene
som gjelder i krig, noe han knytter til den nasjonalstatlige krigskunstens
historiske utvikling og til den tilsvarende utviklingen i strategisk tenkning på 18og 1900-tallet.
Historien er full av kriger for ære og berømmelse og som kilde til individuell
berikelse. Deltakelse i leiehærer og føydale feider var ofte et høyst frivillig
anliggende, og i renessansens Italia fant det sted viktige slag fullstendig uten
blodsutgytelse. Forklaringen var at ble det for «hett», kunne man bare stikke
av!18 Annerledes ble det med utviklingen av nasjonalstatlige, tvangsrekrutterte
hærer og − ikke minst − med Napoleons etablering av en stående hær. «Forsvaret» slik vi kjenner det i dag, gjelder således ingen individuell kappestrid om
rikdom og ære, men disiplinering for et overordnet mål: nasjonalstatens seier
eller nederlag.
Nasjonale kriger utkjempes da også med alle den moderne krigføringens
midler, og i den forbindelse spiller blant annet uniformer, emblemer og andre
symboler en sentral rolle. Soldaten selv må jo tro på det han kjemper for, og uten
uavbrutt påminnelse om forskjellen mellom «venn» og «fiende» bryter motivasjonen sammen. Fra krigshistorien henter Walzer slående eksempler på hvordan
dette i praksis fungerer, her nøyer jeg meg med å gjengi ett tilfelle − om en
soldat som ikke orker tanken på å skyte en naken mann, sitert fra Robert Graves'
selvbiografi Good-bye to All That:
«Mens vi drev med snikskyting fra en liten høyde i forsvarslinjen, der vi var
skjult bak et skyteskår, så jeg en tysker gjennom kikkertsiktet på geværet
mitt, på omtrent hundre yards avstand. Han tok et bad bak den tredje tyske
linjen. Jeg mislikte tanken på å skyte en naken mann. Derfor ga jeg geværet
til sersjanten som var sammen med meg. 'Her, ta geværet. Du er flinkere å
skyte enn jeg.' Han tok ham, men jeg ventet ikke for å se på.»19
Resultatet både av den «rettferdige» krigens ideologiske fundament og av dens
praktiske organisering er med andre ord at kampen entydig gjelder nasjonalstatlige, ikke individuelle og individualmoralske anliggender. Og dermed er
forskjellen mellom normal mellommenneskelig anstendighet og den typiske
«krigens moral» gitt allerede i utgangspunktet. Poenget er ganske enkelt at både
den moderne krigens overindividuelle, nasjonalstatlige rettferdiggjøring eller ius
ad bellum og dens midler nødvendigvis medfører en ius in bello som vi ikke
ville akseptert under fredelige forhold.
Særlig fra 1800-tallet av har dette vært et kjernepoeng i de store militærstrategers refleksjoner omkring den «militære nødvendighets» moralske berettigelse. Hos den amerikanske borgerkrigs general Sherman og hos Clausewitz,
Moltke og Bismarck finner vi ett gjennomgangstema: Krig er et helvete, og bare
gjennom ofte hensynsløs besluttsomhet får man brakt den til en slutt.20
Tankegangen minner om Machiavellis generelle forsvar for politisk brutalitet og
kynisme: Skrupelløs innsats av alle tilgjengelige midler kan gi rask seier, mens
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den bløthjertede, nølende leder bare forlenger soldatenes og sivilbefolkningens
lidelser på begge sider av fronten.
Denne argumentasjonen finner vi antakelig i alle de nasjonale kriger som har
vært ført det siste århundret, og den er vanntett − så lenge krigens ius ad bellum
er nasjonalstatlig. Den synes også å følge av det «rettslige paradigme», selv om
Walzer langt fra er noen krigshisser. Tvert imot er han generelt skeptisk til
legitimeringen av de kriger som har vært ført i nyere tid. Men han godtar det
tradisjonelle, moralske forsvar for rettferdig krig som et overindividuelt anliggende − fordi han mener det finnes verdier som står over det enkelte individ:
verdien av det politiske fellesskap. Når det trues, kan man måtte akseptere brudd
på moralske prinsipper man ellers tar for gitt innenfor slike fellesskap.21
Like fullt setter ius in bello grenser for hva man kan akseptere, slik det
regelmessig nedfelles i konvensjoner for sivilisering av krigføring. På den annen
side er det iblant riktig å tøye disse grensene. I det Walzer kaller ekstreme
unntakssituasjoner må man innse at det kanskje ikke går noen vei utenom å
benytte ellers uakseptable utilitaristiske kalkyler.22 Det kan for eksempel være
snakk om å tillate massive sivile ofre for å hindre enda verre ofre. Krigen mot
Nazi-Tyskland representerte et slikt ekstremt unntakstilfelle, der bl.a. bombing
av enkelte tyske byer kunne legitimeres.23
Så langt Walzer. Når jeg har referert hans synspunkter som en moderne
videreføring av Augustins tanker, er det for å bidra til størst mulig klarhet
omkring hva en debatt om rettferdig krig i dag egentlig dreier seg om. En
prinsipiell, pasifistisk kritikk av Walzer og rettferdig krig-tradisjonen finnes i
Robert Holmes' War and Morality, og denne kritikken faller langt på vei
sammen med de synspunkter jeg for egen del vil framsette i det følgende. Men
la meg først nevne hans viktigste argument mot den tradisjonen også Walzer
befinner seg innenfor.
Holmes' hovedpoeng er enkelt: Krig innebærer at uskyldige mennesker
systematisk drepes eller påføres skade, noe som i henhold til allment aksepterte
moralske normer er forkastelig. Det innrømmes også av rettferdig krigdoktrinens talsmenn. Denne doktrinens moralske forsvar for krig forutsetter
derfor at det finnes overindividuelle verdier enkeltmennesker kan ofres for, og
det gjør det ifølge Holmes ikke. Å hevde noe annet innebærer blant annet brudd
med Nürnberg-domstolens prinsipp om at krig for nasjonale mål ikke fritar
deltakerne for det ansvar hver enkelt ellers har for egne handlinger.24 Jeg slutter
meg til Holmes i dette generelle poenget, og går nå over til å se litt nærmere på
enkelte problemstilinger man da konfronteres med.
Pasifisme eller nasjonalisme?
Kosovo-krigen er bare én av de mange kriger ført i vestlige verdiers navn som
samlet har medført død og lemlestelse for millioner av uskyldige mennesker.
Slike handlinger ville ikke blitt tolerert i humanitær innsats for å beskytte
156

mennesker truet av naturkatastrofer, heller ikke i politiinnsats for å avverge
terrorhandlinger på nasjonal grunn. De ville i det hele tatt vært absurde for å
realisere et moralsk begrunnet mål om vern om enkeltmennesker. Derimot
framstår de som et logisk resultat av den «rettferdige krigens» mål om seier i en
nasjonalstatlig styrkeprøve, og på akkurat dette punktet er det viktig å skjære
igjennom den problemstillingen pasifister og nedrustningstilhengere gjerne
konfronteres med.
Ingen mennesker, heller ikke pasifister, kan en gang for alle ta stilling til hva
det er riktig å gjøre i alle tenkelige og utenkelige situasjoner med mer eller
mindre ekstreme tilfeller av overgrep mot enkeltmennesker. Det kan heller ikke
statsledere i forhold til mulig terrorisme på eget territorium. Men det vi kan ta
stilling til, er prinsippene bak en bestemt type politisk handling, og moderne
militærstrategi forutsetter et prinsipp om at enkeltmennesker kan ofres på måter
vi ikke aksepterer dersom formålet bare er å beskytte enkeltmennesker. Både
rettferdig krig-tradisjonen, de nasjonale krigenes historie og forholdene i dagens
verden skulle gjøre det klart at vi her har å gjøre med et både teoretisk og
praktisk dypt rotfestet fenomen; med en krigens egen, innebygde voldslogikk.
Den interessante, aktuelle problemstillingen blir da den følgende: Finnes det
moralske grunner til å akseptere større menneskelige ofre i mellomstatlige
konflikter enn ved nasjonal forbryterjakt eller ved rent humanitære redningsoperasjoner? Den pasifismen jeg forsvarer her, består rett og slett i et
benektende svar på dette spørsmålet. For så vidt er den lite fundamentalistisk.
Men den skulle også ha nokså radikale konsekvenser i forhold til dagens
militærstrategi. Den vil medføre aktive tiltak for nasjonal nedrustning, overføring av makt til FN – og dermed framfor alt et brudd med den nye, reviderte
NATO-pakten.
Jeg har problemer med å se hvordan man rasjonelt kan avvise denne typen
pasifisme, så lenge det er krigens moralske aspekter man er opptatt av. For
hvordan kan nasjonalstaten som sådan ha noen moralsk privilegert plass i
forhold til individer og grupper av individer? Hvis det finnes «sosialt konstruerte
fakta» her i verden, så er det nasjonalstatene! Bare de mest innbarkede folkemystikere kan holde fast ved dagens statlige måte å organisere befolkningsgrupper på som den eneste naturlige eller verdifulle. Og hvis nasjonalstaten ikke
har noen slik privilegert plass, hvordan kan man da forsvare flere ofre i
nasjonens navn enn hva man ellers ville godta til vern om enkeltmennesker?
For å avvise at nasjonalstaten representerer en overindividuell verdi som
legitimerer krig, trenger man ikke avvise at menneskelige fellesverdier er noe
mer enn summen av individuell behovstilfredsstillelse eller nedtone betydningen
av at nasjonalstatene i dag utgjør det moderne demokratiets politiske arena.
Demokratiske stater skal jo beskytte sine borgere ut fra universelle rettsprinsipper, og våre dypeste fellesverdier kan komme til uttrykk i felles
beslutninger om å avstå fra individualmoralsk forkastelige handlinger. Nettopp
derfor er det vanskelig å innse hvorfor historisk tilfeldige grenser for en
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moderne stat skal kunne forsvares med midler som strider mot universelle,
etiske prinsipper for omgang med mennesker i en stat
Det man i alle fall må ta stilling til, er hvorvidt nasjonale tvister legitimerer
krigshandlinger, med deres iboende voldslogikk. Den nasjonale parallellen til
mellomnasjonal «aggresjon» definert ved Walzers «rettslige paradigme» vil
være brudd på den private eiendomsrett. Men hvis noen bryter seg inn i huset
vårt, bør vi ikke forsvare oss med handlinger som rammer folk på den andre
siden av gata, ikke engang om de skulle være forbryterens slektninger. Også
vanlig kriminalitet bryter med reglene for sivilisert omgang mellom mennesker,
og de medfører en svekkelse av statens direkte kontroll med deler av samfunnslivet. Hvorfor skal vi da tillate mer bruk av makt i forsvaret av den nasjonale
selvbestemmelsesrett enn i forsvaret av individers rettigheter?25 I lys av denne
problemstillingen forekommer det meg at Walzer setter terskelen for krig lavere
enn folkeretten gjør det, i hvert fall slik den i dag er nedfelt i FN-pakten.
FN-pakten er i sin kjerne en fredspakt, slik det framgår av fortalens ord om å
befri menneskeheten fra «krigens svøpe». Generelt medfører den et forbud mot
krig, og alvorlige mellomstatlige tvister skal i henhold til kapittel VI bringes inn
for Sikkerhetsrådet.26 Unntatt fra dette er bare retten til nasjonalt selvforsvar,
som, i likhet med individers rett til selvforsvar i en rettsstat, i henhold til artikkel
51 gjelder midlertidig. Det vil si at brudd på et lands nasjonale selvbestemmelsesrett bare i visse tilfeller kan legitimere krig. Walzer mener imidlertid at
det automatisk er en moralsk legitim krigsgrunn:
«Aggressorens ugjerning er at han tvinger menn og kvinner til å forsvare
sine rettigheter med livet som innsats... Alle aggressive handlinger har én
ting felles: de rettferdiggjør voldelig motstand, og makt kan ikke bli brukt
mellom nasjoner uten å sette liv på spill, slik den ofte kan mellom personer.
Uansett hvilke grenser vi setter når det gjelder midler for og omfang av krigføring, så er ikke det å utkjempe en begrenset krig sammenlignbart med å gi
noen en ørefik. Aggresjon åpner porten til helvete.»27
På dette avgjørende punktet i Walzers teori finner vi altså en oppsiktvekkende
sirkularitet: Der leseren forventer en argumentasjon for hvorfor mellomstatlig
aggresjon legitimerer en kamp på liv og død, forklares det forkastelige i
«aggresjon» ved at den legitimerer en kamp på liv og død.
På den annen side setter en moderat pasifisme krigsterskelen høyere enn noe
som direkte følger av gjeldende folkerett. Men den står heller ikke i motsetning
til FN-pakten, tvert imot er den i overensstemmelse med dens formålserklæring
og generelle ånd, samt med nedrustning som ett av dens erklærte mål (artikkel
11). Framfor alt vil et prinsipp om ikke å godta større ofre i mellomnasjonale
konflikter enn ved nasjonal forbryterjakt, medføre en styrking av FN på
bekostning av nasjonalstatenes militære suverenitet.
Her minner jeg om hvordan jeg innledningsvis definerte den pasifismen jeg
forsvarer: En militær strategi innrettet på nasjonal krig for menneskerettigheter
avvises av prinsipielle grunner, i stedet fremmes aktive tiltak for nedrustning.
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Dette er en pasifisme som ikke utelukker våpenbruk i enhver tenkelig situasjon,
men som i dagens verden avviser en strategi for mulig krig fra Norges og
NATOs side.28 Jeg har argumentert for at denne pasifismen følger av prinsippet
om at det er galt å drepe uskyldige utelukkende i nasjonens eller statens navn.
Som ved individualmoralske konflikter eller humanitære dilemmaer kan
unntak tenkes ved kollisjoner mellom ulike prinsipper. For så vidt er ikke den
moderate pasifismen absolutistisk, og det er ikke slik at mens både opprustnings- og nedrustningstilhengere respekterer visse fundamentale, moralske prinsipper, er det bare de første som bekymrer seg om prinsippenes konkrete tillempning. Også den pasifismen jeg forsvarer, er knyttet til en konkret
beskrivelse av forholdene i dagens verden. Og nedrustning vil være en høyst
konkret realisering av et overordnet prinsipp. Derimot vil jeg hevde at de som i
dag avviser aktive tiltak for nedrustning, kutter forbindelsen mellom allmennmoralske prinsipper og konkrete konfliktvurderinger.
Når det så gjelder mulige situasjoner der også en moderat pasifist måtte
akseptere å gripe til våpen, tror jeg noe i retning av følgende retningslinje kan
utledes av prinsippet om å sette terskelen for krigersk intervensjon like høyt som
for nasjonal forbryterjakt og humanitære operasjoner: Man aksepterer ikke
andre handlinger enn de en sivilisert opposisjon i landet man skal frigjøre, selv
ville akseptert.
Dette står blant annet i åpenbar motsetning til måten NATOs Kosovo-krig
ble ført på. En politisk opposisjon som for å velte en diktator satte i verk bombeaksjoner som systematisk ødela land og folk, ville jo blant ansvarlige politikere
verden over aldri blitt betraktet som noe annet enn en bande terrorister. I praksis
vil en slik retningslinje nærmest utelukke nasjonal krig for menneskerettigheter,
og det er nok forklaringen på hvorfor opplyste mennesker for et par tiår siden
instinktivt avviste krig som middel i kampen mot undertrykkerregimer. Bruk av
bomber − også fra luften − ble rett og slett betraktet som terrorisme.
Å i stedet gå inn for nedrustning betyr selvfølgelig ikke å ville destruere alle
egne våpen la oss si i løpet av en uke. Men det betyr å ta de første skritt for å
bygge ned de nasjonale forsvar, i stedet for som i dag å modernisere og videreutvikle evnen til krigføring under fjerne himmelstrøk − med forsert opprustning
blant våre nære og fjerne naboer som følge.29
Alternativet til nedrustning kan bare være å akseptere at det aldri blir noen
slutt på en videre, høyteknologiske opprustning. Og tror noen i fullt alvor at det
kan ende med noe annet enn en eller annen global krig? Er det i så fall noe vi
kan si rett ut til våre barn? Eller venter man på bedre anledninger til nedrustning? Hva skulle det i så fall være? Sannheten er at verden aldri har vært mer
moden for generell nedrustning enn den er i dag, og som den sterke part er det vi
og våre allierte som kan ta initiativet. Så kanskje enhver nasjon som viser tegn
til selvstendig opprustning, etter hvert kan bli like utstøtt fra det internasjonalt
fellesskap som typiske «skurkestater» blir det i dag.
(Januar 2002)
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NOTER
*

Deler av dette bidraget er hentet fra tidligere publiserte avis- og tidsskriftsartikler. Det gjelder spesielt avsnittene om Augustin og Walzer, som stammer
fra Agora 2-3/01 og som her gjengis med velvillig tillatelse. Jeg takker Rune
Skarstein for nyttige kommentarer underveis.
Artikkelen ble skrevet før terror-angrepet i New York den 11.9.01, og en
noenlunde utførlig omtale av denne hendelsen ville kreve en egen artikkel. La
meg bare peke på at bin Laden representerer en grotesk bekreftelse av det
perspektivet jeg antyder mot slutten, i fotnote 30: Al Qaida-gruppene er et
produkt av vestlig, militaristisk «realpolitikk» overfor Saudi-Arabia, Pakistan og
Afghanistan, og de har senere knyttet nære bånd til UCK i Kosovo. Politisk står
bin Laden i likhet med kristne og jødiske fundamentalister klart til høyre selv
for Bush og Blair, og bruk av voldsmidler mot hans bevegelse er like legitimt
som mot nazister. Samtidig viser bevegelsens forhistorie hvordan nasjonale
kriger så langt fra å svekke terroristiske miljøer, bidrar til å skape dem.
Tydeligere enn noen gang ser vi behovet for å styrke FN som den eneste
legitime autoritet bak eventuell maktbruk.

1)
2)

Svein Melby: «Amerikansk nedtur», Verdens Gang (VG) 29.11.99.
UCKs rasistiske terror-velde i Kosovo etter krigen er utførlig beskrevet i
kapitlet «Der albanische Fascismus» fra Jürgen Elsässers Kriegsverbrechen,
Hamburg 2001.
(http://www.zmag.org/CrisesCurEvts/a_just_war.htm)
Paul Watson: «Serbian Veterans Recount Their Side of Kosovo War», Los
Angeles Times 14.8.99.
Newsweek 12.4.99, s. 26, der også Bill Clinton siteres angående bombingens
framskynding av Milosevic’ etniske rensing: „We knew he would do this“.
En utmerket framstilling av dette gis i Matthias Künzel: Der Weg in den Krieg,
Berlin 2000. Uten kosovoalbansk boikott hadde etter alt å dømme Milan Panic
vunnet valget mot Milosevic i 1993.
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, 15.3.99(!). Gjengitt
i Süddeutsche Zeitung 3.4.99.
En del av dem er dokumentert i Jürgen Elsässer (red.): Nie wieder Krieg ohne
uns, Hamburg 1999.
Meddelelse fra Utenriksdepartementet til Oberverwaltungsgericht Niedersachsen 28.12.98, sitert i die tageszeitung 31.5.99.
Jmf. framstillingen i Marc Weller: «The Rambouillet conference on Kosovo», i:
International Affairs 75, 2 1999, s. 211-251.
die tageszeitung 17/18.4.99.
Skjønt Lamers og andre CDU-politikere ikke grep til like demagogiske
virkemidler som Joschka Fischer og andre regjeringsmedlemmer.
Immanuel Kant er nok den som har gitt den mest inntrengende formuleringen av
de etiske prinsippene vi konfronteres med her. Men det er fullt mulig å forholde
seg til de samme prinsippene uten å gå inn på en detaljert, filosofisk argumentasjon.
I det følgende baserer jeg meg hovedsakelig på Augustins verker om den frie
vilje og om Gudsstaten, jmf. De Libero Arbitrio, bok 1, og De Civitate Dei, bok
19, eng. overs. i The Fathers of the Church, hhv. vol. 24 og 59, The Catholic
University of America Press, Washington 1954 og 1968. Framstillingen er
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15)

16)
17)
18)
19)
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23)
24)
25)

26)
27)
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dessuten influert av Robert Holmes' On War and Morality, Princeton:
University Press, 1989, kap. 4, samt hans «St. Augustin and the Just War
Theory», i: G.B. Matthews: The Augustinian Tradition, University of California
Press 1999, s. 323-344. Neo-augustinianere som Paul Ramsey og James Turner
Johnson leser Augustin noe mer individualmoralsk enn Holmes, uten at det gjør
deres egen rettferdig krig-doktrine mindre «realpolitisk», jmf. note 15 nedenfor.
Behovet for om nødvendig å beskytte den statlige orden med makt, er et viktig
tema hos Paul Ramsey, jmf. bl.a. Paul Ramsey: The Just War, New York 1968,
s. 7: «... the use of power, and possibly the use of armed force, is of the esse of
politics... This interpretation of political authority is held in common by the
Augustinian tradition and its two main branches: the natural law theory of
politics and the Lutheran analysis of the state as an «order of necessity»
(Notverordnung).»
Michael Walzer, Just and Unjust Wars 2. utg. New York 1992.
Ibid. s. 51-63.
Ibid. s. 25ff.
Ibid. s. 140.
Ibid. s. 22-47.
Ibid. s. 53f.; s. 228; s. 254.
Ibid. s. 228; s. 251-263.
Ibid. s. 259.
Holmes: War and Morality, s. 192.
Walzer gjør også uttrykkelig oppmerksom på at der vi på en stats territorium
skiller mellom en rekke ulike, mer eller mindre graverende forbrytelser, har vi
bare ett ord for brudd på en stats territoriale integritet, nemlig «aggresjon»: «It is
as if we were to brand as murder all attacks on a man's person, all attempts to
coerce him, all invasions of his home.» Walzer op.cit. s. 52.
Jmf. Carl August Fleischer: Folkerett, 7. utg. Oslo 2000, s. 284.
Ibid. s. 51-52. Jmf. også omtalen av Gulf-krigen, s. xiv ff.
Dermed har jeg altså ikke sagt noe om revolusjoner og anti-koloniale eller antiimperialistiske kriger for nasjonal frigjøring, men de synspunktene jeg forsvarer
her, medfører nok også en viss skepsis i forhold til slike former for væpnet
kamp. I tillegg til rent moralske betenkeligheter knyttet til prinsippet om ikke å
ramme uskyldige, må man jo innse at enhver voldsbruk mot det rådende
systemet er blitt og vil bli møtt med grusom mot-vold. Om for eksempel
vietnameserne ikke visste det da de startet sin kamp, så vet vi det i dag. Og det
er en ren myte at USA «tapte» denne krigen. Den var ment som en leksjon, mot
alle forsøk på å bryte ut av en kapitalistisk verdensorden, og som sådan var den
utvilsomt vellykket. Jeg kan ikke skjønne annet enn at all reell forandring til det
bedre må utgå fra oss i verdens rike land, gjennom fredelig kamp for sosialisme.
Moderne forsvar krever dessuten en egen, nasjonal (eller alliert) våpenindustri,
og i likhet med for eksempel bilindustri har moderne våpenindustri nødvendigvis dimensjoner som medfører eksport i stor skala. Situasjonen er derfor den at
vi under dekke av å ville forsvare oss selv, dels bidrar til at fremmede makter
ser seg tvunget til å ruste opp (jmf. dagens Russland og Kina) og dels forsyner
dem med våpen (jmf. Israel, Saudi-Arabia og Tyrkia i dag, Irak i går). I lys av
det skal det godt gjøres å hevde at vårt og våre alliertes forsvar på sikt har en
fredsbevarende effekt.
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Hans Ebbing
KRIGEN, VÅRE VERDIAR OG DEI INTELLEKTUELLE –
OM DET GODES PROBLEM

11. september 1 & 2
Behovet for å dele inn historia i eit før og eit etter 11/9 er ikkje fundert i nokon
historisk refleksjon, men i politiske og emosjonelle motiv. At denne datoen
tilfeldigvis er årsdagen for det USA-støtta militærkuppet mot president Salvador
Allende og demokratiet i Chile i 1973, er ei ironisk påminning om ein politisk
samanheng som ikkje er offisiell, men ikkje mindre reell. Dei amerikanske
offisielle reaksjonane på terroråtaket mot Twin Towers og Pentagon kan vi ikkje
på noko vis forstå som reell frykt for eit nederlag andsynes endå sterkare krefter.
3085 døde 11/9 er sjølvsagt eit uhyggeleg tal, men vesentleg færre enn dei som
gjekk med i militærkuppet 27 år tidlegare.1 Men USA (og NATO) sin tryggleik
som stat var aldri eit sekund truga av al-Qaida, like lite som av Allende og
Unidad Popular. Trugsmålet frå Chile låg på eit heilt anna felt, som sosialt og
politisk førebilete for heile Latin-Amerika, og var slik langt farlegare enn trugsmålet frå al-Qaida.
Reaksjonane etter 11/9 kan vi derfor umulig forstå som krig i Folkeretten si
tyding, men som ein reaksjon på at den naturlege, globalt innretta arrogansen
vart utfordra. USA vart audmjuka, ikkje realpolitisk eller som statsmakt, men
psykologisk, like mykje i folke- som i elitepsykologien. Den offisielle språkbruken frå Det kvite hus som uttrykte føringane for dei politiske reaksjonane på
åtaka, var ikkje styrt av nøktern statsfornuft, men av behovet for gjengjeld,
retaliation, nærast ein heilag vreide som utløyser i eit krosstog, crusade, som si
dekkande aksjonsform. For første gong i USA si historie vart heimlandet utsett
for åtak og då av symbolsk karakter, retta mot nokre av dei fremste symbolbygningane for dette hovmodet og for den livsforma som hovmodet har sitt
utgangspunkt i − the american way of life. Ein slik reaksjon treng, sett frå ein
US-synsstad, ikkje noko mindre enn ei verdshistorisk legitimering med eit skilje
mellom før og etter. Då oppstår det spontant eit påtrengande behov for ein
retorikk som er på høgde med situasjonen.
I det amerikanske tilfellet har vegen til ein sterkt tona nasjonal-religiøs
retorikk rundt stormaktspolitikken aldri vore lang, så heller ikkje i dette tilfellet,
medan andre i større grad greip til Moralen, Fridomen og Menneskerettane, kort
sagt våre verdiar, for å forsvare bombinga av Afghanistan. Vi har å gjere med ei
effektiv omstilling frå forsvar av territorium til forsvar av verdiar.2 Krigen mot
Jugoslavia i 1999 var ei forøving på den retorikken som vart så viktig etter 11/9.
«Menneskerettane har fått militær prioritet og er blitt ein dominerande vestleg
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verdi. … Krigen (i Jugoslavia 1999) har berre streka under den djupe ideologiske skilnaden det er mellom ei idealistisk, Ny Verd, som strekkjer seg for å
gjøre slutt på alle umenneskelege forhold og ei Gamal Verd, som er like så
fatalistisk når det gjeld å gjere slutt på striden …. Det er også eit stadig større
gap mellom Vesten og mykje av verda elles når det gjeld synet på verdien av det
einskilde mennesket sitt liv.»3
Ei løysing av krisa i samsvar med Folkeretten og internasjonal rettspraksis
ville ha vore meir tidkrevjande, mindre heroisk og patriotisk, men di meir
fredeleg, sivilisert og effektiv på lang sikt.4 Men ein alternativ, tolmodig retorikk
i samklang med ein slik strategi var openbert i strid med dei mekanismane som
konstituerer den overskridande arrogansen og forakta for veikskap som er eit
massepsykologisk grunnlaget for fascisme. Hadde Osama bin Laden & co hatt
sin organisatoriske base i England, ville forsvaret av våre verdiar neppe skjedd
ved teppebombing, cruise missiles, prosjektil med utarma uran eller klasebomber.5
Men berre ein slik tolmodig strategi i samsvar med Folkeretten frå
USA/NATO si side innafor ramma av FN ville ha konstituert eit historisk skilje
mellom eit før og eit etter 11/9. I staden har ein no lagt eit solid kjenslemessig
grunnlag i store folkemassar for meir terrorisme i framtida. Alt blir ved det
same, berre endå meir av det. Det einaste verkeleg nye vi kan håpe på i denne
situasjonen, er at denne erkjenninga med tid og stunder vil trengje seg fram også
til større del av dei intellektuelle elitane som alltid elles står klar til å forsvare
våre verdiar.
«A Way of Life» − Våre verdiar
Det fascistoide hovmodet er fundert i det overlegne maktforholdet og legitimert
av det uomtvistelege, universelle (halv-)medvitet om å tilhøyre ein økonomiskteknologisk overlegen kultur, dei mest siviliserte samfunna. «Vi» identifiserer
oss med våre i global samanheng privilegerte livsvilkår og transformerer desse
materielle vilkåra til ein retorikk om «våre verdiar», vår moral, vår humanisme,
vårt demokrati, som vi er forplikta til å forsvare med alle middel over alt og når
som helst. Etter 11/9 gjorde den tyske kanslaren, Gerhard Schröder, den
amerikanske levemåten med tilhøyrande retorikk til sin eigen då han erklærte at
«vi forsvarer vår måte å leve på, og det er vår gode rett».6 Osama bin Laden &
co er altså eit trugsmål mot Volkswagenwerke, Bildzeitung og Bratwurst mit
Sauerkraut.
I dette verdiperspektivet kan fred vanskeleg bli noko anna enn ein fase i
førebuinga av krig. For det «vi» som har denne ekstremt privilegerte levemåten,
utgjer berre eit lite mindretal i global samanheng. Den politiske aggressiviteten
som er historisk forbunde med den kapitalistiske dynamikken, blir psykologisk
forsterka ut frå medvitet om å tilhøyre dette mindretalet. Kravet om full kontroll
er svaret på denne utfordringa, ein tryggleiksnarkomani i sjølve systemet. Og
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sidan dette systemet er dynamisk og offensivt, kan «vi» heller ikkje vinne den
systemnødvendige tryggleiken med ein defensiv strategi. Forsvaret av systemet
må vere i samklang med den offensive dynamikken i det. Det er systemet sin
grunnleggande realpolitikk. Verdi- og realpolitikk fell saman.
Det vart klart alt under Den kalde krigen, perioden med offisiell fred i verda.
Då byrja USA å bli bekymra for trugsmål både utafrå og innafrå mot the
american way of life med den tilhøyrande american dream. Det var nettopp
dette som gjorde denne krigen så ideologisk, nærast religiøs. Utviklinga innafor
transport, kommunikasjonar og våpenteknologiar var dei objektive faktorane
som lenge hadde gjort verda mindre og dermed trugsmåla mot USA større, følte
ein, trass i at USA politisk, økonomisk og militært var sterkare enn nokon gong.
I tillegg nørte oppskytinga av Sputnik i 1957 opp under frykta for at Fellesfienden skulle utvikle eit forsprang i teknikk og vitskap.7 At Sovjetunionen
kunne framstå som eit reelt trugsmål i konkurranse med the american way of life
i ei tid då denne levemåten var meir på offensiven både i og utafor USA enn
nokon gong, kan ikkje forklarast ut frå realpolitiske forhold. Ein må tvert om ty
til massepsykologi og dei faktorane i sjølve levemåten som over tid gir grunnlag
for å skape ein slik politisk psykologi.
I følgje dei amerikanske historikarane A.L. Friedberg og S. Melman utvikla
USA seg i denne perioden til å bli ein garnisonstat (Friedberg), den amerikanske
økonomien vart ein krigsøkonomi (Melman). USA dreiv utviklinga av NATOalliansen fram i fast tru på ein uunngåeleg krig med Fellesfienden.8 Resultatet
innetter i det amerikanske samfunnet (og ikkje berre der) vart det som Dwight
D. Eisenhower i sin siste tale som president avmektig kalla det militærtindustrielle kompleks. Denne strategiske frykta hadde med andre ord teknikk og
vitskap som praktisk og ideologisk føresetnad − som horisont.
Med andre ord: Det «feltet» i den amerikanske levemåten sitt grunnlag, som
samstundes var denne levemåten sin enorme styrke, teknikk og vitskap, kort sagt
produktivkreftene, skapte samstundes eit grunnlag for det politiske hysteriet
kring det fenomen som ein meinte kunne vere eit trugsmål mot sjølve denne
levemåten, det kommunistiske spøkelset. At det imperiet, som ga liv til dette
spøkelset, løyste seg sjølv opp på ein så fredeleg måte som vel ikkje noko
imperium tidlegare i verdshistoria er gått i oppløysing på, er verkeleg ei historisk
hending, som set den universelle antikommunismen 1917-1991 i eit globalt
tragikomisk lys.
Når Osama bin Laden og hans al-Qaida kan vekke til live eit politisk hysteri
som er tilstrekkeleg til å skuve til sides viktige rettsstatsprinsipp og borgarrettar
over natta, ikkje berre i USA, men i mest alle dei høgt utvikla, siviliserte
demokratia med sine nye unntakslover mot terrorisme, blir det berre endå
viktigare å forstå kva som kan vere grunnlaget for det, når dei real- og
maktpolitiske grunnane så openbert manglar. For det er eit faktum at dette
hysteriet finn stad.
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Det er ikkje tilstrekkeleg å hevde at USA og andre stormakter har ei strategisk
interesse av å piske opp eit hysteri som kan gjere framgangen for USA sine
globale interesser lettare. Sjølv om dette nok kan vere sant, forklarar det ikkje at
den amerikanske makteliten er gripen av det same hysteriet. Vesten har militært
og politisk ikkje noko å frykte frå resten i overskodeleg framtid. Derimot er det
dei andre, folka som lever i vondskapen sin akse med fleire, som har noko å
frykte frå Vesten.
Verda hadde vore ein tryggare stad å leve dersom US-eliten hadde halde
hovudet kaldt og nøydd seg med ei kynisk, distansert utnytting av andre si frykt,
slik Machiavelli rår til. Ingen ting er farlegare enn når maktpolitikarar i stormakter blir heite i hovudet av eigen retorikk og patriotisme. Det burde den tyske
fascismen ha lært oss for all ettertid.9 Denne hadde eit sterkare innslag av
fanatisme og «tru» ved seg enn den italienske varianten og hadde til liks med
den amerikanske politikken, klare religiøse drag ved seg i Førardyrkinga og trua
på Det tredje Riket som eit tusenårsrike gjennom lydnad overfor Føraren og
Partiet som kunne gi livet overskridande meining og håp for den vesle mann i ly
av faren for arbeidsløyse og sosial deklassering.
Johan Galtung har fleire stader peikt på, også i dette nummer av Vardøger, at
ein ikkje må undervurdere den religiøse dimensjonen i amerikansk politikk. Men
kva er det då i den amerikanske levemåten som heile tida held liv i denne
politiske religiøsiteten? (Den fell jo ikkje ned frå himmelen.) Kva er det som
gjer religiøsiteten formålstenleg for å reprodusere den levemåten som han er ein
integrert del av? Og kva er det ved amerikansk politikk som i sin tur fyrer opp
under den amerikanske religiøsiteten og stadfester han? Noko av dette har
sjølvsagt klare historiske og institusjonelle røter, heilt tilbake til Mayflowerpionerane sitt God´s Own Country. Men for at fortida skal ha verknader i
samtida og framtida, må det vere til stades «mekanismar» i samtida – i den
aktuelle levemåten − som held liv i fortida inn i framtida.
Denne artikkelen kan ikkje gi svaret, men peikar på ein samanheng: Det er
eit faktum at teknikk og vitskap på det mest utvikla, høge nivået som historia
kjenner − sjølve «rasjonaliteten» sine fremste produkt − ikkje på nokon måte er i
motstrid til, eller til hinder for, at religionen, det «irrasjonelle feltet», grip inn i
politikken og vice versa i det samfunnet der denne rasjonaliteten gjer seg mest
gjeldande. Normative fenomen som rasjonalitet og irrasjonalitet er samfunnsmessige storleikar som ikkje bør studerast eller evaluerast isolert frå deira
objektive funksjons- og maktsamanheng til ei kvar tid.
Krig, makt, rett − den vanskelege balansen
Påstanden om at makt er rett, står sentralt i fascistisk tenking. Eit slik samanfall
av makt & rett står utafor ein kritisk horisont. På den andre sida kan ingen nekte
for at forholdet mellom makt og rett er problematisk, utan nokon enkel teoretisk
eller filosofi løysing. For relasjonen mellom makt og rett speglar alt i utgangs165

punktet, i det levande, før-teoretiske livet, ein konflikt. Nokon sin rett er i
praksis alltid ei avgrensing av andre sin rett, slik at rett blir ståande mot rett.
Skal ein då unngå open konflikt, må avgrensinga av den eine retten mot den
andre i det minste bygge på ein stilleteiande respekt for sedvanen, avtalane eller
for lova, at den eines rett blir underordna ein annan, «sterkare» rett.
Respekten for desse formelle eller uformelle rettsinstansane demonstrerer
samstundes i det stille maktforholda, sanksjonerer dei. Fråvær av slik respekt
utløyser derimot open konflikt – altså open maktbruk på eit eller anna nivå – slik
at forholdet mellom makt og rett blir synleg. Forholdet mellom makt og rett
skaper derfor alltid eit spenningsforhold ikkje berre i den sosiale og politiske
praksis, men òg i det intellektuelle livet, i jussen, filosofien, den politiske
tenkinga. Som hovudregel ender dette spenningsforholdet opp med ei
stilleteiande godtaking av det til ei kvar tid gjeldande herredømmet, for så vidt
som dei herskande sin språkbruk er den herskande språkbruken, eller med ei ope
legitimering av den gjeldande makta. Men som spenningsforhold vil det alltid
òg gi næring til motstand, kritikk.
Krig er statleg organisert valdsbruk i stor stil. Valdsbruk på eit samfunnsnivå
er ei oppgåve som både føreset eit visst minimum av organisert, politisk makt i
utgangspunktet, og som samstundes verkar organiserande, statsdannande,
tilbake på dei krigførande partane (særleg for den sigrande parten). Den
organiserte valdsbruken er ikkje berre den moderne staten sin si jordmor og
«første» handling, men er konstituerande for eit kvart tilløp til varig, statleg og
politisk organisering i det heile. Kva som kjem først, samfunnsvalden eller den
organiserte og organiserande makta, «staten» i vidaste tyding, er som forholdet
mellom høna og egget.
I forlenginga av dette bygger den moderne staten si makt på eit stabilt
monopol til å utøve organisert vald. Valdsmonopolet er det uomtvistelege
grunnlaget for moderne statsmakt. Dette monopolet er sjølv eit produkt av
styrkeforhold i ei omfattande utfalding av makt som utan unntak i historia har
medført bruk av vald. Valdsmonopolet spring ikkje ut av statsfilosofiske
avhandlingar, ikkje ut av nokon argumentativ diskurs, diverre, men går forut for
dette. Di meir nødvendig er det då at valden i etterhand kan finne si legitimering,
sin rett, slik at valdsmonopolet kan reprodusere seg sjølv mest mulig utan vald.
Krig og rettferdiggjering av valdsbruk viser då for all verda at det er eit nært
samband mellom vald, makt og rett. Valdsmakta kan i lengda ikkje utfalde seg
utan ein legitimasjonstvang, utan eit rettsbegrep, som skil mellom «lovleg» og
«ulovleg» utfalding av vald. Dette er nødvendig for at bruken av vald kan
repetere seg for å oppretthalde eller utvide dei eksisterande maktforholda. Dei
krigførande påkallar alltid spontant retten på si side, slik at den sigrande
tilsynelatande «får» retten over på si side som ei gåve frå ein instans utafor
maktforholdet. Statsretten kjem før rettsstaten. Bruken av vald er då eit middel
til å etablere ein (ny) rettstilstand som stadfester og monopoliserer den sigrande
makta sin rett til bruk av ny vald seinare.
166

Seinast når krigen er over og sigerherren er kåra, er valden opphøgd til (stats-)
makt og makta med sine institusjonar opphøgd til varig rett, altså ein overgang
frå vald via makt til rett. Normal statsmakt er organisert bruk av (potensiell)
valdsmakt med referanse til ein stabil, institusjonalisert rett som legitimerer
maktbruken. For ein kan i lengda ikkje tenke seg ein rettstilstand utan
rettsinstitusjonar – eit eige maktapparat som held retten i hevd – med eit
tilhøyrande rettsspråk.
Det er likevel først ved det tredje trinnet − overgangen frå statsrett til rettsstat
− at rettsbegrepet får ein meir sjølvstendig status og riv seg laus frå den direkte
maktutfaldinga. Rettsstaten oppstår derfor ikkje spontant av den sigrande
maktbruken. Overgangen frå statsrett til rettsstat − til eit eigentleg rettsbegrep −
spring heller ikkje ut av idear, rettsfilosofiske avhandlingar og liknande, sjølv
om dei nok kan vere til hjelp. Og den spring ikkje direkte ut av dei
institusjonane som forvaltar retten, for desse føreset ei statsmakt som etablerer
rettsinstansane etter kvart ut frå underliggande, før-rettslege interesser som enno
ikkje har funne ei rettslege form, eit juridiske språk.
Vendinga frå statsrett til rettsstat føreset tvert om ei deling av makta mellom
ulike «partar» (maktinstansar, konkurrerande interesser, konkurrentar om makt)
i ein minimumsbalanse, i ein relasjon som reflekterer eit styrkeforhold mellom
ulike samfunns-/klasseinteresser eller mellom ulike (nasjonal-)statar der dei
ulike maktinstansane har ei sams interesse av å unngå valdsbruk som kan vere
øydeleggande for alle partar i maktforholdet. Makt må med andre ord ha eit visst
minimum av mot-makt om rettsbegrepet skal oppstå og overleve som noko meir
enn ein språkleg refleks av makt og bruk av vald.
Den før-revolusjonære Montesquieu (1689-1755) si føregripande tredeling
av statsmakta i lovgivande, dømmande og utøvande instansar kunne først bli
gjort verkeleg på grunnlag av heilt nye makt- og styrkeforhold innetter i
samfunnet − på grunnlag av eit nytt paradigme av klassemakt gjennom «den
borgarlege revolusjonen sin epoke» frå 1789. Og først når desse tre maktinstansane held kvarandre i sjakk over tid, noko den franske revolusjonen i seg
sjølv ikkje greidde å praktisere då den raskt glei ut i terror, konstituerer retten
seg som eit (relativt) sjølvstendig nivå, som ein eigen diskurs, som rettspraksis.10
Internasjonal makt og rett
Dette gjeld også for forholdet mellom statar. Når FN ikkje greier å etablere ein
effektiv, uavhengig internasjonal domstol for krigsbrotsverk, skuldast det
nettopp ein ubalanse i dei internasjonale maktforholda, vesentleg på grunn av
USA si overlegne makt som gjer det mulig å nekte og underteikne konvensjonen
om denne domstolen, utan fare for motsanksjonar.
I krig blir denne samanhengen særs tydeleg. I moderne tider ender krigen
gjerne opp med eit rettsoppgjer mellom sigerherrane og taparane. Slike rettsoppgjer, utan ein internasjonalt konstituert rettsmakt, blir då ei uhyggeleg
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stadfesting av det sambandet det prøver å heve seg over: Samanfallet mellom
makt og rett. Rettsoppgjeret er ein sivilisatorisk regress, ei direkte forlenging av
maktoppgjeret, retten som forlenging av politikken med andre middel.
Spesialdomstolen for krigsbrotsverk for det tidlegare Jugoslavia, som er oppretta
og finansiert på USA-intiativ, står enno innafor ein slik horisont, medan den nye
internasjonale domstolen for brot på menneskerettane i samsvar med vanlege
rettsstatsprinsipp, ICC, blir sabotert av USA.
Samanfallet av makt og rett blir då rettferdiggjort med referansar til
universelle verdiar som tilsynelatande står over ein kvar fascistisk horisont, som
menneskerettar, brotsverk mot menneskeheita osb.. Slike utflukter i menneskerettane og etikken fjernar likevel ikkje den fascistoide mekanismen dei søker å
dra seg unna. Skilnaden er at medan fascismen dyrkar samanfallet mellom makt
og rett ideologisk og slik gjer maktutfalding gjennom valdsbruk til eit gode i seg
sjølv, skjemst etikarane over det og forklarar det som eit nødvendig vonde som
dermed blir eit gode.
Det generelle poenget om at eit minimum av balanse mellom stormaktene i
det internasjonale statssystemet er nødvendig for å få den nye internasjonale FNdomstolen for krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskeheita til å fungere
effektivt, vart gjort tydeleg alt frå første dag etter at eit tilstrekkeleg tal av statar
hadde underteikna avtalen om han. Først truga USA dei landa som hadde
underteikna, med at dei ikkje kunne vente støtte frå USA i tilfelle krig. USA
pressa samstundes straks ein del statar til å love ikkje å utlevere amerikanske
borgarar som risikerte å bli ettersøkte og førte for retten sikta for humanitære
brotsverk. Deretter greidde USA å presse igjennom i FN eit unntak frå domstolen sin praksis for amerikanske borgarar og styresmakter for førebels eitt år.
Som ein framtidig test kan vi merke oss følgjande tilfelle: FN sin boikott av
Irak har, om ein legg FN sine eigne rapportar til grunn, ført til at minst 1 million
barn har døydd som resultat av underernæring, sjukdom og mangel på
medisinar. Konsekvensane for det sivile samfunnet og dermed for millionar av
uskuldige menneske, er katastrofale. Dei to leiarane for å kontrollere FNboikotten, Dennis Halliday og Hans von Sponeck, har begge uttalt at verknadene
av boikotten i realiteten er eit folkemord, (genocide).11 Begge har difor trekt seg
frå embetet i protest. Då dåverande FN-ambassadør for USA, Madeline Albright
alt i 1996 i eit TV-program vart spurt om ikkje desse forferdelege verknaden for
folket i Irak var ein for høg pris, svarte ho: »Dette er nok eit svært vanskeleg val,
men prisen − vi trur prisen er verdt det«.12 Tanken om med tid og stunder å stille
dei ansvarlege politikarane særleg i USA og Storbritannia for den nye internasjonale domstolen, vil sjølvsagt aldri kunne bli realisert utan at dei internasjonale, politiske maktforholda blir radikalt endra − og då med fare for at
sjølve FN-systemet blir sprengt i sund ved at til dømes USA drar seg ut.
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Makta − eit forhold
Makta er altså ikkje substansiell, ikkje ein ting, men må løysast opp i eit forhold.
Retten oppstår som ein relativt sjølvstendig diskurs først når evna til bruk av
vald er jamnare fordelt slik at valdsbruk kan bli nøytralisert − anten primitivt
med motvald, eller med strategiar som undergrev motparten si evne til effektiv
valdsbruk (sivil ulydnad, ikkje-valdsmetodar), eller når rettsdiskursen først er
etablert, gjennom rettspraksis, som har legal bruk av vald/straff i bakhand. For
også ein sjølvstendig rettsdiskurs er «i siste instans» fundert i bruk av vald. Alle
metodane har til oppgåve å jamne ut valdsbruken og slik nøytralisere han. Det
gjer det mulig å sjå ein samanheng mellom makt og rett, makt og moral, makt og
sivilisasjon utan å falle i den fascistoide fella som proklamerer samanfallet av
vald, makt og rett, eller i filosofisk idealisme som løftar rettsbegrepet ut av
maktsfæren.
Prinsippet om makta som eit forhold føreset likevel ikkje at maktbalansen er
symmetrisk for at den skal fungere. Vanlegvis er den nettopp ikkje det. Det som
er avgjerande, er at den underlegne parten er sterk nok til å påføre den sterkaste
så store kostnader, militære, økonomiske, menneskelege, politiske og moralske,
at den sterkaste held seg borte frå open vald og i staden slår inn på reelle
forhandlingar som etterkvart etablerer rutinar og institusjonar som gjer ein rettsdiskurs mulig og held han ved like. I dei internasjonale forholda mellom statar er
det tydlegare at maktbalanseprinsippet er utgangspunkt for ein fungerande
rettstilstand, ein folkerett. I dei samfunna der ein kan finne rettsstatar, er den
underliggande maktbalansen derimot blitt ei sjølvfølgje som statsborgarane
korkje ser eller treng sjå, for at retten skal vere verksam som ein eigen praksis.
Denne kollektive «gløymsla» av rettspraksisen sitt opphav i ein maktbalanse, er
tvert om ein føresetnad for at rettsstaten skal fungere. Først når rettsstaten er blitt
eit «normalt» fenomen, er den ein verkeleg rettsstat. I dei internasjonale forholda
finst det ingen slik sjølvfølgje, i dag mindre enn på lenge.
Maktbalanse går lett i oppløysing når evna til å nøytralisere valdsbruken hos
partane som står mot kvarandre, ikkje lenger er tilstades. Den sterkaste parten
blir då freista til «illegal» maktbruk, eller den svakaste blir desperat, trengt opp i
ein krok utan andre utvegar. Då går også ein etablert rettskultur i oppløysing.
Identiteten mellom makt og rett konstituerer seg på eit brutalt, «opphavleg» nivå
som ein sivilisatorisk regress. Under slike forhold kan det ikkje vekse fram ein
verkeleg rett med ein rettskultur med forhandlingar, sedvane, lovverk, domstolar
og andre institusjonar som dels er eit produkt av, dels sjølv produserer ei
allmenn rettsoppfatning ved å forvalte, drøfte og stadig kritiserer rettsforholda
og slik modifisere maktutøvinga og dermed valden.
Men nettopp når denne balansen og rettskulturen er gått i oppløysing eller
heilt manglar, er det di meir nødvendig for makthavaren å gjere vegen frå makt
til rett kortast mulig slik at makt = rett. Spenninga mellom makt og rett må då få
si ideologiske utløysing. Visse former for filosofi, etikk og politisk teori får då
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gjerne sin renessanse i form av rettferdiggjering av den faktiske maktbruken slik
at valdsbruken kan framstå som ein konsekvens av retten. Den klassiske
fascismen var myke meir direkte her ettersom den ope slo fast, utan
moraliserande innpakking, at makta ikkje berre gir ein rett, men at makt faktisk
er rett.
Det godes problem
NATO-krigen mot Jugoslavia i 1999 − utan heimel i det som trass i alt fanst av
internasjonal rett, utan krigserklæring og grunnlag i noko FN-vedtak − var ein
slik situasjon der valdsbruk og makt flyt saman med ein opphavleg, brutalisert
«rett». Krigserklæringar må ha heimel i Folkeretten, og då som forsvar mot åtak.
Forsvarskrig er den einaste lovlege forma for krig. Berre det faktum at NATO
ikkje erklærte Jugoslavia krig og måtte bruke ikkje-rettslege begrep som
«humanitær intervensjon» og liknande, var i seg sjølv ei vedgåing av at han var i
strid med Folkeretten. Den etablerte språkbruken i dei internasjonale rettsforholda rakk ikkje til. Di meir nødvendig vart det med høgtflygande
legitimeringar som kunne grunngje ein ny global rettsorden utafor FN-systemet
sin alt for tronge horisont ut frå ein privilegert moralsk intuisjon i Vesten. I slike
situasjonar treng makta spesialistar på høgtflyging av eit eige slag −
intellektuelle pilotar: filosofar, forfattarar, juristar, historikarar, statsvitarar som
kan vakte over menneskerettane og våre verdiar − om nødvendig ved å underkjenne den einaste organisasjonen som har folkerettsleg mandat til å handheve
desse verdiane med makt, FN.
Problemet er berre at når ein slik ny, global rettsorden utafor FN-systemet
skal handhevast, må ein faktisk ty til nasjonalstatlege maktmiddel, eller valdskrefter som blir forvalta av ein allianse av ca. 20 nasjonalstatar, til dømes
gjennom NATO, opp mot ca. 170 andre innafor FN. Den politiske filosofien si
oppgåve er mellom anna å «overvinne» slike paradoks, argumentere for å lære å
leve med dei slik at utviklinga kan gå sin gang. Men med si filosofiske og
moralske rettferdiggjering av NATO-bombinga i Jugoslavia har mang ein
europeisk intellektuell skrive under på at USA/NATO si makt i Kosovo
ekvivalerer med USA/NATO sin rett same stad − eit umedvete steg mot den
fascistiske fallgruva.
Dette var Jürgen Habermas sin posisjon, då han rettferdiggjorde krigen − eit
begrep han omhyggeleg unngår − i essayet Bestialität und Humanität i Die Zeit i
mai 1999.13 NATO er vinnaren, Milosevic taparen. Ingen kan derfor hindre at
han blir stilt personleg til rettsleg ansvar for ein domstol oppnemnd av sigerherrane. Med andre ord: Den rettferdige hemnen sitt rettssystem: «Good has
triumphed over evil, justice has overcome barbarism, and the values of
civilization have prevailed» var Tony Blair sin førehandsdom 10. juni 1999.14
Det er ingen grunn til å tvile på at Blair som god kristen meiner dette. Ein
politikar av Blairs format må alltid kunne ha mange motiv i hovudet på vegner
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av sin stat samstundes. England sitt nærvær på Balkan og i Afghanistan dreiar
seg altså ikkje berre om arven etter Det britiske imperiet, moderne strategi, olje
eller gass, men om Det gode versus Det vonde.
Det vondes problem er i det heile tatt blitt eit populært filosofisk tema i det
siste.15 Viss vi er einige om at Milosevic (og Taliban, Saddam Hussein osb.)
representerer Det vonde, må vi kunne vere einige om at Blair, Clinton, Bush og
Bondevik står for Det gode. Dermed har vi fått eit nytt problem som er vist alt
for lite merksemd i filosofien: Det godes problem. I dei globale media sin
tidsalder er det beint fram umulig å rettferdiggjere krig med realpolitikken sitt
språk. Berre gode krigar er mulig i regi av Vesten. For i kraft av at dei er gode,
er dei eigentleg ikkje krigar, men aksjonar og intervensjonar med etisk
høgverdige predikat.
Krigane mot Irak kunne ikkje USA rettferdiggjere med heilt enkelt å seie:
«Vi vil ha kontroll med oljen i Irak». Ein prøvde seg heller med: Vi kjempar mot
Det vonde i ein «førebyggande krig for fred»16, ein «evig krig for evig fred.»17
Men slike formular der krig = fred, er likevel berre mulige og truverdige under
meir primitive vilkår der trua på eigen styrke og andre sin veikskap er grunnleggande og trua på Det vonde er levande. I litt meir sofistikerte miljø er ikkje
dette tilstrekkeleg. Filosofane med sin etikk er aldri overflødige når makta talar.
Etnosentrismen si etiske plikt
Etnosentrisme er eit fellestrekk ved mest alle «store» kulturar og politiske
regime, ikkje berre autoritære og fascistiske, men også demokratiske. Den
politiske etnosentrismen som får utfalde seg gjennom stormaktspolitikken, blir
di lettare godtatt av dei mindre statane som er allierte med denne. Mykje kan
tyde på at USA/NATO sin krig i Kosovo og den nye NATO-strategien med rett
til intervensjon utan FN-mandat har skapt ein forsterka presedens for liknande
aksjonar i framtida. Men dermed er det ikkje sagt at andre statar kan bryte
Folkeretten med fare for internasjonalt kaos. Ein slik rett er reservert for den
utvalde. Den teknologiske fascismen har ei etisk plikt til å ta på seg oppgåva som
representant for det internasjonale samfunn, Verdssamfunnet, og skuve det
einaste organiserte utrykk for dette samfunnet, FN, til sides slik at formelen
Verdssamfunnet = USA/NATO for lengst er innarbeidd i dei frie massemedia
sitt vokabular.
I dei forhandlingar som pro forma må følgje med slike etiske aksjonar
primært frå lufta, er det då visse ting som tar seg opp att. Då Taliban-regimet var
oppløyst og representantar for dei ulike stammane i Afghanistan vart kalla inn til
konferansen i Bonn i desember 2001 for å skipe ei overgangsregjering, fekk dei
der lagt føre seg eit utkast til ny statsskipnad for Afghanistan − skrive av Det
tyske utanriksdepartementet! Regjeringa i Afghanistan kunngjorde i januar 2002
at det nye Afghanistan skal praktisere «fri marknadsøkonomi» (slik det skjedde
Rambouilletforhandlingane om Jugoslavia i februar 1999). Det er det ingen
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grunn til å tvile på. Men i kva grad den frie marknadsøkonomien verkeleg let
seg realisere i det tempo Vesten ønskjer, er på den andre sida heilt avhengig av i
kva grad det politiske og institusjonelle systemet, som ein slik økonomi må
bygge på, kan gjennomførast utan motstand frå dei tradisjonelle maktstrukturane
med sine før-kapitalistiske rettsoppfatningar.
«Marknadsøkonomien» (= Vesten) sin styrke i slike tilfelle ligg i den
enorme pengerikdommen den representerer og som gjer det mulig å kjøpe seg til
alliansar med representantar for det tradisjonelle maktsystemet i landet, med
andre ord ved hjelp av politisk korrupsjon. Historia om suksessen i Afghanistan
er enno ikkje ferdigskriven. Derimot er FN god å ha når det skal ryddast opp
etter etnosentrismen sine krigshandlingar med minerydding, ullteppe, medisinar,
mat og husvære for dei gjenlevande, eller når ein skal gjennomføre
demokratiske val som kan godkjennast og overvakast av USA/NATO, vetomakter i FN sitt Tryggingsråd, men betalast av rest-FN.
Det store «Vi» og dei intellektuelle andre
Identiteten mellom (valds-)makt og rett er eit moment ikkje berre ved fascismen
sin teori, men fram for alt i ein fascistoid praksis. I ein situasjon der dei internasjonale rettsforholda er suspenderte, får dei som enno forsvarar FN og internasjonal rett, eit problem. Referansane for deira argumentasjon, sjølve dei internasjonale rettsreglane, er de facto sette ut av kraft, då situasjonen med maktbalanse, som gjer dei forpliktande med ei praktisk gyldigheit, er riven sund. Alle
rettsfilosofiske og juridiske argument har då berre gyldigheit i kraft av ein appell
til andre si fornuft og ettertanke og står dermed i fare for å hamne i impotent
rettsidealisme. Argumenta blir då lett abstrakt, teoretisk prosedyre, utan
praktiske følgjer. Berarane av denne rasjonaliteten blir derfor lett isolerte
andsynes det store Vi, dei patriotiske, moralskt opprusta intellektuelle og deira
sjølvinnlysande arsenal av universelle verdiar, opplyste av den rådande tidsånda.
Ei kjensle av avmakt kan då melde seg.
Dette var situasjonen etter den offisielle suksessen med den amerikanske
bombinga i Afghanistan. Endeleg ein ubetinga vellukka bombekrig! Det
reaksjonære Taliban vart øydelagd − frå 30000 fots høgde med teppebombing,
prosjektil med utarma uran og klasebomber som kosta fleire menneskeliv enn
det denne bombinga skulle gjengjelde. (Merk: Presisjonsbombing var likevel
ikkje tilstrekkeleg.)
Ein av dei mest kjende av dei opprusta intellektuelle i Norge på dette
tidspunktet var generalsekretæren for den frie, uavhengige pressa i Norge, heilt
utan band til regjeringa eller NATO, Per Edgar Kokkvoll i Norsk Presseforbund.
Hausten 2001 var han særs aktiv i ulike delar av dagspressa med kommentarar
til det som skjedde etter 11/9. Tidleg var han ute etter å mistenkeleggjere alle
forsøk på å forklare denne forma for terrorisme. «Terror er terror er terror» var
omkvedet 30/9 i Dagsavisen. Det treng ein ikkje å diskutere eller forstå. Å forstå
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terroren = å sympatisere med han. Slik ytte han sin skjerv til det offisielle
tenkeforbodet kring terroren. Ei stund ut over hausten var han redd for at USA
skulle «tape propagandakrigen». Men først etter at det vart klart at US-bombinga
var ein suksess, med Taliban sitt samanbrot raskare enn dei fleste trudde, kom
han heilt klart ut på bombeentusiastane si side.
På den andre sida hadde mange norske intellektuelle gjennom opprop og
demonstrasjonar då alt kritisert bombinga lenge. Og det var desse («de som
bommet») Kokkvolds triumferande artiklar var retta mot. Og då suksessen var
eit faktum, kunne ein annan framståande norsk intellektuell, Nils-Fredrik
Nielsen, spørje ironisk på kronikkplass i Aftenposten «Hva er galt med de
intellektuelle?» sidan desse andre-intellektuelle hadde kritisert denne bombinga
som viste seg å bli så vellukka.18
Alt før bombinga tok til, hadde FN berekna at ein bombekrig ville auke
behovet for humanitær hjelp og forsyningar inn i Afghanistan, som frå før var
truga var hungersnaud, med ca. 50%, og at ein stod overfor ein situasjon der 7.5
millionar afghanarar ville trenge tilførsle av mat for å unngå ein hungerkatastrofe.19 Desse opplysningane vart heilt ignorerte av dei som førebudde
bombinga. Nils-Fredrik Nielsen: «Det er for øvrig overveiende sannsynlig at alle
som har vært involvert i ansvarlige beslutninger om Afghanistan, har tatt inn
over seg kompleksiteten i en grad som er funksjonell for deres virke som
handlende. Og i langt større grad enn enkelte ((= «de intellektuelle»)) ønsker å
innbille seg.»
Då bombinga byrja, vart mange byar omgjort til spøkelsesbyar der
infrastrukturen braut heilt saman. I følgje FN flykta 70% av befolkninga i byane
Kandahar og Herat i løpet av to veker til landsbygdene ikring. Desse var på si
side alt pepra av miner og klasebomber slik at mellom 10-20 menneske kvar
dag, mange av dei born, vart drepne eller gjort til krøplingar. I slutten av
oktober, då bombinga hadde halde på i to veker, hadde meir enn 1 million
flykta, mellom desse 80% av innbyggarane i Jalalabad, til stader der det mest
ikkje var mat. Eit par månader seinare vart det rapportert om «gløymde leirar» i
dei nordlege delane av landet, fylte av flyktningar som FN sitt matprogram på
grunn av bombinga ikkje lenger kunne nå fram til. Ved slutten av året, då
suksessen ved bombinga var udiskutabel i den intellektuelle eliten i Vesten, og
Kokkvold og Nielsen skreiv sine artiklar i norsk presse, vart det rapportert at
systemet for matforsyningar var brote saman i nord. I tillegg kom at dei fleste
lagerbygningane for mat og forsyningar hadde blitt bomba. US-bombinga hadde
då ført praktisk talt alle krigsherrane som hadde hatt makta før Taliban, tilbake
til posisjonane deira. Nokre afghanarar hevda at situasjonen var blitt verre enn
før Taliban hadde makta. Og Taliban kom i si tid så lett til makta i desse områda
nettopp fordi krigsherrane sine regime «hadde vore den svartaste tida i
Afghanistan si historie» til då.20
Kor mange fleire som på dette viset strauk med som følgje av krigen i tillegg
til dei som ville ha døydd av den nauda som alt var til stades, vil ein aldri kunne
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berekne. Dei kjem dessutan i tillegg til dei offisielle tapstala over dei som var
drepne i kamp eller ved collateral damages. (Dei offisielle tala for desse var alt i
desember 2001 langt høgare enn dei som vart drepne i Twin Towers 11/9.) Men
ein kvar intellektuell som enno ikkje heilt har mista evna til innleving i andre sin
naud, ville vel nøle med å proklamere ein militær siger med slike kostnader som
ein suksess, uansett kva ein elles måtte meine om krigen?
I patriotismen sin store time er dei opposisjonelle dei intellektuelle andre.
Frå den sigrande makta sin ståstad er dei intellektuelle andre særleg naive og
korttenkte sidan dei kunne ta slik feil og sette seg opp mot den gjeldande (=
sigrande) moralske rett. Deira rasjonalitet er likevel ei form for motstand, ikkje
berre rein trass, som peikar ut over situasjonen i avmakt. For når alt kjem til alt
er «dei store sanningane» like tidsavgrensa og vilkårlege som eit kvart anna reint
maktbasert standpunkt. Maktforholda vil alltid endre seg. Denne sjølverkjenninga er då utgangspunktet for dei intellektuelle andre til å søke alliansar
gjennom sitt arbeid, der dei finn sin plass, der det måtte finnast nokon å sloss
fornuftig med eller mot, innafor eit minste sams rammeverk som gjer ei minste
fellesfornuft mulig. Det einaste dei risikerer i dei landa der rettsstaten sine
prinsipp enno er operative, er å øydeleggje for sine eigne karrierar. Der desse
prinsippa ikkje lenger er verksame, men er erstatta av dei nye unntakslovene
mot terrorisme, kan dei risikere å sjølve bli mistenkte for å førebu terrorisme o.l.
i samsvar med dei mest prinsippfaste tolkingane av desse nye lovene.
Krigen sine redslar i Irak, Jugoslavia eller Afghanistan kjem aldri til å
innhente Bill Clinton, Tony Blair, Kjell-Magne Bondevik eller George W. Bush.
Og maktas intellektuelle har det til felles med dei politiske og militære leiarane
under den liberale, teknologiske fascismen at dei opererer i ein sfære av høgare
orden med ein fullstendig distanse til konsekvensane av dei handlingane som dei
med all si intellektuelle kraft og språklege og etiske kompetanse rettferdiggjer.
Applaus til den offisielle politikken kan aldri øydelegge ein karriere. Habermas
var aldri i nærleiken av slagmarkene i Kosovo. Men eit kritisk standpunkt mot
krigen, kunne ha gjort situasjonen ubehageleg for han i Tyskland.21 Kokkvold
og Nielsen risikerte ingen ting ved å applaudere US-suksessen i Afghanistan.
Tvert i mot.
Av dette kan vi andre gjere følgjande lærdom: Di større avstand dei
intellektuelle har til slagmarka, di meir varsam bør dei vere med å applaudere
det som skjer der − ikkje minst når sigerherren heilt enkelt er ei global supermakt med sitt omfattande arsenal av verdiar, det vil seie interesser, høgteknologiske våpen, alliansar og massemedia.
Menneskerettane sin nytale
Eit spørsmål som alle intellektuelle burde stille seg, er det følgjande: Kvifor er
det så lett å bruke menneskerettane til å legitimere stormaktsinteresser? I den
første artikkelen min i dette nummeret av Vardøger peikar eg på samanhengen
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mellom det rådande begrepet om marknaden og førestellinga om individa som
økonomiske aktørar der relasjonane mellom individa blir styrte av ein universell
konkurranse som skapar vinnarar og taparar. Alt på dette nivået ser vi at dei
reine økonomiske begrepa viser til ei underforstått førestelling om den sterkaste
sin rett. Denne førestellinga er ikkje i seg sjølv økonomisk, men etisk, politisk
og juridisk. Etisk kjem den til uttrykk gjennom rettferdiggjeringa av marknaden
si vidunderlege, usynlege hand som gjennom konkurransen sikrar framskritt og
velferd. Den sterkaste sin rett er på parti med framskrittet når dette blir sikra
gjennom den universelle marknadsmekanismen. Den økonomiske liberalismen
inneheld slik alt i utgangspunktet eit fascistoid moment.
Men sidan den konkurransesterkaste sin rett ikkje er eit reint økonomisk
forhold, må den sikrast på andre måtar utafor marknaden, primært i produksjonssfæren («verdiskapinga») gjennom utviklinga av stadig sterkare produktivkrefter, teknikk og vitskap. Politikken, lovgivinga for økonomisk verksemd og
dei juridiske praksisane kring marknaden har som overordna mål å sikre at
nettopp den sterkaste sin rett kan utfalde seg i samsvar med dei underliggande
førestellingane om rettferdig konkurranse. Men i si politisk-økonomiske
førestellingsverd gjer liberalismen seg immun overfor ein meir komplisert
røyndom. Individa er her heilt utan personlege, sosiale eller politisk betinga
eigenskapar, men berre aktørar som skaper tilbod og etterspørsel, agentar for
kjøpe- og tilbodskraft i marknaden.
Dette er sjølvsagt ein rein abstraksjon, for i det verkelege livet og i dei
verkelege marknadene er alt dette mykje meir komplisert og rikare på eigenskapar. For det første er marknaden i seg sjølv eit system av sosiale relasjonar og
eigedomsforhold. Eigedomsforholda er på si side grunnlagt i ulike former for
politiske og institusjonelle maktforhold. Og dei levande menneska som beveger
seg i desse relasjonane, ber dessutan med seg kjensler, tradisjonar, førestellingar
og tankegods frå ein eksistensiell heilskap av levd fortid og prosjektert framtid,
av aktuelle og potensielle sosiale motsetningar, konfliktar mellom interesser,
kollektive og individuelle, i det private som i det offentlege livet. Våre begrep
om kva økonomiske, politiske eller juridiske rettar vi har, får derfor sine
konkrete meiningar ut frå ein heilskap som ikkje berre består av abstrakte
marknadsrelasjonar eller slik dei er definerte gjennom lovgivinga og dei
juridiske praksisane. Slik og med menneskerettane.
Åtferd er like mykje meiningsberande som ord, noko som er ein føresetnad
for at handlingar i det heile kan legitimerast. Begrepet om menneskerettar får
derfor ikkje si meining berre gjennom dei erklæringane som formulerer dei, men
òg ved den åtferda som retorikken om menneskerettar er eit moment ved. Når så
denne retorikken ikkje lenger berre er eit spørsmål om språkbruk, men òg om
dei institusjonane og media som produserer og formidlar denne, blir meininga
med menneskerettane, slik dei til dømes er definerte filosofisk eller gjennom
FN-vedtak, overdøyvd av all larmen frå praksisen dei er integrerte i.
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Den ideologiske larmen i samfunnet er ein viktig del av det den italienske
marxisten Antonio Gramsci i si tid kalla kampen om hegemoni. Dei etiske og
politiske begrepa får si fungerande og gjeldande meining gjennom deira
oppgåver i den pågåande kampen om å definere innhaldet i menneskerettane. Og
denne kampen går føre seg ikkje minst gjennom dei globale, profittmaksimerande media. Vi har sett at i den store sanninga sin time, det vil seie når
krigen bryt ut, opptrer desse media som ei ny våpengrein. Aller minst då er det
mulig å forstå kva menneskerettar betyr, utan å skjønne den oppgåvesamanhengen dei opptrer i. Å avdekke samanhengane utafor språket som gir språket
meining, blir derfor ei politisk oppgåve, for desse samanhengane har noko med
makt å gjere. Vi kan slå fast at den overordna grunngjevinga for NATO sin
bombeaksjon i samband med det president Clinton kalla «Kosovo-tingen», ligg i
det høgmoralske kravet om omstilling frå forsvar av territorium til forsvar av
verdiar. Og verdiar (bortsett frå grunnrenta) er som kjent ikkje forankra i noko
territorium, men er universelle.
Vi har sett at det herredømmet som handhevar denne universaliteten, ikkje
alltid treng vere statisk lokalisert på bakken. Det utfaldar seg gjennom
økonomiske institusjonar, kredittforhold, kapitalrørsler utan politisk innblanding
(unntatt slike som forsvarer eller fremmer marknaden), og gjennom terroristisk
bombing utan ein avgrensa militær rasjonalitet (men med dei frie massemedia
sin mellomkomst), eller berre med trugsmål om slik bombing (helst utan eigne
bakkestyrkar), ein overveldande ny militærstrategi etter prinsippet om «hit- andrun», som Zygmunt Bauman er inne på, for ikkje å bli involvert for mykje på
staden etter at krigen er over.22 Herredømmet kan om nødvendig ta form av ein
valdeleg demonstrasjon av makta for makta sin eigen skuld, kort sagt Albrightdoktrinen. Særleg i det siste tilfellet er formidlinga og tolkinga gjennom dei frie,
uansvarlege massemedia viktig for den globale effekten.
Makta er a priori alltid god − sett frå ståstaden til makthavaren. Vesten sitt
forsvar av universelle verdiar mot resten er derfor ikkje bunde av Folkeretten si
avgrensing av statane sin rett til å gå til forsvar av eige territorium mot åtak.
Folkeretten sin logikk er defensiv, territorialt trongsynt, nesten nasjonalistisk.
Dei universelle verdiane derimot har ein offensiv, misjonær, ja, universell
logikk, som peikar out of area, som krev nye, grensesprengande våpenteknologiar, nye strategiske doktrinar og nye filosofar.
På dette reint logiske grunnlaget er det derfor ikkje tvil om at NATO sin nye
strategi nok er meir i samsvar med den nye universalismen enn tradisjonell
forsvarspolitikk innafor Folkeretten og FN-systemet sin noko trongare horisont.
Krosstoga (crusades) si tid er ikkje forbi. Vegen frå retorikk om menneskerettar
til herretenking er ikkje lang under den flytande (post-)moderniteten. Det er i
dag rett og slett ikkje lenger mulig for Vesten å føre krig utan å grunngi dette
med å fremme universelle menneskerettar. Meir enn nokon gong er det
nødvendig med intellektuelle som – i kraft av å vere spesialistar på universelle
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forhold − kan forsvare slike krigar i samsvar med menneskerettane. For kvar nye
krig, må desse rettane bli sette på begrep på nytt, tilpassa dei nye forholda.
I slike samanhengar ser særleg liberale og sosialdemokratiske intellektuelle
viktige, sidan desse vanlegvis har større truverde overfor ein vaklande opinion
enn dei meir autoritære kollegaene ute på høgrefløya. Det er Jürgen Habermas,
Per Edgar Kokkvold og Nils-Fredrik Nielsen med fleire sin store time.
Nytale i 1984 versus 2003
Kombinasjonen av krigshandlingar og menneskerettar konstituerer all offisiell
tale om humanitære aksjonar, menneskerettar osb. som nytale i George Orwell si
tyding av ordet i romanen 1984. Oppgåva til nytalen er ikkje å gi orda ny
meining, men å bryte ned den meininga dei har hatt, øydelegge orda og slik
innføre ei gløymsle i sjølve språket. Menneskerettar og humanitet har då mist all
si kritiske kraft og verkar dermed avvæpnande på ein kritikk av den herskande
verdsordninga. Di viktigare blir andre måtar å forstå desse rettane på.
Det er likevel ein viktig skilnad mellom nytalen i 1984 og tida etter at
Fellesfienden var forsvunnen. I romanfiksjonen er nytalen sett i system gjennom
ein medviten, kalkulerande, semantisk plan for heile samfunnet, planspråket.
Den verkelege nytalen, særleg etter 1989, er derimot spontan, eit språkleg
naturprodukt, vakse organisk ut av kombinasjonen av språk, massemedia og
maktbruk for den rådande orden, og av språket sitt samanfall med det kulturelle
hovmodet på dette maktgrunnlaget. Røynda overgår diktekunsten.
Menneskerettane hos den for si tid revolusjonære John Locke, eller i Den
amerikanske revolusjonen si sjølvstendeerklæring, i Den russiske revolusjonen
eller hos grupper som i dag kjempar mot dei overmaktene som hindrar
realiseringa av dei, var/er revolusjonære fordi dei er (var) nødvendige begrep og
førestellingar i kampen mot makter som er (var) sterkare enn dei sjølve og som
utbytter eller undertrykker dei. Det er ikkje tilfeldig at ein organisasjon som
Amnesty International, som held fast ved eit begrep om politiske menneskerettar
i samsvar med dei FN-resolusjonane som definerer dei i språket innafor etterkrigshorisonten i 1946, kjem i opposisjon med dei rådande stormaktskrefter,
sigerherrane frå Den andre verdskrigen, som praktiserer dei globalt og gir dei
meining i røynda i horisonten av nye krigar.
Menneskerettar har berre meining som grenseoverskridande, revolusjonære
begrep. Men når den herskande makta erobrar menneskerettane, skjer det
motsette. Makta erobrar meininga med dei i same slengen, ikkje primært
gjennom nye definisjonar eller nye filosofiar, men i kraft av sjølve brukarforholdet innafor politikken sine rammer. Brukarforholdet er altså eit
maktforhold, eit produksjonsforhold for språkleg meining, som sprengjer alle
uttalte definisjonar i språket. Filosofane kan berre sanksjonere denne meininga
ved å raffinere den. Nye maktforhold, eller oppfrisking av dei etablerte, opnar
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alltid eit felt for nye åndelege oppgåver, nye konjunkturar og karrierar med sine
triumferande konjunkturintellektuelle.
Makt og realisering av rettar
Menneskerettane kan berre få si frigjerande meining gjennom kampen for å
realisere dei, altså gjennom handling. Realisering betyr her å omsette dei i
sosiale, politiske og rettslege praksisar som gir dei meining ut over definisjonane
i språket. Problemet er at dette òg føreset handheving av makt, men då i samsvar
med eit system av rettsprosedyrar som enten alt er etablerte eller som blir
etablerte gjennom sjølve prosessen. Den lange, kronglete kompromissvegen
gjennom Folkeretten, der styrkeforhold mellom statane innbyrdes og mellom dei
ulike interessene innover i dei einskilde statane heile tida endrar seg, gjer det
vanskeleg å realisere sjølv dei enklaste menneskerettar, ikkje minst retten til å
leve i fred, eller dei sosiale, materielle rettane som grip inn i fordelinga av
verdiane som blir skapte. Folkeretten avgrensar seg til det politiske nivået
mellom statar, utan å gå inn på dei sosiale eller økonomiske forholda, og set
kampen for menneskerettane på ei tålmodsprøve. Kor mykje enklare ville det
ikkje vere å få menneskerettane innført i eitt slag gjennom humanitære
intervensjonar − vel og merke utan fare for eige liv og helse, ved hjelp av Den
sterke staten og intelligente bomber frå stor høgde?
Nettopp fordi menneskerettane i den offisielle retorikken ikkje blir grunngitte ut frå historiske, avgrensa forhold, men blir presenterte som tidlause, heva
over alle klasseinteresser, blir praktiseringa av dei «universell», like gyldig over
alt, utan omsyn til dei ulike historiske og sosiale situasjonane dei blir gjort
gjeldande for. Dei blir vilkårlege. Ei slik handheving av den universelle retten
kan då berre skje ved å bruke det einaste språket alle er nøydde til å forstå, enten
dei vil eller ikkje: Den overlegne makta sitt språk. Men maktbruk utan maktbalanse er usivilisert, valdeleg fordi han får falde seg så fritt ut. Det skaper alltid
vilkårlege rettstilstandar. Dermed står vi innafor fascismen si horisont. Kosovokrigen illustrerer poenget:
Skilnaden mellom den etniske reinskinga i regi av Milosevic under Kosovokrigen (800.000 flyktningar) og den i regi av UCK i Kosovo etter at krigen slutta
i juni 1999 (vel 200.000), er at den første var ein del av krigen sin bestialske
logikk i ein situasjon som varte i 79 dagar dels ute av militær kontroll, medan
den siste skjedde under dei nye maktforholda med «fred», basert i eit nytt,
langvarig, kontrollert herredømme som ingen i dag ser slutten på.23 Mykje tyder
på at den siste reinsinga blir permanent. Den har då heller ikkje vekt til live dei
same moralsk høgverdige kjenslene med tilhøyrande krav om humanitær aksjon
eller intervensjon som den første og blir følgjeleg ikkje omtala offisielt som
etnisk reinsing eller gjort til gjenstand for rettsforfølging. (Berre dei andre driv
slik reinsing.) Viss vi i tillegg reknar med dei serbiske flyktningane frå andre
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stader, kjem vi opp i mot ca. 500.000 permanente flyktningar i Serbia etter juni
1999.24
Kva gjorde NATO-landa med den humanitære katastrofen i Serbia i juni
1999? Etter bombekrigen vedtok dei å gjennomføre økonomisk krigføring mot
det landet som skulle huse desse permanente flyktningane! Det òg ein
humanitær aksjon, får vi tru. For ikkje å snakke om etterbombinga av sivile mål
i ei veke etter at Milosovic sine styrkar hadde kapitulert og var i ferd med å dra
seg attende. Berre Pentagon veit kva som kunne vere det militære føremålet med
denne bombinga post festum.
Med andre ord: Når supermaktsalliansen praktiserer dei universelle
menneskerettane, ender det opp i ein kynisk opportunisme. NATO/USA si
favorisering av den tvilsame, mafiøse UCK/KLA-geriljaen i 1999 på kostnad av
den moderate og nokon lunde demokratiske albanske motstandsrørsla under
Ibrahim Rugova var eit anna tragisk utslag av denne universalismen som
avslører seg som reinspikka relativisme. Så seint som hausten 1998 var
UCK/KLA offisielt enno definert som «terroristar» av USA og Storbritannia,
mellom anna på bakgrunn av ei rekke åtak på serbiske sivile i Kosovo for å
destabilisere situasjonen og slik provosere fram ein intervensjon frå
USA/NATO. Men rett før denne intervensjonen var eit faktum, fekk terroristane
status som «fridomskjemparar» og plass ved forhandlingsbordet i Rambouillet i
februar 1999. USA hadde då for lengst forhandla ferdig avtalen med det
internasjonale entreprenørfirmaet Brown & Root Services om å bygge
Bondsteel-basen i Kosovo. Medan forhandlingane med entreprenøren gjekk føre
seg, var det enno nokre månader att før Kosovo vart frigjord av NATO. Det er
dette som kallast entreprenørskap.
Då krigen var vunnen i juni og UCK/KLA heldt fram med sin versjon av
etnisk reinsing, vart dei på ny degraderte til «terroristar», samstundes som
bygging av Camp Bondsteel kunne starte i samsvar med den forhandla
kontrakten. Terroristar er dei visstnok framleis utan at USA/NATO ser ut til å
gjere for mykje med det, etter som Camp Bondsteel no er ein veletablert realitet
med 7000 US-troppar på eit stort jordbruksområde med 300 bygningar, 25 km
med vegar, 84 km med kablar som kan rullast saman, 11 vakttårn, 24 sportshallar, bibliotek, det best utstyrte sjukehuset i heile Europa, osb. osb., der dei
produserer nok elektrisitet til ein by på 25.000 menneske, vaskar 1200 sekkar
med skite tøy kvar dag og serverar 18.000 måltid dagleg. I tillegg har basen
5000 lokale kosovarar på lønningslistene, mellom desse truleg ein del
«terroristar», for mellom $1 og $3 i timen og ytterlegare 15.000 (endå fleire
«terroristar») som dei kan tilkalle ved behov. Camp Bondsteel er slik den største
arbeidsgjevaren i Kosovo. I tillegg har amerikanarane tatt beslag i 320 km med
vegar og 72 bruer i området kring basen for militær bruk.25 «De er enten med
oss, eller med terroristane», sa den amerikanske presidenten etter 11/9.
Berre ei supermakt kan vere både med og mot terroristar samstundes. Di
viktigare er det då å ha intellektuelle og media som til ei kvar tid lærer oss å leve
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med denne motseiinga i forsoning med den reelt eksisterande kapitalismen
under leiing av Det kvite hus. Det er det godes problem.
(Januar 2003)
NOTER
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I desember 2001 var det offisielle talet på drepne i Twin Towers 11. september
2900, omlag halvparten av dei første offisielle anslaga, og vesentleg mindre enn
dei som er drepne av US og allierte i Afghanistan 2001/2002. Dei offisielle tala
på drepne 11. september i Chile er vel 3000. I tillegg kjem eit stort tall sakna,
som ein enno ikkje kjenner lagnaden til. Berre på Santiago Stadion vart det dei
første dagane etter 11. september samla 11 000 fiendar av det nye regimet.
Lagnaden til mange av desse er enno ikkje oppklart.
Opphavet til denne formuleringa er statssekretær Marianne Haaland Matlaray i
Bondeviks første regjering då denne søkte etter alle (u-)mulige argument for å
støtte krigen mot Jugoslavia. Avhandlinga hennar Verdidiplomati – kilde til
makt? En strategisk analyse av norsk utenrikspolitikk. (Makt- og demokratiutredningen, rapport nr 46, august 2002) er eit studium i statsvitskapleg apologi
av Det moralske Norge. Den høgtidelege referansen til verdiar har sin eigen
utilsikta ironi. Ingen kan nekte for at ikkje også nazistane kjempa for verdiar −
nemleg rasemessig overlegenheit − rein metafysikk! Det forhold at desse
verdiane er høgst ulike, hindrar dei likevel ikkje i å stå innanfor ein sams
horisont av politisk metafysikk der det utkjempast kampar mellom gode og
vonde krefter og eigenskapar. Eit av dei mest groteske døma på verdilegitimering av bombinga vart ført fram av leiaren for Stortinget sin forsvarskomite, sosialdemokraten Marit Nybakk, som såg på bombinga som ein lekk i
frigjeringa av Afghanistan sine kvinner (hausten 2002). Då er ein kynisk, realpolitisk horisont i røynda langt meir humanistisk ettersom den ikkje er riven
med av kjensler, men er styrt av ei (meir eller mindre klasse-)medviten
orientering mot interesser, som langt i frå er metafysiske, men svært så
empiriske.
Michel Wines sin leiarartikkel i New York Times, sundagsbilaget 20. juni, få
dagar etter at krigen i Jugoslavia 1999 var slutt.
USA fekk sjølvsagt mandat frå FN til å forsvare seg mot denne forma for megaterror, men ikkje mandat til å krenke andre statar sin suverenitet over sine
område, aller minst rett til etter-bombing av Afghanistan til og med mot den nye
regjeringa, som USA hadde vore med på å få i stand, sin uttrykte vilje.
Som moderne nettverk hadde (har?) al-Qaida base i mange land, særleg i USA. I
Wall Street − nokre steinkast frå Twin Towers − la Osama bin Laden grunnlaget
for ein stor del av den formuen, som kan ha finansiert åtaka 11. september. Den
tidlegare presidenten i USA, George Bush snr. er framleis − etter 11. september
− betalt rådgivar for bin Laden-familien gjennom Carlyle Group, og har møtt
denne familien to gonger, i følgje Wall Street Journal of Judical watch,
www.azlan.net/jud-watch.htm.
Frankfurter Rundschau 17.10.2001: «Wir verteidigen unsere Art zu leben, und
das ist unser gutes Recht». Sitert etter Joachim Hirsch: «Globalisierung und
Terror», PROKLA 125, 2001.
Den sovjetiske suksessen i dei første åra av kappløpet mot verdsrommet bygde
på ein raketteknologi som var utvikla av Tyskland alt under verdskrigen. Det
sovjetiske bærerakettane var i prinsippet ei samankopling av fleire V2-rakettar i
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ein «klase». Den amerikanske raketteknologien utvikla seg derimot etter nye
prinsipp for rakettmotorar som gjorde dei både mykje kraftigare og sikrare. Alt
7-8 år etter varselskotet med Sputnik, var USA gått definitivt forbi det
sovjetiske nivået på området. Det er i ettertid vanskeleg å forstå korleis ein i
USA − med den beste etterretningsvesenet i verda − for alvor kunne tru at
Sovjetunionen med sitt økonomisk-teknologiske utgangspunkt etter verdskrigen
kunne bli eit reelt trugsmål i konkurransen om teknologi, utvikling av
produktivkrefter og materiell levemåte.
A.L. Friedberg: In the shadow of the garrison state: America´s anti-statism and
its Cold War grand strategy. Princeton 2000. S. Melman: The permanent war
economy: American capitalism in decline. New York 1985. Begger referansane
etter Lars Mjøset og Stephen van Holde «Killing for the State, Dying for the
Nation. An introductory essay on the life cycle of conscription into Europe´s
armed forces», i Vol. 20 of Comparative Social Research, Amsterdam/London/New York 2002.
Dei nyss opna arkiva i Washington frå president Richard Nixon sin siste
periode, viser at presidenten sjølv ville bruke atomvåpen over Vietnam kring
1973, mellom anna av frykt for ikkje å bli attvald som president som ansvarleg
for ein krig han enno ikkje hadde vunne. Takka vere ein av dei største
machiavelliske praktikarane i internasjonal politikk etter 1945, dåverande
utanriksminister Henry Kissinger, vart Nixon hindra i dette forsettet. I følgje det
aktuelle lydbandet kommenterer Kissinger nøkternt Nixon sitt forslag med at
«det ville vere for mykje».
Terroren i den franske revolusjonen sprang ut av den utøvande makta sitt reelle
overtak. Det ligg så og seie i saka sin natur at terroren tilhøyrer den utøvande
makta, som òg kan ta den dømmande og lovgivande makta i bruk for sine
føremål, ved t.d. å skifte ut dommarar, eller, om nødvendig med press, bruke eit
fleirtal i ei lovgivande forsamling til å endre lovene etter dei interesser som den
utøvande makta primært representerer, eller, som i den russiske revolusjonen, «i
kampens hete» rive til seg lovgivande (= dekretgivande) makt i same slengen.
Sjå John Pilger The New Rulers of the World, Verso, London/New York 2002,
s.53 ff.
Sitert etter Pilger ibid., s. 61. Uttalen er i seg sjølv ei av dei klaraste fascistoide
utsegnene frå 1990-åra.
Omsett til norsk i Bergens Tidende som dobbeltkronikk 12 og 13. mai 1999.
Essayet ber undertittelen «En krig på grensen mellom rett og moral». I dette
essayet hevdar Habermas at det finst ein global rett som står over det rettsnivået
som FN opererte på 1998/99, og som grunngir USA/NATO sin rett til intervensjon. Særleg i Tyskland kom mange intellektuelle med eit forsvar for
USA/NATO. I det norske filosofiske miljøet var forholda i hovudsak motsett,
også mellom filosofar som står Habermas nær, mellom desse kanskje særleg
Gunnar Skirbekk.
www.fco.gov.uk..
Sjå t.d. Lars Fredrik Svendsen: Det ondes problem, Oslo 2001. Boka kom ut ei
veke før 11. september. Det nye opplaget etter 11/9, inneheld eit etterord som
legg denne datoen pent på plass i den filosofiske drøftinga om forholdet mellom
godt og vondt.
Begrepet «førebyggande krig» (pre-emptive war) var offisiell språkbruk i
Washington i krigsførebuingane mot Irak i 2002, spesielt sikta mot førebygging
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av åtak med masseøydeleggingsvåpen frå Irak mot USA (!), nemnt i George W.
Bush sin tale 07.10.2002. (NRK dagsnytt 08.10.2002).
Dette formularet er brukt av Gore Vidal som tittel på essayet Evig krig for evig
fred, Kagge forlag, Oslo 2002. Vidal har på si side lånt dette som sitat frå den
amerikanske historikaren Charles A. Beard.
For Kokkvold sjå Dagsavisen særleg 30.09.2001: («Terror er terror er terror»
som legg ned «forbod» mot å «forstå» terroren); 21.10.: («USA taper propagandakrigen»); 18.11.: («De som bommet»). Nils-Fr.Nielsen i Aftenposten
den 23.12.2001: «Hva er galt med de intellektuelle?»
Referansane i dette avsnittet for opplysingane om forholda i Afghanistan har eg
henta frå Noam Chomsky sin artikkel The War in Afghanistan, publisert i Znet
30.12.2001 over http://www.zmag.org/lakdawalalec.html.
Tahmeena Faryal, talsperson for den leidande organisasjonen for menneskerettar i Afghanistan, RAWA, i eit intervju i Z magazine januar 2002, sitert etter
Chomsky i fotnote ovanfor.
Peter Handke, ein av dei få forfattarane i det tyskspråklege området som
kritiserte NATO og vågde å vise ei viss forståing for serberane sin situasjon,
fekk verkeleg smake hetsen.
Flytende modernitet, Vidarforlaget AS, Oslo 2001, sjå særleg essayet
Communitas – Fellesskap.
FNs høgkommisær for flyktningar rapporterte alt i juni 1999 om 164 000
serbiske flyktningar frå Kosovo. Etter dette er talet auka til 240 000 – omfattar
også romani-folket og ein mindre kontingent jødar. Sjå m.a. Human Rights
Watch, august 1989, volume 11, no 10.
Uheldigvis vart den humanitære aksjonen mot Jugoslavia ei sterkt medverkande
årsak til at den etniske reinsinga fekk slikt stort omfang. Ein OSSE-rapport frå
desember 1999 peikar på denne samanhengen. FN-rapportar om undersøkingane
av massegravene viser at alle som til no er funne, skriv seg frå tida etter at
bombinga byrja. Sommaren 2000 kom Den internasjonale krigsdomstolen for
det tidlegare Jugoslavia, fram til det endelege talet på lik funne i massegravene i
Kosovo: 2 788. Dette talet inkluderar også nokre serbarar, roma og soldatar i
tillegg til sivile kosovo-albanarar, som det store fleirtal. (Vi ser då bort frå
problemet med å skilje geriljasoldatar i UCK frå verkelege sivile.) Det er
sjølvsagt 2 788 for mange, men likevel ikkje folkemord, slik omkvedet var i dei
frie media då bombinga var i gang i april 1999. Seinare har det vore stille om
realitetane som skulle rettferdiggjere bombinga som førte til at mange av desse
2 788 vart drepne og lagt i massegraver.
Sjå www.hrw.org/reports/1999/Croatia
www.realitymacedonia.org.mk/web/news-page.asp?nid=183, sjå også min
artikkel i dette heftet, Mot ein ny fascisme?, fotnote 27.

Johan Galtung
11. SEPTEMBER 2001 – DIAGNOSE, PROGNOSE, TERAPI

Diagnosen
Politikk må − på samme måte som kommunikasjon − vurderes slik: hvem gjør
hva mot hvem, hvordan-når-hvor og hvorfor. Dette hva-hvordan-når-hvor ved
angrepet 11. september i New York og Washington er avklart. Problemet er
hvem og hvorfor. Hvem er likevel klart til en viss grad i det minste. På samme
måte som i tilfellet med presidentpalasset i Santiago de Chile, som også ble
bombet 11. september (1973), hadde noen noe i mot det som skjedde inne i noen
bygninger: USA-kapitalismen med sin verdenshandel og USA-militarismen i
Pentagon i 2001; politikken til Unidad Popular i 1973.1
Teksten om handlingene i 2001 var skrevet i et oppbyggelig språk; og som i
alle tekster kan det som ikke er skrevet, være like viktig som selve teksten: Intet
museum, ingen katedral, intet parlament var nevnt angrepet. De 19-20
flykaprerne traff det de siktet på, akkurat som Chiles Luftvåpen og dets herrer.
Men det kan også være et militært motiv bak disse politisk kriminelle voldshandlingene: Å lamme noen, gjøre dem ute av stand til å handle, «fjerne dem».2
Det hendte med Salvador Allende og senere med mer enn 3000 chilenere, og la
oss si 4000 i New York og Washington.3 Men det demokratiske Chile kom til
hektene igjen, selv om det tok tid. USA-kapitalismen, i dag kalt «globalisering»,
var i ferd med å stagnere av andre grunner, men den USA-ledete militarismen er
sterkere enn noen gang. 11. september 2001 var mer et spørsmål om kommunikasjon og politikk enn om militær makt.
Enhver tanke, omtale eller handling som er rettet mot disse angrepene, må ta
hensyn til hvilke symboler på Amerika som var skyteskiven, ellers blir de
dogmatiske, a priori.4 Noen hadde noe imot det som steg opp fra disse
bygningene. Det gir oss et hint om hvorfor. Men hvem gjorde det?
Den dominerende, vanlige talemåten: «Terrorisme»
Svar: Terrorisme, mer presist al Qaida, eller enda mer presist: Osama bin Laden.
For finne ut av hva denne diskusjonen dreier seg om, må vi definere
«terrorisme». Det ser ut til å bety to forskjellige ting.
Først taktisk: «Terrorisme» tar opp i seg det uforutsigelige når det gjelder
hvem-mot-hvem-hvordan-når-og-hvor i motsetning til regulære militære felttog
med forutsigelige motparter og til forskjell fra de fleste måter å drepe og
ødelegge på. Hvor er definert som en frontlinje, når kan tilsvare den samme
forutsigbarhet som et japansk sakura kan oppvise.5
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Det er to undergrupper – ikke-stalig terrorisme og statsterrorisme; nedenfra
(«har bomber, men ikke flyvåpen»), ovenfra («har både bomber og flyvåpen»).
Kamikaze-angrepet den 11.09.2001 eller alle former for fascismeliknende,
massiv politisk vilje til voldsbruk, kom inn i historien ved å bruke beholdere
med brennstoff som bomber sluppet ned fra fly.6
Terrorisme nedenfra er rettet direkte mot stater eller regjeringer som
personer eller institusjoner, selvfølgelig for å få til politiske endringer. De fleste
regjeringer og FN − som en slags fagforening for alle regjeringer − er åpenbart
imot terrorisme nedenfra, fordi denne form for terrorisme, i likhet med nasjonal
løsrivelse fra en stat, berører regjeringenes vitale interesser, innbefattet det å
være causa sui, spillets herrer.7
Også statsterrorismen som militær taktikk bruker overraskelsesmomentet og
sikter seg inn på å drepe sivile for å framtvinge kapitulasjon. Dette er en hyppig
brukt metode i moderne krigføring, brukt av USA/Storbritannia med konsekvens i deres terrorbombing av Tyskland og Japan 1940-45.8 I kampanjen mot
Jugoslavia mars-juni 1999 ble forbausende få militære mål ødelagt, mens drap
på sivile og ødeleggelsen av den serbiske infrastrukturen (fabrikker,
kraftstasjoner, transport, kommunikasjoner, skoler og sykehus) var omfattende.
Det tvang fram en kapitulasjon for å unngå folkemord.9
Selv om terrorisme er terrorisme hva enten den kommer nedenfra eller
ovenfra, så betyr ikke det at den er organisert på samme måte. «Ovenfra» er
nesten per definisjon hierarkisk med en trygg, godt forsvart kommandokjede
ovenfra og ned. «Nedenfra» må bruke geriljataktikker med en løs, horisontal
organisasjon med små celler som vanskelig kan rammes. En dypt integrert
ideologi er den sementen som holder den sammen og erstatter den vertikale
kjeden. Teoretisk sett er det mulig at 19-20 personer organiserte angrepet
11/09/01. De fikk penger til flybilletter og flytrening i en simulator, ikke til de
mer kompliserte operasjonene med letting og landing, og til noen boksåpnere. I
dette tilfelle er det ingen enkel årsak i form av en kommandokjede som peker
tilbake på den første, ene beveger – noe som for øvrig er en sterk forestilling i
US-mentaliteten. Det fins ingen en kan lete opp, straffe eller ødelegge dersom
cellene har et godt programmert system for å ødelegge seg selv, slik som hos
visse dyr når de parer seg. Alt som trengs er kombinasjonen av perfekt samhold
og fanatisme.
For at denne hypotesen skal være holdbar, er det nødvendig at dette skjer i et
hav av hat som evner å danne slike celler spontant. Også forestillingen om
provokasjon er et sentralt element i terrortaktikken: Et terroranslag provoserer
fram massiv, statlig motterror, som i sin tur utvider havet med hat, som ikke bare
produserer terrorister, men som til og med understøtter dem − i kropp, sjel og
ånd. «Folket» vil reise seg samlet, levée en masse. Den tyske gruppen Rote
Armee Fraktion (RAF) hadde denne teorien, til liks med den italienske Brigate
Rosse. Men det fungerte ikke på den måten. Isolerte mennesker overvurderer lett
oppslutningen i befolkningen. Men å knuse, pulverisere osv. et hav av hat og
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vilje til selvoppofrelse, også av eget liv − i stedet for et konkret hierarki med
klare kommandolinjer − er ikke lett. BBC hevdet at USA hadde 60 land som
kandidater som mål for bekjempelse av terrorisme.10
For det andre ideologisk. Det å være «terrorist» blir betraktet som en
sinnstilstand, med fundamentalisme som en måte å tenke på og hat som en
følelsesmessig ressurs: onde mennesker som bare har til hensikt å ødelegge og
skade, vold for voldens egen skyld. Terroristen har ingen målsettinger ut over
dette og metodene hans blir valgt med dette for øyet. Han vil gjemme seg i
mørket, snike og snoke, ventende på det rette øyeblikket.
Metaforen for dette innenfor de religionene som er utgått fra Abraham, er
selve Satan, Lucifer, kjent som lederen av de englene som gjorde opprør mot
Gud. Denne metaforen er nok en viktig psykologisk hjørnestein i et land som
USA, nummer 1 i verden i troen på Djevelens eksistens.11 Dette landet har små
problemer med å se på seg selv som et instrument for Guds vilje, som da Colin
Powell i egen person erklærte at «Amerika er blitt opprettet ved det guddommelige forsyn å lede verden»12, og George W. Bush erklærte at Jesus
Kristus var hans største politiske forbilde.13 Metaforen treffer bin Laden dobbelt
da han i sin tid kjempet sammen med USA mot «ondskapens imperium» på den
tiden, Sovjetunionen, men i likhet med Pol Pot, Saddam Hussein, Mohammed
Aidid, Manuel Noriega og til en viss grad Slobodan Milosevic vendte seg som
Lucifer mot USA, i det han trosset logikken om «min fiendes fiende er min
venn».
Fundamentalisme som et grunnleggende perspektiv på verden har tre pilarer:
Dualisme, verden er delt i to deler, ingen er nøytrale.
Manikeisme, den som ikke er med det gode, er med det onde.
Armageddon, ondt avler ubønnhørlig vold.
Med George Bush sine ord om at «du er enten med oss eller med terroristene» og bin Ladens skille mellom de troende og de vantroende, kan begge
klassifiseres som fundamentalister idet de begge rettferdiggjør voldsbruk.14
«Krigen mot terrorisme» utkjempes mellom harde kristne (baptister, presbyterianere?) og harde muslimske (wahabbitter?) fundamentalister.15 Den selvforsterkende dialektikken mellom de to er åpenbar, liksom «min terrorisme er god,
er deres ond».
Den alternative diskursen: «gjengjeld»
Denne måten å se angrepet 11/9 på finner vi bare litt av i USA, hyppig mellom
folk ellers i vesten, og til og med dominerende hos resten. Datoen oppfattes som
et gjengjeld, sannsynligvis motivert fram for alt av en kombinasjon av hat,
fortvilelse og «vold er det eneste språket de forstår», med andre ord blokkert
kommunikasjon. Den andre grunnen til grov politisk vold, å lamme fienden,
forutsetter en politisk naivitet som er helt fremmed for angripere på et så
avansert nivå. Men det tredje motivet, å provosere fram politiske endringer, kan
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de ha hatt i tankene, og det fjerde − å provosere fram et gjengjeld mot deres
gjengjeld, stort nok til å provosere DET STORE gjengjeldet mot USA, er også
sannsynlig.
Denne måten å analysere saken på oppfatter «den andre siden», «the other
side», OS − kallet slik fordi vi ikke vet med sikkerhet hvem de er (kan bety
«Osama Side») − i det minste som delvis rasjonelle mennesker. En går ut i fra at
OS har grunner og motiver ut over det bare å ville gjøre ondt. En viktig grunn er
at OS gjør gjengjeld for US-vold. Det vil lokalisere noen av årsakene for det
som hendte med USA, i USA selv, og da mer presist den strukturelle volden
som blir forbundet med World Trade Center og den direkte volden assosiert med
Pentagon.
Men kan dette rettferdiggjøre angrepet? Nei. Intet kan rettferdiggjøre
forbrytelser mot fred og menneskelighet, verken fra OS eller US. Men vi kan
prøve å forstå, forklare. Hitler kunne delvis forstås på bakgrunn av den svært
ydmykende, andre Versaillestraktaten (ikke ulik den første fra 1871).16 Men det
rettferdiggjør ikke hans grusomheter. Likevel, uansett hvor massive årsakene
kan være, vil der alltid være plass for den frie vilje. Hitler, OS og US kunne alle
ha bestemt seg for noe annet. Å forstå er en nødvendig betingelse for å fjerne
årsaker, både i den strengt kausale betydningen og når det gjelder motiver. Da
gjør en faren for gjentakelse mindre.
USAs historiske liste over voldsbruk etter Den andre verdenskrig er
overveldende. La det være sagt for at de som lever i dag ikke skal glemme det.
Men US-volden var også forårsaket av noe. Det fantes motiver hinsides det å
ville gjøre ondt, å skade og fornedre, som er voldens vesen. Rent taktisk kan
mye av volden, kanskje det meste, karakteriseres som statsterrorisme. Men i
likhet med terrorisme nedenfra kan motivene ha vært nøytrale eller til og med
gode selv om konsekvensene for ofrene og de som er fratatt alt, er entydig onde.
Like etter 11. september gjorde Zoltan Grossman tilgjengelig en liste over
«Et århundre med militære US-intervensjoner fra Wounded Knee til
Afghanistan» på grunnlag av Congressional Records og Library of Congress
Congressional Research Service. Hans oversikt over 134 små og store, globale
og hjemlige intervensjoner dekker 111 år fra 1890-2001, med et gjennomsnitt på
1,15 intervensjoner pr. år før og ved slutten av den andre verdenskrig, og med et
gjennomsnitt på 1,29 etter den tid. Med andre ord en svak økning. Hvis vi
konsentrerer oss om perioden etter Den kalde krigen, altså 11 år, har vi 22
intervensjoner, med andre ord et gjennomsnitt på 2,0 pr. år. Dette støtter opp
under hypotesen om at flere intervensjoner er nødvendig til forsvar når et
imperium vokser.
William Blum har i boken Rogue State: A Guide to the World´s Only Superpower mange detaljer om dette på sine 300 sider.17 Noen av dem kan diskuteres.
Men vår oppmerksomhet retter seg mot de som er ranet, de som er jaget bort,
ødeleggelsene både av menneskeskapt og naturlig miljø, skadene som er forvoldt mot sosiale institusjoner og kulturer av denne enorme hangen til volds186

bruk.18 At det fantes gode grunner i noen tilfelle, skal ikke betviles. Men det er
god grunn til å tvile på om voldsbruk var den eneste måten å reagere på. For
hvert tilfelle av voldsbruk, kunne det argumenteres for alternative måter å
handle på, men det skal vi ikke gjøre her. Blum har en liste på 67 «Globale
Intervensjoner siden 1945» (Grossman har 56. Blum tar med ikke-militære
intervensjoner og mye mer indirekte, USA-støttet voldsbruk). I kronologisk
rekkefølge, 25 av disse i form av bombing (b, eller bb = bombing i mer enn én
aksjon eller krig):
Kina 1945-51 (bb), Frankrike 1947, Marshalløyene 46-58, Italia 47-70årene, Hellas 47-49, Filippinene 45-53, Korea 45-53 (b), Albania 49-53, ØstEuropa 48-56, Tyskland 50-årene, Iran 53, Guatemala 53 (bb)-90-årene, Costa
Rica 50-årene, 70-71, Midt-Østen 56-58, Indonesia 57-58 (b), Haiti 59, VestEuropa 50- og 60-årene, Britisk Guyana 53-64, Irak 58-63, Sovjetunionen 4060-årene, Vietnam 45-73 (b), Kambodsja 55-73 (b), Laos 57-73 (b), Ecuador
60-63, Kongo-Zaire 77-78 (b), Frankrike-Algerie 60-årene, Brasil 61-63, Peru
65 (b), Den dominikanske republikk 63-65, Cuba 59 (b)- ?, Indonesia 65, Ghana
66, Uruguay 69-72, Chile 64-73, Hellas 67-74, Sør-Afrika 60-80-årene, Bolivia
64-75, Australia 72-75, Irak 72-75 Portugal 74-76, Øst-Timor 75-99, Angola
75-80-årene, Jamaica 76, Honduras 80-årene, Nicargua 78-90-årene (b),
Surinam 82-84, Libya 81-89 (b), Grenada 83 (b), Libanon-Syria 83-84 (b), Fiji
87, Panama 89 (b), Afghanistan 79-92, 98 (b), El Salvador 80-92 (b), Haiti 8794, Iran 87 (b), Bulgaria 90-91, Albania 91-92, Kuwait 91 (b), Somalia 93 (b),
Irak 90-årene (bb), Peru 90-årene, Mexico 90-årene Colombia 90-årene, Sudan
98 (b), Jugoslavia 95-99(b).
Forsøk på, eller vellykkede attentater på ledere, inkludert statsledere, ble
prøvd i 35 tilfelle, og assistanse til tortur i 11 land (Hellas, Iran, Tyskland,
Vietnam, Bolivia, Uruguay, Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Panama). Aksjonene mot ledere som i sin tid hadde samarbeidet med USA fordi
de hadde en felles fiende, var særlig voldsomme: Pol Pot, Manuel Noriega,
Saddam Hussein, Mohammed Aidid og Osama bin Laden.
Blum har også satt opp en liste over 23 land hvor USA «fordreide valgene»
ved å gripe inn i demokratiske prosesser:
Italia 48-70-årene, Libanon 50-årene, Indonesia 55, Vietnam 55, Guyana 5364, Japan 58-70-årene, Nepal 59. Laos 60, Brasil 62, Den dominikanske
republikk 62, Guatemala 63, Bolivia 66, Chile 64.70, Portugal 74-75, Australia
74-75, Jamaica 76, Panama 84,89, Nicaragua 84, 90, Haiti 87-88, Bulgaria 9192, Russland 96, Mongolia 96, Bosnia 98.
For nærmere kritiske detaljer, les boken. Det skal mye naivitet til for å tro at
alt dette kan passere uten å vekke hat og hevntørst. Det er et geografisk mønster
i dette på den måten at intervensjonene har beveget seg gjennom fire regioner
med til dels store overlapp:
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Geografisk mønster for US-intervensjoner etter Den andre verdenskrig
Region
Områder
Dominerende religion
Konfusiansk, buddhistisk
Øst Asia
Region I
Kristenortodoks
Øst Europa
Region II
Kristenkatolsk
Latin-Amerika
Region III
Islam
Vest Asia
Region IV
Det første brennpunktet for US-intervensjon var i Øst-Asia (Korea, Vietnam,
Indonesia, men også Iran) − ekstremt brutalt. Det andre var Øst-Europa (medregnet Sovjetunionene), den kalde krigen som heldigvis ikke ble varm, i det
minste ikke i Europa, selv om den fortsatte som varm i Øst-Asia. Nærværet av
en annen mot-supermakt bidro til dette, og når denne supermakten forsvant, har
US-volden fått utfolde seg på kristenortodokst område, i Serbia og Makedonia.
Det tredje var i Latin-Amerika. Det startet med og ble inspirert av Cuba og
berørte alle landene mer eller mindre. Volden var på mikro- og mellomnivå,
ikke på makronivå som i Øst-Asia, for ikke å nevne den mega-volden som en
fryktet skulle bli realisert i det europeiske «krigsteater».19 Det fjerde er VestAsia, først med Palestina og Iran, så Libya og Libanon/Syria og i 1990-årene
Irak, Saudi-Arabia (som militær base) og Afghanistan.20
Denne forskyvningen i USAs oppmerksomhet kan forklare hvorfor gjengjeldelsen mot det amerikanske hjemlandet kom så seint. USA ser på seg selv
stående over alle andre land, bare med Gud over seg.21 US-volden er ikke
gjengjeld, men straff, ovenfra. Derfor er den akseptabel og blir akseptert. Men i
region I er krig et tegn på dårlig karma som må forbedres med gjensidige
anstrengelser. Derfor verken kapitulasjon eller hevn. I region II var det ingen
direkte vold. I region III deler mange latinamerikanere USA-perspektivet. Men
region IV? Aldri. Allah er ikke på noe måte lavere enn Gud. Følgelig ingen
kapitulasjon, men hevn. Der har USA satt noe i gang som de aldri har hatt
erfaring med tidligere.
Så er det den strukturelle volden som er oppstått med den raske utvidelsen av
markedssystemet over hele verden. Et grunnleggende trekk ved det er at penger
betyr alt − at alt som er nødvendig for å leve bare kan skaffes med penger, og for
eksempel ikke ved arbeid. Med mindre enn en dollar pr. dag lar de grunnleggende behovene for mat, klær, husvære og helse seg ikke tilfredsstille.
Følgelig dør folk, i dag trolig opp mot 100.000 hver dag på grunn av under- og
feilernæring, mangel på klær, husvære og helsetiltak for de sykdommer som
følger av dette, fordi også dette bare kan skaffes for penger og ikke er subsidiert.
Samtidig akkumuleres rikdommene på toppen. Mange mennesker hater dette.
Når det gjelder motivene bak all denne direkte volden, er praktisk talt alt
forenlig med hypotesen om at den direkte US-volden, åpen eller skjult i CIAregi er rettet mot alt som kan oppfattes som fiendtlig til US-business i utlandet.22
Det innbefatter progressive land og progressive mennesker i mange land der
«progressiv» betyr en politikk for å fremme en fordeling av de økonomiske
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godene nedover i samfunnet for å tilfredsstille behovene for dem som trenger det
mest. Hvis dette er forenlig med et gunstig «klima» for US-business, så er det
OK. Men i mindre utviklede land vil den politiske økonomien undergrave denne
kombinasjonen. Den vanlige US-reaksjonen har da vært voldelig. Vi kan snakke
om et militært-industrielt kompleks og om en internasjonal klassekamp mellom
og innover i de enkelte land.
For en generasjon siden ville gjengjeld referere seg til 200 år med britiske
straffeekspedisjoner for Rule Britannia. I dag retter hatet seg mot USA, og
overskygger tidligere kolonimakter som Frankrike, Belgia, Portugal og for ikke
en gang å nevne Japan som medlem av et slags «Vesten». I dag er det militærindustrielle kompleks tydelig symbolisert med Pentagon-World Trade Center.
I det vi tar med 35 (mordaksjoner) + 11 (tortur) + 25 (bombeaksjoner) + 67
(globale intervensjoner) + 23 (aksjoner for å hindre valg) = 161 tilfeller av
politisk vold, er konklusjonen ikke til å unngå: Nesten alle disse tilfellene
styrker hypotesen om den internasjonale klassekampen mellom land og innenfor
disse. Ingen av disse tilfellene støtter hypotesen om «kollisjonen mellom
sivilisasjoner» på den måten at kampen skulle være rettet mot symboler på ulike
sivilisasjoner (som moskeer, templer) eller rent religiøse mål. Heller intet tyder
på at vi her har å gjøre med en klassisk territorial ekspansjon.
Den retorikken som skal rettferdiggjøre dette, har selvsagt vært forskjellig. I
regionene I og II har det dreid seg om en «avgrensning av sovjetisk ekspansjon»,
som riktig setter frihet-demokrati-menneskerettigheter opp mot undertrykkende
diktatur, men er taus om det undertrykkende diktaturet som er innebygd i
utenrikspolitikken. Den dreier seg om de uhyggelige «feiltakelsene» i både teori
og praksis som ble avslørt av den tidligere forsvarsminister Robert McNamara i
hans In Retrospect, nå en klassiker.23
I region III dreide retorikken seg om marxisme og oppdemming mot
Sovjetunionen (Cuba, Nicaragua), men mer om studenter, bønder, arbeidere og
prester (liberal teologi). Og i region IV dreier det seg fram for alt om «terrorisme», som trolig ender opp i «oppdemming mot islamsk fundamentalisme»,
som så kan gli over i kollisjon mellom sivilisasjoner.
Konflikten i dag tar form av en enorm, global urettferdighet som avløser
slaveriet og kolonialismen, og den vil som de ta slutt ved at bevisstheten endrer
seg og topper seg i en demoralisering. I dag er de fleste amerikanere og mange
ellers i Vesten uvitende om dette selv om de føler et visst ubehag lenger nede
over at noe er galt − akkurat som tyskerne i nazitiden. De foretrekker retorikken
om kommunisme og terrorisme. Skulle dette være en anti-amerikansk analyse?
Ikke tale om. Men visselig anti-Washingtons hegemoniske, utbyttende utenrikspolitikk.

189

Handlingens retning springer ut av diskusjonens innretning
Måten å drøfte dette på er viktig. Drøfting og handling påvirker hverandre.
Diskusjonen viser en retning for handlingen og er en begrunnelse for de
handlinger som gjennomføres. Terrorismediskusjonen kan gi to mulige reaksjoner:
A: Oppsøk og straffe: politihandlinger med grunnlag i rettsavgjørelser,
lovlige prosesser.
B: Oppsøk og ødelegg: ensidig eller felles militær aksjon.
Diskusjonen om gjengjeldelse leder slik til to reaksjonsformer:
C: Gjengjeld/hevn: hatefull voldsbruk for å slå tilbake, øye for øye.
D: Bryte med sirkelen av gjengjeld: USA og OS («the other side») endrer
politikken.
I likhet med denne forfatteren tror 10% på terrorismemotivet (der er noen svært
harde, onde mennesker i verden) og 90% på reaksjoner, eller rettere politikk ut
fra hevnmotivet (trist, men − selv om det er uklokt − er hevnmotivet en
menneskelig tilbøyelighet, smurt med fundamentalisme), mens A og D er å foretrekke. USA sitt reaksjonsmønster er så langt en blanding av B (i det en foretrekker militær justis framfor riktig rettergang24) og av C − ødelegge den antatte
fienden og ren hevn, med noen elementer av A (FN-støtte) og D (ny politikk
overfor Palestina25).
Selvfølgelig kan det være andre US-motiver, og de fins. Intet menneske,
ingen makt, og slett ingen supermakt er så enøyd at den handler ut fra bare ett
motiv. Da denne forfatteren var mekler for de afghanske grupperingene,
organisert av Det afghanske universitetet i Peshawar, i februar 200126, var det
mye snakk om det skulle opprettes en US-base mellom Herat og den iranske
grensen for å forsvare oljeledninger fra Usbekistan og Turkmenistan, for å
kontrollere Sentral-Asia i sin alminnelighet og Afghanistan i sin særdeleshet.27
I tillegg kommer slike tradisjonelle forhold som det å styrke lederskapet i
verden, noe som gir NATOs nye rolle en mening, og, for ikke å glemme, å
opprettholde den globale klassestrukturen som ledes fra senteret i Senteret:
Eliten i USA.
Hva tenker folk flest om dette? Til alt hell ble det foretatt en spørreundersøkelse av Gallup International i 33 land like etter 11. september, mellom
14. og 18. september. Til forskjell fra spørreundersøkelsene i USA ble disse gitt
et valg mellom alternativer: «Når identiteten til terroristene blir kjent, hva bør de
amerikanske myndigheter etter din mening da gjøre: (a) angripe militært det
landet eller de landene som huser terroristene, eller (b) søke å få tak i terroristene
og stille dem for retten?» (Til det siste la oss bare tilføye: den libyske modellen.)
Bare tre land ville foretrekke «angrep»: Israel 77%, India 72% og USA 54%. I
Europa var stemningen for «angrep» høyest i Frankrike med 29%. Det store
flertall både i Frankrike og de øvrige 30 landene, rundt 80% i gjennomsnitt, ville
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ha «stille for retten» (Storbritannia 74%, Frankrike 67%, i hele Latin-Amerika
vel 80%).
Med andre ord er det et solid grunnlag for «The Rule of Law» heller enn
«The Rule of Force» mellom verdens folk i denne saken, også for en
fredsbevegelse mellom Nord og Syd. Regjeringene vil, som alt nevnt, reagere
skarpt mot terrorisme, kan hende mindre for å forsvare folkene sine enn å
forsvare seg selv og sine klasseinteresser, den harde kjernen i et land. De frykter
også straff fra USA når de lydig snur kappen etter vinden, og de var i en slags
sjokktilstand etter 11. september, trolig også fordi deres etterretningsvesen ikke
hadde informert dem om det som var åpenbart. Denne forfatteren har med
tristhet ventet at noe slikt kunne skje − som å sprenge broer og blokkere
tunnelene til Manhattan − siden 1988-91, da USA skjøt ned et sivilt fly fra
Iranair over Golfen, og startet den massive ødeleggelsen av Irak, særlig med
tanke på muslimske land, arabiske og ikke-arabiske. Det overraskende er at noen
ble overrasket. Det er, kort sagt, en splittelse mellom folk flest og deres
regjeringer i denne saken. Mellom de fire handlingsalternativene A, B, C, D, er
de to som ble valgt, B og C, svært kostbare og kan lett tippe over fra B til C når
«sidevirkningene» (collateral demages) blir svært høye.28 Men det er tydelig hva
som foretrekkes. Vi har sett det før, for eksempel i Golfen og Jugoslavia. De to
andre, A og D, må utelukkes.
En politiaksjon skiller seg fra en militær ved at den er styrt av et rettssystem
og begrunnet ut fra loven, ved å sikte seg presist inn mot de mistenkte for å gripe
dem og stille dem for retten for mulig dom og straff. Retten i dette tilfellet må
være internasjonal siden straff er vold ovenfra. USA (og noen allierte) ser
kanskje USA som stående over alle andre land, men de fleste landene i verden
holder seg til prinsippet om likeverd for alle medlemmer av FN. Unntaket er
Sikkerhetsrådet som påtar seg en slik ledende rolle, men kan ikke gjøre det i
dette tilfelle. Mellom de fem kjernemedlemmene med vetorett er fire kristne
(USA protestantisk, UK angelsaksisk, Frankrike katolsk-sekulært, Russland
ortodokst), en er konfusiansk, Kina. Ingen av dem representerer land med
muslimsk majoritet. Den internasjonale straffedomstolen, The International
Court of Justice (ICC), som er under forberedelse, ville være et bedre alternativ.
Men den er der foreløpig ikke og USA vil trolig ikke ratifisere den.29 Det er en
del av bildet at listen over anklager mot Henry Kissinger, den tidligere
utenriksministeren i USA, er mye lenger enn den mot Osama bin Laden.30
Uansett − vi har Libya-modellen som ble brukt i tilfellet med den kriminelle
volden mot PanAmerican 103 over Lockerbee i Skottland, langsom og lett å
kritisere, men den gjorde jobben til slutt. Land som setter «The Rule of Law»
høyest, støtter denne framgangsmåten og ikke militær aksjon som brenner ned
skogene og dreper de som bor der i stedet for å fange dem som i en trål.
Aksjonen i Afghanistan forsøker å kombinere disse metodene, men det er lite
trolig at de får tak i bin Laden levende.
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Men hvordan er det mulig å komme ut av syklusen med gjengjeldelse? Spørsmålet må ikke bare rettes direkte mot USA, men også mot OS, hvem det enn
måtte være, og svaret vil endre seg etter hvert som US-volden utvikler seg
videre. Utgangspunktet må være refleksjoner, ikke reflekser. Det blir ikke lett.
For US: Hva har vi gjort siden de hater oss så dypt at de gjør det de gjorde 11.
september? For OS: Hvorfor reagerer vi så lett med bruk av vold?
Det første spørsmålet bygger på det som den sveitsiske psykologen Jean
Piaget kaller «gjensidighet» − evnen til å se Den andres handlinger som, i det
minste delvis, forårsaket av en selv, av ens egen evne til å skille mellom godt og
dårlig hos Den andre. Hele diskursen om gjengjeldelse er basert på dette
perspektivet, som utvikles tidligere hos jenter enn hos gutter, men som ved
slutten av barndommen bør være fullt utviklet. Den første del av barndommen er
kjennetegnet og plaget med av en form for «absolutisme» − forestillingen om at
godt og ondt som kommer fra den andre, helt og holdent er forårsaket av Den
andre, at Den andre er en causa sui. Terrorisme-diskusjonen passer åpenbart
godt inn i dette perspektivet, «det har intet å gjøre med oss, de ville ha gjort dette
uansett» − veldig typiske mellom gutter, la oss si, i fireårsalderen.
Selvrefleksjon krever mot, og likevel har det neppe vært mer selvrefleksjon
noen gang tidligere både i USA, Vesten og i Resten, særlig i de muslimske
landene, men «bare» på det folkelige nivået, ikke på regjeringsplanet, av de
grunner jeg alt har nevnt. I de islamske landene kan dette til slutt føre til noen
endringer, både i retning av mer ikke-voldelig politikk som bruker demokratiske
tilnærmingsmåter, mer gandhiske metoder, og når det gjelder å isolere både
terrorister og undertrykkende regimer.31 De blir ofte motivert av de samme
harde retningene innen Islam.32
Men hva med USA/Vesten? Formelen noen «forandringer i USA sin
utenrikspolitikk» vil signalisere vilje til å endre kursen ved å redusere direkte og
strukturell vold, og hvis mulig, noe forsoning. Slike signaler bør komme nå, for
problemene er store. Men signalene, hvis de var klare nok, kan også få en
umiddelbar virkning. Her kommer syv signaler som varsler et brudd med den
mekanisme som ligger i selve gjengjeldelsen, militær-politisk vold mot den
direkte volden:
(1) Vilje til å anerkjenne Palestina som en stat: Dette har alt skjedd, og USA
burde roses for det.
(2) Fjern alle US-tropper fra Arabia, i det en erkjenner at dette er et hellig land
for veldig mange muslimer, med Mekka og Medina, og slik åpne veien for
demokrati i dette diktaturet.
(3) Opphev sanksjonene mot Irak, gå inn i forhandlinger med regimet, og beklag
Albrights bemerkning om det «det er verdt prisen». Dette er vanskeligere, for det
fordrer stor statsmannskunst.
(4) Godta president Khatamis invitasjon til en åpen, offentlig dialog på høyt
plan om forholdene Iran/USA, og vesten/kristendommen versus islam i sin
alminnelighet. USA frykter at dialoger av dette slaget vil bli brukt for
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propagandistiske formål, og fordi noen ufordelaktige ting vil bli sagt om at
USA-CIA i sin tid støttet kuppet mot den valgte presidenten Mossadegh til
fordel for den ikke-valgte sjahen. Men etter den kritikken, som ethvert modent
menneske ville tåle, kommer den konstruktive fasen som en bare kan håpe at
Iran er vel forberedt på: «OK, OK, hvor går vi så?» − et utmerket ordtak i USA.
(5) Hendene vekk fra Afghanistan. Dette dels fordi USAs nærvær vil styrke
argumentet om hva som egentlig er USA sine motiver og fyre opp under antiUSA-koalisjonen, dels som et tegn på respekt. Et FN-engasjement inntil en har
oppnådd nødvendig gjensidig tillit, er en brukbar vei.
Økonomisk-politiske signaler mot den strukturelle volden:
(6) Globaliseringsfrie soner, i områder hvor folk dør på grunn av globaliseringen fordi de er for fattige til å kjøpe i markedet det de trenger for å leve.
Kyoto-protokollen har allerede nevnt gjeldsfrihet for Den tredje verden, så det er
intet nytt når det gjelder å finne ulike tilnærmingsmåter. Alternativet kunne være
en Marshall-plan for de fattigste områdene i Andes-regionen, i Afrika og SørAsia, for å styrke den lokale økonomien med sikte på å tilfredsstille de
grunnleggende behov hos alle.
(7) Forsoning: Lær av det tyske eksemplet overfor de 18 landene som Tyskland
okkuperte og de to nasjonene de forsøkte å utrydde, jødene og Romani/Sintha. I
dag har Tyskland gode forhold til dem alle, og selve nøkkelen til dette var å gå
lenger enn til å be om unnskyldning og gi erstatninger, men også å skrive
historien om på nytt.
Alt i alt kunne dette bli en ny side i historieboken og det ville koste lite
sammenliknet med kostnadene som følger av alternativene B og C. Den
politiske gevinsten ville trolig bli enorm. Men de psykologiske kostnadene vil
være ydmykende. For å overvinne dem må slike prosesser settes i gang og bæres
oppe av det sivile samfunn. Men vil ikke det å gi etter for slike krav bare
stimulere terrorisme?33 Det kan anspore noen, men det vil isolere de fleste ved at
det ikke lenger gir dem det hav av hat som de kan svømme og føle seg vel i når
en politikk med bruk av militære angrep bare utdyper og utvider dette havet.
Samtidig vil den sette i gang en positiv prosess, gode spiraler som snart vil overskygge den dårlige spiralen med gjengjeldelse. Folk vil bli opptatt av det over
alt, slik Det europeiske fellesskapet gjorde i Europa på 1950-tallet, og slik utløse
et kvantesprang i verdenspolitikken. Tiden er overmoden. Nå er sjansen der.
Prognosen
Hvordan skal dette ende? Det er avhengig av hva vi mener med «dette». Mener
vi det trange bildet vi ser i A-diskursen, der 11. september-«terrorismen» og
straffeaksjonen = militær aksjon + gjengjeldelse? Eller det større bildet i Bdiskursen, der gjengjeldelsen inngår i en større, globalisert klassekonflikt? I det
første tilfellet vil svaret være at USA har «seiret» når bin Laden er død, al Qaida
er «knust» i Afghanistan og USAs olje- og militærinteresser i Sentral-Asia er
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sikret.34 Men bin Laden kan meget vel bli martyr, al Qaida kan skifte navn og
omgruppere seg, begge prosessene like globale som US-selskapene og USAs
luftvåpen, med en evne til å vokse, stimulert av et høyere nivå av hat. Straff kan
sette motstanderen ut av spill, men fjerner ikke årsakene som produserer
terrorisme. Terrorismen har ikke noen kommandosentral som kan gi ordre om at
den skal opphøre. Afghanerne kan også tenkes å alliere seg mot USA, slik noen
har foreslått.35
Det er problematisk å erklære en seier. En straffestrategi kan skape et
sterkere grunnlag for vold, slik at seiersproklamasjoner lett blir som å slå seg
selv på munnen ved at de innbyr til nye angrep neste dag, noe det algeriske
regimet er vel kjent med av bitter erfaring. Men en ikke-erklæring av seieren
betyr langvarig, uendelig aktpågivenhet, som vil legge store byrder på USA og
de «allierte», regjeringer så vel som på folk. Da vil spørsmålet «hva er feil med
oss siden vi har så mange fiender?» reise seg. Men denne formen for kritisk
blikk sløves dersom den ikke stimuleres.
På et møte i 1990 med en del folk fra USAs utenriksdepartement erklærte
man slutten på terrorismen. En så på bombingen av Libya i 1986 som årsak til
terrorismen den gang. Jeg advarte mot dette ved å vise til at terrorister har
langsiktige perspektiver, og springer ut av større områder enn Libya. USA ser
på dette som et enestående fenomen som spisser seg og så dabber av. Et bedre
bilde er å se det som et bølgefenomen med sine opp og ned, avhengig av USAs
egen politikk.
Vi hører ofte sagt at «verden aldri vil bli den samme». For president Bush
mistet Amerika sin uskyld (tre bygninger som ble voldtatt av jetfly som kjørte
inn i deres underliv?). Sant nok ble sårbarheten til USA og dermed Vesten og
Japan gjort synlig for alle. At USAs evne til å ødelegge er større enn noen
annens, er noe alle vet, men sårbarheten er også større.36 Hvis makt =
destruksjonskraft minus sårbarhet, hvordan oppfatter vi da forholdet mellom
USAs makt og den andre sidens makt?37 Det er avhengig av hvordan vi
oppfatter sårbarheten. Ødeleggelse har til hensikt å lamme. Sårbarhet på den ene
siden øker makten på den andre. 11. september var vi vitne til tre flygende
bomber, for intet å regne sammenliknet med det «vareutvalg» USA kan by på.
Men de hadde virkning på en økonomi som alt var på veg nedover, og på
Konstitusjonen, i det de feide vekk det ene demokratiske laget etter det andre,
selv om også denne konstitusjonen alt hadde begynt sin nedtur etter valget i
november 2000 og det juridiske statskuppet.38
Sårbarhet, sosialt og menneskelig, har mange sider. En formel for sosial og
global sårbarhet er graden av sammenbinding. Jo mer vertikalt og sentralisert et
samfunn er, jo mer avhengig av handel, desto mer sårbart er det.39 Dette var
trolig en nøkkelfaktor i valg av mål den 11. september og kan mangedobles.
Horisontal sammenbinding er mindre sårbar, og helt løse forbindelser har ingen
sårbarhet for helheten. Dersom selvforsynte landsbyer i Viet Nam er «utpekt»,
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ryddet vekk, er virkningen for resten av samfunnet ubetydelige. Det kan derfor
ikke være tvil om hvor atombomber vil ha størst effekt.
Politisk og historisk nærsynthet kombinert med et enøyd verdensbilde er et
innslag i denne menneskelige sårbarheten, som raskt leder både til oppskrudd
optimisme og overdreven pessimisme. Langsiktige perspektiver og en filosofi
om at tiden beveger seg i bølger, styrker derimot evnen til å overleve.
Ser vi gjengjeldelsesdiskursen og klassedimensjonen, Det amerikanske
imperiet, i en større sammenheng, vil også prognosen bli mer langsiktig med et
større tidsspenn. Hvilken historisk prosess kan tjene som et bilde på dette?
Slaveriet er her et godt eksempel også fordi USA var så dypt engasjert i det.
Systemet var uutholdelig, lidelsene ubeskrivelige og selvrettferdigheten utålelig.
Det oppstod gjengjeld nedenfra, terrorisme ville vi kalt det i dag, som i tilfelle
med Nat Turner (en amerikansk født slave) og hans opprør i 1831, der 79
opprørere drepte 59 hvite. Dogmet om de hvites overlegenhet var truet og
opprøret ble slått raskt ned vidt og bredt, voldsomt og effektivt. Likevel hendte
det noe viktig: De Svarte hadde vist for seg selv at de kunne gjøre opprør,
samtidig som deres vold nedenfra tjente som en rettferdiggjøring av volden
ovenfra i slaveeiernes øyne. Likheten punkt for punkt med situasjonen etter 11.
september er smertefullt klar. Vi kan nesten høre slaveeierne forklare hvordan
slavene bare ødela for seg selv, på samme vis som terroristene skader de fattige
ved å ødelegge den økonomiske veksten.
Kolonialismen er et annet, liknende bilde. Der var opprør og straffeekspedisjoner i hopetall, delvis tilslørt av en selvbekreftende historieskriving. Men i det
store og hele vant dette ikke fram. For da en forkastet kolonikampene, åpnet det
opp for Gandhis metode og det får oss til å stille et viktig spørsmål: Hva ville ha
vært det gandhiske alternativet den 11. september? Vi vet alle hvordan slaveriet
og kolonialismen tok slutt: ved at det ble opphevet som system, og det kort tid
etter Turner, kort tid etter Gandhi.40 Hvilken terapi vil gi den samme prognosen
for den massive utbyttingen, selve kjernen i den globale klassekonflikten?
Terapi
Vi har allerede beskrevet syv former for politikk som bryter med gjengjeldelsens
sirkel. Hadde de bare blitt praktisert noen måneder før, og likeens noen måneder
etter. Men de ble ikke det, og drepingen fortsetter. Hva ville ha vært de konkrete
betingelsene som kunne ha ført til andre handlinger på den ene siden som skapte
grunnleggende endringer på den andre?
La oss begynne med OS, «the other side», Osama-siden. Den gandhiske
metoden ville ha vært å organisere med den samme presisjon og samordning og
på globalt nivå, massive demonstrasjoner rundt USA-Vesten-Japan-ambassader
i hele verden, omringe dem med tusenvis av mennesker, helt uten vold, i det en
la fram fakta om den globale urettferdigheten, og inviterte til dialog. Og ikke
bare den økonomiske utbyttingen, men alle dimensjonene i klassekonfliktene:
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De politiske monopolene og manipulasjonene i Palestina og Afghanistan, den
militære volden i Irak og ellers, den kulturelle dominansen gjennom massemedia
og på andre måter, ydmykelsen av Arabia.41
Og vi ville få en massiv, verdensomspennende boikott av varer og produkter
fra de mest skadelige, minst sosiale og økologisk bevisste globale selskapene
den samme dagen, kombinert med en appell om konkret handling for en
økonomi som kunne sikre de grunnleggende behov for de som trengte det mest.
Alt dette ville være mye større enn Seattle, Göteborg eller Genova. Kravet ville
være dialog mellom folk og regjeringer, i det en gikk ut i fra at de alle er
demokrater, og derfor ikke ville være redde for å møte vanlige folk.
Ville dette gjøre noe inntrykk på den harde alliansen USA/Vesten,
understøttet av politi og militær makt? I det lange løp – ja, og det ville ha reddet
tusenvis av liv i New York, Washington DC og i hele Afghanistan så langt.
Snart, kanskje, mange flere.
Hva vil være de første skrittene i «det lange løp»? Vi kjenner allerede til dem
gjennom to utmerkete og ferske modeller: Avslutningene på Vietnam-krigen og
på den kalde krigen. I begge tilfelle gjorde to forhold seg gjeldende. Den sterke
motstanden mot USA da de kjempet desperat i Vietnam, og mot atomvåpenkappløpet i Den kalde krigen, begge prosessene pågikk uten stans. Og dessuten
var det en sterk, djerv og stadig voksende bevegelse i hele verden mot krigen,
mot (atom-)våpenkappløpet og mot undertrykkelsen i de etter-stalinistiske
landene. Voldelige handlinger fra regjeringssidene og ikke-voldelig, sivil mothandling, med andre ord. Det siste fikk overtaket slik at krigen sluttet, og i det
minste foreløpig våpenkappløpet.
Vil det bli mulig å mønstre en gigantisk Nord-Sør-fredsbevegelse, som
vender seg mot begge sider, lik den vi hadde i den store Øst-Vest-fredsbevegelsen? Kan vi bygge på den gamle og den nye fredsbevegelsen i Nord,
anti-globaliseringsbevegelsen og de kritiske bevegelsene både mot terrorister og
undertrykkende tendenser i de muslimske samfunnene? Sannsynligvis ja. Og det
andre vilkåret er alt oppfylt: På samme måte som i de to andre tilfellene har
USA begynt en kamp uten noen klar slutt, svært ulik krigene mot Bagdad og
Beograd, hvor det hadde mening å snakke om kapitulasjon. Og likevel er det
verdt å merke seg at det var et viktig steg i mellom i begge tilfellene: USAs
«allierte» vaklet mellom de folkelige bevegelsene og USA, og uttrykte stadig
mer høyrøstet, til og med offentlig, de samme bekymringene, i det de ga USA
stadig mindre støtte til å gjøre akkurat det som eliten i USA syntes var rett.
Dette leder til et viktig punkt. Washington er følsom overfor sitt eget folk,
men bearbeider og utnytter fremmede regjeringer. Men Washington er også
følsom overfor allierte regjeringer og ønsker alltid støtte og felles opptreden. En
stor sårbarhet. For når alt kommer til alt, som i tilfellet med slaveriet og
kolonialismen, er den massive, globale urettferdigheten ikke et spørsmål om
vold, motvold og spiraler av gjengjeldelse. Det er et grunnleggende moralsk
problem, som i de to andre tilfellene. Og her har «the Underdog» overtaket, lav
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status, men høy moral. Og i tillegg fører den ikke-voldelige an i selve kampen.
«The Topdog» kan vinne voldsleken, men ikke den moralske side av saken. Og
når dette går opp for ham og hans allierte, vil bevisstheten begynne å endre seg,
demoraliseringen begynner å tine de frosne hjerter. Spillet er over. Og dypt inne
i seg vet de bedre medlemmene av eliten dette allerede, brutalt vekket opp av tre
fly som voldtok tre bygninger. 11. september kaller til vekkelse.
Men vi trenger også noen som kan gå i mellom. I noen tilfelle vil terrorister
og statsterrorister måtte møtes og diskutere det de hadde felles, ikke bare olje,
men også terrorisme. Et møte i TV-showet Larry King Live, en mester i å få folk
til å åpne seg, de gode, de onde, de stygge, mellom George W. Bush og bin
Laden og deres nestkommanderende er rett nok ikke særlig sannsynlig i dag.
Men kloke mennesker kan møtes på begge sider først, vise fram sine hensikter,
både de åpenbare og de som stikker dypere, sine verdensbilder og langsiktige
filosofier, søke å finne overlapp, veier ut av vendettaen slik to albanske familier,
dømt til å utrydde hverandre, plutselig erkjenner at det er selve vendettaen som
er deres fiende, ikke den andre familien.
Hvem kunne vel være bedre egnet enn tre kloke menn som Jimmy Carter,
Frederik de Klerk og Nelson Mandela? Eller paven? De er dypt anstendige
mennesker. Og anstendige mennesker vil tilbakevise alle former for politisk
vold og føle medlidenhet med alle ofre, ikke stammens medfølelse bare for sine
egne. Verden trenger alle anstendige, gode menn og kvinner – nettopp nå.
(Desember 2001)
Oversatt av Hans Ebbing
NOTER
1)

2)

3)
4)
5)

Skulle det fjerde flyet til CIA i Langley, Virginia? Vi vet ikke, men «i angrepet
på The Twin Towers gikk det tapt en CIA-stasjon» (overskrift i International
Harald Tribune (IHT) 6. nov. 2001). «Stasjonen var en base for spionasje på og
rekruttering av utenlandske diplomater ved FN» – et utsagn som burde utløse et
unisont krav om å flytte FN fra USA så snart som mulig.
Angrepet 11. september 2001var et massivt, politisk voldelig angrep og kan
oppfattes som fascistisk i sitt innhold. Angrepet 11. september 1973 var også
politisk og kriminelt, rettet mot et demokratisk valgt regime, og kan oppfattes
som fascistisk ideologisk sett. (Utenriksminister Kissinger følte at «USA kan
ikke bare stå å se på at et folk bruker stemmeseddelen for å slutte seg til
kommunismen.»)
De offisielle tallene i desember 2001 var ca. 2900 i New York, til sammen ca.
3100. (O.a.)
A priori (latin: «i forkant»): som tas som innlysende sant, som ikke trenger
begrunnelse. (O.a.)
Sakura står for kirsebærblomsten som med uavvendelighet feller sine blader om
høsten. Sakura ble benyttet av sumuraiene som bilde på at livet var kort og at
det gikk mot en sikker, men vakker død. Kamikazeflygerne (selvmordsflygerne)
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6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
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under den andre verdenskrigen snakket om sakura før de fløy i døden.. (O.a.
med hjelp av sinologen prof. Børge Bakken.)
Denne type selvmordsangrep er vanligvis blitt vurdert som en måte å styre
bomben presist mot målet på, hvilket uten tvil er riktig. Men den kan i tillegg
betraktes som en måte å gjøre selvmord på i dypeste fortvilelse, slik som de som
har bodd i, eller i nærheten av, de palestinske flyktningeleirene i generasjoner.
Causa sui, latinsk for «sin egen årsak», kan her best oversettes med «sitt eget
mål og middel» for så vidt som regjeringens (statens) fremste mål er å opprettholde seg selv ved hjelp av de spilleregler den selv fastlegger. (O.a.)
Sven Lindqvist, kjent for sin Exterminate All the Brutes, fører denne metoden
tilbake til Italias bombing av arabiske sivile i ørkenen ved Tripoli i 1911 i sin
bok om A History of Bombing, New Press, 2001. Den italienske luftkommandoen kommenterte at bombene hadde en «vidunderlig virkning på
arabernes moral». − Britene bombet arabiske byer og landsbyer i Egypt, Irak,
Jordan, Iran og Afghanistan 1915-20 (gass mot sivile i Irak i 1922). Bombing i
koloniene ble brukt for å drepe afrikanske, arabiske og asiatiske barn, kvinner
og menn i byer, landsbyer og leire framfor å oppnå rent militære mål. − Dette
fortsatte i den andre verdenskrigen. Churchill ga RAF ordre om å bombe mål i
Tyskland i mai 1940. I juni ble boligområder hvor det bodde industriarbeidere,
tatt med. Hitler svarte med samme mynt i september. I november fikk RAF
ordre om å brannbombe 20 tyske byer (100.000 døde i Hamburg og Dresden).
Den (ill-)gjetne kommandanten, Arthur «Bombe» Harris, hadde skjerpet sin
dyktighet som skvadronsjef i Irak i 1920-årene (da han blant annet bombet
slottet til den afghanske kongen med en 20-punds bombe). − Amerikanerne
foretrakk presisjonsbombing inntil US-kommandant Curtis LeMay tok lærdom
av britenes teknikker og satte i verk en massiv brannstorm mot Tokyo og drepte
100.000 sivile. I 1950-årene var LeMay sjef for en flystyrke med atomvåpen.
De siviles «moral» var målet, i det de overså, på samme måte som i tilfellet 11.
september, at bombingen også kunne vekke hat. – Akkurat nå er det doktrinen
om «smarte bomber» som er i skuddet − siktet mer inn på infrastruktur − med
andre ord: drepe flere sivile, men indirekte ved hunger og epidemier, og
langsommere.
I følge den jugoslaviske utenriksministeren til Tim Judah i dennes bok om
krigen.
Vi skal likevel se og bli fortalt at metodene nok ikke blir de samme over alt, og
vil også endre seg når raseriet kjølner av. Irak, Sudan og Somalia er ofte nevnt
sammen med Filippinene. Sterke oljemotiver utpeker Irak.
I en sammenlignende spørreundersøkelse mellom 17 land, referert i Free
Inquiry sommer 1999, «kommer USA ut som den mest religiøse nasjonen
(gjennomsnittlig rangering = 1.7), deretter Nord-Irland (2.43), Filippinene,
Irland, Polen, Italia, New Zealand, Israel, Østerrike, Norge, Storbritannia,
Nederland, Vest-Tyskland, Russland, Slovenia, Ungarn, og Øst-Tyskland». Med
andre ord: to land med protestantiske majoriteter i verdenstoppen, USA og
Nord-Irland (begge betrakter seg som «utvalgte folk») og katolske land, på
bunnen landene i den tidligere Sovjetblokken. USA er definitivt i ledelsen når
det gjelder troen på «Et liv etter Døden, Djevelen og Helvete».
International Herald Tribune (IHT), 31. august 1995. Hvilken guddommelig
stilling får på denne måten utenriksministeren i et land som har sitt mandat fra
Gud til å lede verden?

13)
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15)

16)

17)
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19)
20)

21)
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23)

Sitert av Joan Didion i «God`s Country», i The New York Review of Books, 2.
november 2000, s. 70.
«Disse begivenhetene har delt verden i to – mellom de troende og de vantro» –
fra bin Ladens første tekst på al-Jazeera tv-selskapet, gjengitt i Washington Post
8. oktober 2001, s. A12 under overskriften «Hykleriet løfter sitt heslige hode»
(«Hypocrisy Rears Its Ugly Head»).
Et annet uttrykk for dette DMA-syndromet ville være en hard marxisme som
deler verden mellom det onde borgerskapet og det gode proletariatet, med en
voldelig krig, revolusjonen, mellom dem.
Galtung henspeiler her på at Versaillestraktaten etter 1. verdenskrig (1918) kan
oppfattes som et «svar», eller til og med som en hevn på den første trakten i
Versailles etter at Frankrike led et ydmykende nederlag for Bismarck-Preussen i
1871-krigen, (men greide å knuse Pariserkommunen først, med Bismarcks
velvillige tillatelse, ventende utenfor Paris´ murer til den franske borgerkrigen
var over). (O.a)
Rogue State: A Guide to the World´s Only Superpower, Monroe MA: Common
Courage Press, 2000.
Sammenliknet med dette er det bin Laden er anklaget for, småtterier: I 1993 et
bombeangrep på World Trade center, 1998 bombene mot US-ambassadene i
Nairobi og Dar es Salaam, i 2000 angrepet mot US-destroyeren Cole i Yemen
havn, og 11. september 2001
Galtung sikter her til det som offisielt i NATO ble/blir kalt det «europeiske
krigsteater» som inkluderte/ inkluderer bruk av atomvåpen som mulighet. (O.a.)
Intet av dette er nytt for bin Laden. Ett av de viktigste punktene i hans første
skrift er at «vår nasjon (den islamske verden) er blitt ydmyket i mer enn 80 år».
Det bringer oss tilbake til 1920 og før det endelig til Sykes og Picots forræderi
som koloniserte Den arabiske nasjon og la det under de vantroendes herredømme, i stedet for å gi den uavhengighet som takk for at den deltok i nedkjempelsen av det muslimske, Ottomanske imperiet. I Washington Post sin
kommentar «er dette en referanse til opphøret av Det muslimske kalifatet i
1924», hvilket utløser noe tvil om denne avisens evner i aritmetikk (sitert i The
Yuomiuri Shimbun 31. oktober 2001, s. 16.)
Det samme gjør bin Laden da han uttalte følgende for morderne etter 11.
september: «Jeg ber til Gud om å opphøye dem og velsigne dem».
Og når det gjelder størrelsen på disse tre former for vold, gjett hvor stor den er:
Direkte og åpen vold: 6 millioner til sammen i Korea, Vietnam, og Indonesia
veier mye − alle i region I. Et element av rasisme? Direkte, men skjult vold:
Tidligere CIA-agenter har anslått at «minst 6 millioner har dødd som følge av
USA sine skjulte operasjoner etter Den andre verdenskrigen. (Se The Guardian
Weekly, 30. desember 1987, i en rapport fra et møte med CIA-dissidenter i New
Yok. Strukturell vold: Som vanlig mer. Med et anslag på 100.000 hver dag gir
oss i løpet av ett år det samme som den direkte volden i 40-50 år.
In Retrospect, New York, Vintage Books 1996. På side 321-323 oppsummerer
McNamara feilene i 11 punkter. Mange, kanskje de fleste av dem, dreier seg om
US-straffeangrep, som punkt 4: «Vår feilvurdering like mye av venn som av
fiende er utslag av dyp uvitenhet om historien, kulturen og politikken til folkene
i områdene, og av personligheten og vanene til deres ledere.»
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Dette er et trist utslag av de ustabile forholdene i US-demokratiet og de sivile
rettigheter når bare tre bomber kan ha en så enorm innvirkning på hele det
rettssystemet som er møysommelig utviklet gjennom generasjoner.
Artikkelen er skrevet før omslaget mot en med brutal Palestina-politikk i
Washington senhøstes 2001. USA kritiserte først Sharon-regjeringens raske
utnyttelse av 11. september for å øke krigshandlingene mot palestinerne, men
slo senere om. (O.a.)
Og et utmerket canadisk team fra McMaster University, Hamilton Ont. under
ledelse av dr. Seddiq Veera som TRANSCEND utsending.
Dette ville være en base av samme slag som den store US-basen Camp
Bondsteel, 20 km sør for Pristina (Kosovo), i Urosevac som amerikanerne
startet å bygge like etter at serbiske tropper trakk seg ut, i de offisielle
kommentarene relatert til oljeledning korridor VIII. (Oversetterens merknad:
Det er senere blitt dokumentert at US-myndigheten inngikk avtale med det
verdensomspennende ingeniørfirmaet Brown & Root Services om å bygge
Camp Bondsteel allerede i oktober 1998 – nesten ½ år før bombingen startet 24.
mars 1999. Se Hans Ebbings artikler i dette nummer av Vardøger.)
The Japan Times har meldt at «kostnadene med Afghanistankrigen kan bli 1
mrd. $ per dag», ved å vise til prisene på de ulike bombetypene. Av de 40
landene i koalisjonen (utenom USA) har bare 6 bidradd med militært utstyr:
Canada, Australia, Japan, England, Frankrike og Tyskland.
USA foretrekker domstoler med klare begrensninger i tid og rom. ICC vil ikke
få slike begrensninger, hvilket betyr at US-borgere kan bli tiltalt. (O.a.: Etter at
Galtung skrev dette, er domstolen blitt opprettet, men USA har gjort det klart at
de ikke godtar den. USA har også fått andre land til å undergrave ICC ved å
inngå avtaler med USA om ikke å utlevere amerikanske borgere for domstolen.
Blant disse landene er India, foruten selvsagt Israel og en del andre, mindre
stater som enten er sterkt avhengige av USA eller som posisjonerer seg
opportunistisk mellom «to onder» i den internasjonale maktkampen, som for
eksempel det nylig frigjorte Øst-Timor som søker støtte hos USA mot presset
fra Indonesia. (Jfr. også Arne Overreins artikkel i dette heftet.)
Mye av dette har blitt dyktig dokumentert av Cristopher Hitchens og offentliggjort i artiklene hans i The Harpers Magazine, februar og mars 2001 og i boken
The Trial of Henry Kissinger, I en oppdatering i The Nation, 5. november 2001,
s. 9 nevner han at noen folk vil si «at alt dette skjedde for lenge siden». Hitchens
svarte: «Jeg tror at opportunistiske, ahistoriske innvendinger vil forsvinne.
Spørsmålet om internasjonale forbrytelser og bruken av kriminell vold mot
sivile er nå aktuelt igjen, for å si det slik. Det er viktig at vi viser vår motstand
mot slik oppførsel både fast og konsekvent.»
Et godt eksempel på muslimsk kritikk er Chandre Muzaffar, president i The
International Movement for a Just World, med base i Malaysia, offentliggjort
regelmessig i Commentary (se w.w.w.jailing.my/just). Han skriver at
«anstendige folk forkaster terrorisme og US-bombing», (IHT 5. november
2001). I følge de spørreundersøkelsene som er referert, må det være mange
anstendige mennesker i verden.
Kongefamilien i Saudi Arabia, bin Laden og Taliban er alle wahabbitter.
På slutten av sin første skrift sa bin Laden at menneskene i Amerika kan ikke
«drømme om sikkerhet før vi får trygghet i Palestina, og ikke før alle de
vanhellige hærene har forlatt Mohammeds land, fred være med ham». Dersom
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bin Laden sier at 2 + 2 = 4, støtter vi da terrorisme ved å erklære oss enige i
dette?
I følge Jean-Charles Brisard og Guillaume Dasquie i boken Bin Laden, la verité
interdite, Paris 2001, dreier 11. september seg egentlig om olje, noe også
Michael Klare drøfter i «The Geopolitics of War?» i The Nation, 5. november
2001, s. 11-15. USAs oljepolitikk i regionen har en historie fra avtalen mellom
Roosevelt og Ibn Saud på et US-krigsskip i Suezkannalen kort tid etter møtet i
Jalta i februar 1945. «Det er alminnelig antatt at Roosevelt ga kongen løfte om
US-beskyttelse som gjenytelse for amerikansk tilgang til Saudi-olje – en
overenskomst som gjelder fullt ut den dag i dag og som utgjør selve kjernen i
forholdet mellom USA og Saudi Arabia». Klare mener at konflikten mellom bin
Laden og oljeinteressene i den amerikanske ledelsen rundt alliansen BushCheney-Rice-Evans (handelsminister)-Abraham (energiminister) egentlig dreier
seg om det saudi-arabiske regimets være eller ikke-være og dermed om «det
amerikanske, militære nærværet i Saudi-Arabia og som har økt jevnt og trutt de
senere år» (s.12). Den berømmelige sjekken på $ 10 millioner fra prins Walid
ibn Talal til The Twin Towers Fund «med etterfølgende uttalelser om USAs
utenrikspolitikk» (fra ibn Talals artikkel «We Want Anti-Terrorism and Peace in
the Middel East» (IHT, 1. nov. 2001) var et forsøk på å spille på to hester. «Jeg
er glad for å se (at) president Bush har bekreftet sitt ønske om en Palestinsk stat.
Utenriksminister Colin Powell har gjentatt hans syn». Men borgermester
Giuliani ønsker penger uten tråder til andre ting og returnerte sjekken mens bin
Laden ønsker det saudiske regimet vekk.
Blant dem en tidligere statsminister i Afghanistan og en tidligere statsminister i
Pakistan, begge flyktninger i Iran.
I den engelske teksten skriver Galtung D(US)>D(OS), der D = destruksjonskraft, US = USA, og OS = «other side», V = Vulnerability, sårbarhet. (O.a.)
«If Power = Destructive power-Vulnaribility, then what sign do we put between
D(US)-V(US) and D(OS)-V(OS)?» (O.a.)
Galtung sikter her til at G. W. Bush ikke ble valgt til president av en majoritet
av velgerne, som hadde flertall for Al Gore, men utpekt som vinner av en
Høyesterett, der republikanerne hadde flertallet av dommerne, som følge av det
indirekte valgsystemet og tvilsomme knep for å underkjenne et flertall for
demokratene ved valg av valgmann fra delstaten Florida. «Bush is not elected
president, but selected». (O.a.)
Ut fra dette er det åpenbart at det beste forsvar mot økonomiske sanksjoner – et
våpen som rettes direkte mot de svake i samfunnet, barn og gamle, de svake og
syke – er mer selvberging både på landsnivå og lokalt. Det betyr selvsagt ikke at
en er selvberget i normale tider, men at en har evne til selvberging for de
grunnleggende behov i nødssituasjoner. Verken Irak eller Jugoslavia hadde
planlagt for dette. For Afghanistan hadde sanksjonene liten virkning i tillegg til
den moralske virkningen på grunn av at tettheten var løs, unntatt for
handelsmennene, selvsagt.
Galtung sikter her til den folkerettslige fordømmelsen og opphevingen av
kolonisystemet gjennom FN. (O.a.)
Selv om Paven hadde godtatt at det ble stasjonert en NATO-kommando i
Vatikanet (mot rimelig kompensasjon, selvsagt), ville det ha vært en vanhellig
handling for svært mange katolikker.
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Lars Erslev Andersen
TERRORISMEBEGREPET I AMERIKANSK SIKKERHEDSPOLITIKK

Den amerikanske diskussion
Diskussionen om, hvorvidt terrorisme skulle bekæmpes militært eller som et
anliggende for politi og retsvæsen, er langt fra ny i amerikansk sammenhæng,
ligeså lidt som det er et nyt fænomen, at USA rammes af terrorisme. Således
har USA siden de palæstinensiske flykapringer og aktionen ved OL i
München i 1972 arbejdet på at lægge en strategi, der skulle sikre amerikanerne mod terrorangreb. Man kan her minde om et uhyggeligt men givetvis
tilfældigt mønster i forbindelse med nye amerikanske præsidenters overtagelse af ledelsen i deres land, som består i, at deres indsættelse ledsages af
terrorangreb mod USA: Reagan vandt valget til dels på grund af Jimmy
Carters vanskeligheder ved at tackle de iranske studenters besættelse af den
amerikanske ambassade i Tehran i 1980, og desuden måtte han i sin første
periode reagere på angreb mod amerikanske soldater i Beirut, der ret beset
endte med, at USA trak sine styrker ud af Libanon. På hjemmefronten gav
det anledning til en interessant diskussion mellem forsvarsministeren Casper
Weinberger, der mente – givet vis med billederne af de mange bodybags der
kom hjem fra Vietnam i baghovedet − at terrorisme skulle bekæmpes civilretligt, mens hans kollega på udenrigsposten, George Schultz, argumenterede
for brug af militæret – med en berømt tale i 1985 gav Reagan sin opbakning
til Schultz, hvor han også lancerede begrebet statsterrorisme og dermed
begrebshistorisk såede det frø, der senere skulle blive til det omdiskuterede
begreb «Rogue State» – «skurkestat».1
George Bush overtagelse af præsidentembedet fandt sted i slipstrømmen
fra bombningen af et amerikansk passagerfly over Lockerbie i Skotland, og
Bill Clinton havde endnu ikke fået udnævnt en justitsminister, da islamiske
netværk i februar 1993 første gang forsøgte at jævne World Trade Center
med jorden. Allerede to år efter var Clinton vidne til, at regeringsbygningen i
Oklahoma City blev bombet af en amerikansk højreekstremist og i juni 1995
chokeredes verden af, at det var lykkedes for en japansk kult at sprede giftgas
i Tokyos metro. Som sponser af den mellemøstlige fredsproces måtte Clinton
ligeledes tage stilling til de mange terrorhandlinger, som forsøgte at sabotere
forhandlingerne.
Selvom terrorismen sikkerhedspolitisk var et tema i USA tilbage til
Jimmy Carters regeringsperiode dukkede den politiske diskussion af fænomenet kun op som reaktion på konkrete terrorhandlinger. Andre sikkerheds202

politiske emner overskyggede terrorbekæmpelsen. For Reagan var det ikke
islamiske netværk, som repræsenterede ondskaben i verden, men Sovjetunionen, og det var naturligt nok primært den kolde krig, som optog ham og
hans sikkerhedsrådgivere. Dagsordnen under Bush senior blev helt domineret
af Iraks besættelse af Kuwait, den efterfølgende Irak-konflikt samt i
sammenhæng hermed den mellemøstlige fredsproces, der tog sin start i
Madrid november 1991.
Under Clinton og navnlig fra midten af 1990’erne kom terrorismen mere
og mere i centrum af den sikkerhedspolitiske diskussion i USA. Adskillige
prominente politikere som for eksempel den tidligere forsvarsminister
William Perry og en perlerække af forskere argumenterede for, at terrorismen
i det nye årtusinde måtte anses for at være en primær trussel.2
De nye trusler
Begrebet asymmetrisk krig vandt indpas i det trusselsbillede, der tegnede sig
i USA efter den kolde krig. Med Sovjetunionens sammenbrud var der ingen
stat, som kunne matche USA militært. En direkte krig mellem USA og en
anden stat, som angreb amerikansk territorium, var derfor helt usandsynlig.
Ganske vist udviklede amerikanerne i begyndelsen af 1990’ene en ny militær
doktrin om, at USA altid skulle være parat til at udkæmpe to regionale krige
på samme tid. Men doktrinen var i højere grad begrundelse for at undgå at
skære mere end 25% af forsvarsudgifterne, end der var tale om et nyt
trusselsbillede endsige nyt forsvarskoncept.3
Fra midten af 1990’erne voksede kritikken af det amerikanske forsvar
støt. Man kaldte det en kolos på lerfødder, gearet til at bekæmpe en fjende,
som forlængst var væk.4 Med andre ord burde forsvarsstrategien helt
nytænkes. Det er her begrebet asymmetrisk krig kom ind i billedet, og den
tragiske begivenhed 11. september illustrerer meget præcist, hvad der er tale
om: nemlig en mere eller mindre usynlig fjende, som anretter et voldsomt
angreb mod USA. Fjenden kan være et terrornetværk, en såkaldt slyngelstat
(Rogue State) eller en kombination af de to størrelser. Som det er blevet klart
i perioden efter 11. september er der ingen entydige svar på, hvordan en
supermagt bedst reagerer på et sådant angreb, fordi man ikke har et klart
billede af den fjende, man står overfor. Usama bin Ladin personificerede
billedet og har som sådan i løbet af 1990’erne opnået mytologisk status, men
præcis viden om det netværk, al-Qaida, han opbyggede, foreligger ikke.
Mange komponenter giver konturerne, men netværkets mulighed for at
regenerere efter dets hovedkvarterers ødelæggelse i Afghanistan er dybest set
ukendt, fordi man ikke kender dets geografiske og organisatoriske
udbredelse.5
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Globalisering, netværk og cyberwar i den postmoderne verden
På flere måder var verden mere enkel under den kolde krig. Den var lettere at
kontrollere, fordi de to supermagter holdt hinanden i skak gennem kontrol af
deres egne interessområder, hvor USA nu i pricippet er alene om at
kontrollere det hele. Faktisk er det nødvendigt at modificere begrebet om den
unipolære orden, fordi det gennem 1990’erne viste sig, at uregerlige små
magtcentre poppede op rundt omkring på jordkloden og i cyberspace. Det er
magtcentre, der langtfra har supermagtens styrke, men som alligevel er
vanskelige at kontrollere, og som i høj grad kan påvirke den internationale
politiske situation. Det er derfor mere rigtigt at tale om uni-multipolaritet, og
problemet med en sådan (u)orden er, at den er særdeles ustabil, hvilket et utal
af regionale konflikter og krige omkring årtusindeskiftet er et klart
vidnedsbyrd om.6 Vi kan sige, at vi befinder os i en overgangssituation fra en
verdensorden præget af rivaliseringen mellem to supermagter mod en ny
orden, som endnu ikke har aftegnet sig. Med globalisering menes primært en
større økonomisk integration i verden understøttet af frihandelsaftaler, økonomisk liberalisering og en generel tendens til privatisering. I Østeuropa og
tidligere socialistiske lande i syd har det betydet, at økonomien ikke længere
er centralt styret af staten. Det er naturligvis hele ideen med liberalisering,
men det har samtidig skabt bedre muligheder for lyssky økonomisk aktivitet,
som illegal våbensalg og andre former for økonomisk kriminalitet. Såvel den
økonomiske integration som de kriminelle netværk understøttes af det andet
afgørende kendetegn ved globaliseringen, nemlig den revolution i kommunikationen som den nye informationsteknologi har resulteret i. Økonomisk
betyder det, at verden i dag er en stor bazar, hvor alt udbydes til salg.
Således er der i Østeuropa kommet et stort sort marked for allehånde
typer våben og teknologi, der kan bruges i terrorvirksomhed. Et enkelt
eksempel: i 1995 blev verden chokeret over en terroraktion i Tokyos undergrundsbane, hvor en gruppe, som kaldte sig Aum Shinrikyo («Den højeste
sandhed») anvendte giftgassen Sarin. Ved et lykketræf blev antallet af
dødsofre begrænset til 12, men da man fandt gruppens lagre, konstaterede
man udover store mængder materiale til produktion af gas også våben og
moderne helikoptere, der var indkøbt med det formål at sprede gift evt.
miltbrand over byer. Det ville have dræbt mennesker i antal, som vor
bevidsthed ikke fatter. Det viste sig, at gruppens leder, millionæren Shoko
Asahara, havde købt hele skidtet på det sorte marked i Rusland.7
Globaliseringen har samtidig betydet pres på nationalstaten og dens
grænser: de overstatslige økonomiske netværk presser staterne ovenfra, mens
etniske og religiøse fælleskaber udfordrer nationalstatens grænse nedefra.
Dermed er vare- og pengestrømme globalt set på engang enkle at gennemføre
og vanskelige at kontrollere, og det gælder naturligvis også for våben, hvor
USA især har været nervøse for spredning af masseødelæggelsesvåben. I
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første omgang samlede interessen sig om Sovjets atomvåben og dårligt vedligeholdte atomkraftværker. I forbindelse med skrotning af missiler armeret
med atomvåben var amerikanerne bange for, at russerne ikke havde tilstrækkelig kontrol med deres atomsprængladninger, som man forestillede sig
enten kunne ligge og flyde, cirkulere som «loose nukes» til globale terrorsiter
eller blive solgt på det sorte marked og smuglet til såkaldte slyngelstater.
Derfor vedtog den amerikanske kongres det såkaldte Nunn-Lugar-Domenici
program opkaldt efter de tre senatorer, som foreslog det. Programmet gik ud
på at hjælpe russerne ved dels at finansiere skrotningen, dels give stipendier
til russiske videnskabsfolk, som havde været ansat i våbenindustrien og med
nedrustningen nu blev arbejdsløse uden udsigt til nyt arbejde i det
økonomiske kaos der opstod på ruinerne af det kommunistiske imperium.
Opmærksomheden rettede sig imidlertid i stigende grad mod biologiske
våben, navnlig efter at det i 1992 blev klart, at Sovjetunionen på trods af, at
staten gennem underskrivelse af internationale tratater havde forpligtet sig på
ikke at producere de pågældende våben, faktisk havde et særdeles omfattende
og veludbygget program. Efter Aum Shinrikyos kemiske terrorangreb i
Japan, kultens forsøg på at erhverve sig biologiske våben og at amerikanske
ekstremister fra den yderste højrefløj blev grebet i samme interesser rykkede
bekæmpelse af den nye terrorisme, som bredt er betegnelsen for terrorisme
med masseødelæggelsesvåben, op som første prioritet i den amerikanske
kongres. Navnlig en høring i 1996 om spredning af masseødelæggelsesvåben
fik de amerikanske politikere til både at fokusere på den nye terrorisme og
bevilge stadig større summer til dens bekæmpelse.8
De amerikanske begrundelser for, at amerikanske politiker var og stadig
er overbeviste om, at terrorister vil benytte masseødelæggelsesvåben, kan
samles i følgende punkter:
1. Der er let adgang til komponenter til fremstilling af biologiske og
kemiske masseødelæggelsesvåben og det kræver ikke meget andet end
naturvidenskabelig grunduddannelse samt adgang til biomedicinsk
teknologi for at kunne producere de pågældende våben.
2. I den globaliserede verden er de nationalstatslige grænser under pres og
navnlig i det tidligere Sovjetunionen er der forholdvis let adgang til et
stort og velassorteret våbenmarked, herunder nukleare våben samt komponenter til kemiske og biologiske våben.
3. Informationsteknologien har gjort det let at sprede viden om fremstilling
af våben samt at rekruttere til terrororganisationer globalt. Dertil kommer,
at en række russiske videnskabmænd med ekspertise i fremstilling af
masseødelæggelsesvåben er blevet ledige på markedet og frygtes at være
villige til at sælge deres viden til interesserede købere.
4. Eksistensen af Rogue States, der defineres som stater, der ikke overholder
international ret, sponserer international terrorisme og producerer masseødelæggelsesvåben, som formodes at ville samarbejde med terrornetværk.
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Ifølge USA’s udenrigsministeriums årlige rapport Patterns of Global
Terrorism 2001 falder følgende stater ind under definitionen: Iran, Irak,
Syrien, Libyen, Sudan, Nordkorea og Cuba. Alt efter ståsted, perspektiv,
begrundelse og definition af terrorisme kan denne liste i høj grad
betvivles, hvilket blot viser, at begrebet «Rogue State» er ligeså omstridt
som begrebet terrorisme.
I det politiske miljø i Washington var nogle dog skeptiske og kritiserede, at
der blev fokuseret alt for meget på højteknologi. De henviste til, at udover
den japanske kults sarinangreb, kendte man faktisk ikke til netværk, der reelt
havde forsøgt at gennemføre masseterrorisme med masseødelæggelsesvåben.
De store aktioner var alle gennemført med konventionelle våben. Det mest
oplagte eksempel på en organisation eller et netværk, som man forestillede
sig både ville have viljen og mulighederne for at erhverve sig masseødelæggelsesvåben var Usama bin Ladins al-Qaida. Ved en retssag i New
York mod fire al-Qaida medlemmer, der var tiltalt for medvirken ved terrorangrebet på de amerikanske ambassader i Østafrika i 1998 blev det slået fast,
at al-Qaida faktisk havde vist interesse for at tilegne sig atomvåben.9 Men det
er også kommet frem i forbindelse med efterforskningen af al-Qaidas hulekomplekser i Afghanistan i efteråret 2001, at amerikanerne ikke fandt spor af
masseødelæggelsesvåben.10 Ikke desto mindre var fokus hos politikkerne på
den nye terrorisme, som man også kaldte postmoderne, katastrofisk eller
superterrorisme, og den kom i stigende grad til at begrunde den amerikanske
politik i Den Persiske Golf, som under Bill Clinton kom til at bestå i en
såkaldt dobbelt inddæmingspolitik af Iran og Irak, der begge stod på USA’s
liste over slyngelstater – eller bekymringsvækkende stater (states of concern),
som Clinton foretrak at kalde dem. Det betød, at USA opretholdt skrappe
sanktioner mod Iran, insisterede på sanktioner og våbenkontrol i Irak og
konstant havde miltærbaser i de arabiske golfstater bemandet og sin flåde på
togt i Golfen. Disse tiltag skulle altså med andre ord hindre spredning af
masseødelæggelsesvåben og reducere truslen fra global terrorisme. Det
ironiske og paradoksale er, at de i høj grad virkede mobiliserende på de antiamerikanske kræfter i regionen, og dermed også bidrog til en styrkelse af
motiverne for at gennemføre terrrorisme rettet mod USA.
Anti-amerikanismens baggrund
I første halvdel af 1990’erne involverede USA sig dybt i fire problemstillinger, der alle havde forbindelse til Mellemøsten og som alle tog sigte på
at tilvejebringe større stabilitet. Det var imidlertid et stort problem, at måden,
USA optrådte på, faktisk virkede mod hensigten og i stedet motiverede
islamistiske netværk til at optrappe den væbnede kamp. De fire problemstillinger var: udviklingen på Balkan, den israelsk-palæstinensiske fredsproces, borgerkrigen i Afghanistan og Golfkrigen. Hvad de to første problem206

stillinger angik, følte mange muslimer, navnlig i Golfen og Sydasien, at USA
kørte et dobbelspil. Mens USA ikke havde tøvet med at komme Kuwait til
undsætning, da Irak besatte den lille ørkenstat, var supermagten anderledes
tøvende på Balkan, hvor der gik år, før den kom de bosniske muslimer til
hjælp. I Israel så det for mange ud som om, at USA uden videre bakkede den
jødiske stat op i illegitimt at besætte palæstinensisk land. Dermed stod det
klart for mange, at USA kun reagerede, dersom egne eller nære allieredes
interesser stod på spil, mens der gjalt andre regler, når arabere, muslimer og
asiaters sikkerhed var truet.
Golfkrigen
For mange muslimer er Golfkrigen og dens følger en klar manifestation af, at
USA stræber efter at få herredømme over araberne, bekæmpe islam, ligesom
de med stor utilfredshed konstaterer, at deres egne arabiske regimer er villige
til at bistå USA i dette forehavende. Mange islamister ser hele Irak-Kuwait
konflikten iscenesat af USA med det formål at opnå en massiv militær
tilstedeværelse i Golfen udfra et ønske om dels at sikre sig kontrol over
energiressourcerne, dels at bekæmpe islam. At et land som Saudi-Arabien,
der smykker sig med titlen «Vogter af islams to hellige byer», inviterede
amerikanerne inden for, da Irak besatte Kuwait og man i Riyadh var bange
for, at kongedømmet stod for tur, ses om et decideret forræderi. Hele
Golfkrigens efterspil med konflikterne om sanktioner og våbenkontrol tolkes
af mange muslimer som en blot og bar bekræftelse på den amerikanske
dominanspolitik, hvor ansvaret for det irakiske folks lidelser entydigt
placeres i Washington, D.C. og ikke hos Saddam Hussain. Irak-konflikten
sættes ofte i relation til såvel Balkan som til den israelsk-palæstinensiske
konflikt: Man spørger sig selv, hvordan det kan være, at de bosniske
muslimer i årevis skulle udsættes for serbernes overgreb uden at Vesten, FN
eller USA greb ind, ligesom man finder et skærende misforhold i
amerikanernes villighed til at befri Kuwait og samtidige opbakning til den
israelske besættelsesmagt i Jerusalem, Vestbredden, Gaza, Sydlibanon (frem
til maj 2000) og Golan. I begge tilfælde finder man klare beviser på, at USA
(og Vesten og FN) handler dobbeltmoralsk og at amerikanerne kun handler,
når egne, kristne og vestligt baserede værdier og interesser er på spil.
Golfstaternes, Ægyptens, Jordans og til dels Syriens villighed til at samarbejde med USA – også selvom de nævnte stater har udtrykt forbehold over
for USA’s Irakpolitik og forsøgt at få supermagten til at lægge et større pres
på Israel – er igen endnu et udtryk for, at de pågældende stater prostituerer
sig selv og forråder såvel den islamiske som den (pan)arabiske sag blot for at
opretholde deres egne magtregimer. For mange muslimer i regionen var det
værste ved Golfkrigen dog, at USA’s militære styrker forblev i Golfen, hvor
de efter alt at dømme etablerede permanente baser.
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Borgerkrigen i Afghanistan
Af de fire nævnte begivenheder er borgerkrigen i Afghanistan samt dens
konsekvenser i Centralasisen og Pakistan uden tvivl den vigtigste, fordi den
med mujahidin-bevægelsens sejr over supermagten Sovjetunionen (1988)
ideologisk set har været en stærk mobiliserende faktor, og fordi krigen betød
uddannelse af et stort transnationalt netværk af veltrænede soldater, der dels
er stærkt motiverede til at udbrede idelogien, dels bistår i organiseringen af
den væbnede kamp i Kaukasus, Centralasien, Kashmir, Balkan, Afrika og
Mellemøsten.11 Dertil kommer, at udviklingen i Afghanistan i høj grad har
haft en destabiliserende indflydelse regionalt, hvilket hænger sammen med
Sovjetunionens opløsning og den efterfølgende etablering af en række
muslimske republikker i Centralasien, der politisk er særdeles ustabile samtidig med, at de har stor regional og global betydning på grund af deres
formodede energiressourcer, men først og fremmest med det globale magtspil
om, hvor olie- og gasledninger skal føres i regionen – det, der af nogle er
blevet kaldt «The Great Game». I dette spil har såvel USA, Rusland, Tyrkiet,
Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, Afghanistan som selvsagt de centralasiatiske
republikker store strategiske interesser og her har Aghanistan, navnlig efter
Talibanstyrets magtovertagelse i 1996, kunnet udnytte sin pakistanske
forbindelse optimalt til at spille de forskellige agenter ud mod hinanden.
Det er imidlertid ikke kun etniske og religiøse konflikter, der destabilerer
regioner: politisk er der i dag i Pakistan ingen egentlig politisk organisation
eller partiapparet, og økonomisk er hele regionen gennemsyret af sort
økonomi og et omfattende smuglernetværk, der drives af forskellige lokale
magthavere og af Taliban så lang tid, de eksisterede. Ifølge Ahmad Rashid
var den pakistanske efterretningstjeneste, ISI, i bestræbelsen på at fastholde
sine økonomiske ressourcer og magt involveret i smuglernetværket, hvilket
igen gør, at deres interesser kommer i modstrid med den officielle
pakistanske stat. Hvem der efter Taliban skal styre dette smuglernetværk
vides ikke, men ISI vil formentlig fastholde sin interesse. Prisen for Pakistan
er en omfattende korruption og tab af store toldindtægter, mens de forskellige
smuglernetværk, der arbejder tæt sammen med islamiske netværk har vundet
stor indflydelse i det pakistanske samfund. De fleste med indgående kendskab til Pakistan mener dog, at det største problem landet og regionen nu og
fremover er konfronteret med er islamiseringen af det pakistanske samfund.12
Den foregår uden om regeringen i Islamabad, der tværtimod har forsøgt at
dæmme op for den, og den har sit udspring i skolerne og socialt arbejde på
gadeniveau, hvorfor vi her vælger at benævne den som græsrodsislamisering.
Valgresultatet fra oktober 2002 viste sterk fremgang for lokale islamister.
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Netværk
Meget tyder på, at nye organisationsformer har udviklet sig i takt med
udbredelsen af ny informationsteknologi. Ser man på aktive grupper i
Mellemøsten er det i stigende grad karakteristisk, at mange af dem hele tiden
skifter navn. Konstant dukker nye grupper op, mens andre tilsyneladende
forsvinder. Realiteten er formentlig, at der hele tiden sker ændringer i netværket på samme måde som hjemmesider på internettet hele tiden ændrer
karakter og udseende. Ændringerne sker med reference til nogle særlige
knudepunkter, hvoraf Usama bin Ladins hovedkvarter i Afghanistan blot var
et knudepunkt, der formentlig kan erstattes af et andet. Et andet aspekt er de
såkaldte ad hoc grupper, som fx den, der stod bag bombesprængningen af
World Trade Center i New York i 1993. Der var her tale om en gruppe, der
bedst kan karakteriseres som en projektgruppe, der kun var sammen, fordi
den havde en ganske bestemt opgave for øje, nemlig at vælte The Twin
Towers. Alt tyder på at de ansvarlige for 11. september også var en projektgruppe, der blev etableret med dette ene formål for øje. Afsløres en ad hoc
gruppe, kan en anden gruppe etableres. Endnu et eksempel på ad hoc netværk
er de religiøse erklæringer som islamistiske grupper udsender sammen. Fx
det berømte fatwa fra Usama, der er underskrevet af ledere fra andre netværk:
al-Jihad (Ægypten), al-Jamaat al-Islamiya (Ægypten), Jamiat al-Ulama-e
Pakistan, Jihad bevægelsen (Bangladesh).13 Man kan her tale om, at de
pågældende grupper har fusioneret og dannet «Fronten til bekæmpelse af
korsfarere og jøder», men det er efter alt at dømme mere korrekt at sige, at de
indgår i netværk, hvor den enkelte gruppe bibeholder sin identitet og fremdeles har sine egne projekter i form af lokal jihad samtidig med, at den også
tager del i den globale jihad.
Netværksstukturen åpner således lettere for samarbejde end det man
tidligere kendte fra det tætte samarbejde mellem den baskiske gruppe ETA og
Nordirlands IRA eller mellem den tyske Bader-Meinhof gruppe RAF, der
mod betaling fik kamptræning i Libanon eller Yemen organiseret af den
palæstinensiske gruppe PFLP. Det andet aspekt, nemlig den konkrete brug af
internettet, er ligeledes tydelig. Nettet bruges til rekruttering, til organisering
af afghanistanveteraner, til udbredelse af konspirationsteorier, til PR, til
præsentation og til, hvad man kan kalde mod-information, der kan antage
karakter af egentlig netwar. I sådanne cyberspace organiserede netværk indgår grupper som GIA, Hamas, Hizbollah, al-Jihad, Palæstinensisk Islamisk
Jihad, al-Jamaat al-lslamiya. Meget tyder dog på, at der som følge af den
oven for skitserede udvikling er dukket et ukendt antal af nye grupper op,
navnlig i Centralasien, Pakistan, Bangladesh og andre steder i Asien. Det
drejer sig om grupper som Harakat al-Mujahidin (Kashmir), Islamic
Movement of Uzbekistan, Jamaat ul-Fuqra (Pakistan) og Abu Sayyaf (Filippinerne). Tendensen til at se nye gruppers etablering ved knopskydning fra
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kendte grupper eller ved navneskift har man også set i Mellemøsten, såvel i
Ægypten, Algeriet som i Libanon, hvor navnlig et antal sunni-islamiske i
1999 og 2000 pludselig dukkede op og markerede sig med angreb på den
russiske ambassade i Beirut – givet vis i forbindelse med Tjetjenienkonflikten.
Nye trusler og NATO’s strategiske koncept
Tiden efter den kolde krig var vanskeligere at navigere i end forventet og
samtidig nødvendiggjorde Sovjetunionens sammenbrud, at der skulle
formuleres et nyt globalt sikkerhedspolitisk koncept, der kunne udstikke
rammerne for, hvilke mål og midler, der skulle være styrende for formuleringen af udenrigs- og forsvarspolitikken. Med andre ord skulle den sikkerhedspolitiske diskurs på en række afgørende punkter ændres: kort sagt, hvor
er fjenden og hvorfra kommer truslerne i den nye verdensorden, som den højt
profilerede republikanske senator Sam Nunn enkelt og præcist formulerede
det i forbindelse med diskussionerne af forsvarsbudgettet i 1990. Reformuleringen af den sikkerhedspolitiske diskurs fandt sted i såvel USA som i NATO
og EU gennem hele 1990'erne, og den indtog en central rolle i formuleringen
af et nyt strategisk koncept for NATO ved topmødet i Washington, DC i april
1999 i forbindelse med alliancens 50 års jubilæum. Af konceptet fremgår
konturerne af det trusselsbillede, som skal begrunde NATO's strategi i det
nye årtusinde: «nye risikoer for euro-atlantisk fred og stabilitet, herunder
undertrykkelse, etniske konflikter, økonomisk nedgang, den politiske ordens
sammenbrudd og spredning av masse-ødeleggelsesvåpen».14 Senere nævnes
eksplicit under afsnittet «Security Challenges and Risks» terrorisme og
migration (§ 24) og nødvendigheden af, at NATO potentielt må operere
«beyond territory» i et område, der vagt defineres som periferien. Det vil
være naturligt at forstå periferi som et område, der udover Østeuropa og
Balkan, omfatter de sydlige Middelhavslande, Mellemøsten samt antagelig
landene omkring Den Persiske Golf. Men en mere postmoderne forståelse af
geografien ligger også inden for rækkevidde: således forklarede USA’s
NATO-repræsentant i Bruxelles mig ved et møde i 1999, at definitionen af
periferi ene og alene afhænger af den geopolitiske situation.15
Det nye trusselsbillede er således både i sin indholdsmæssige og i sin
geografiske afgrænsning særdeles diffust: trusler mod den transatlantiske
verden kan sammenfattes som hidrørende fra politisk ustabilitet i NATO's
nærområde (der ligeledes ikke er defineret), som kan føre til migration,
terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. Samtidig understreges
det i det strategiske koncept, at NATOs opgave, udover naturligvis at
forsvare alliancens territoriale integritet og stabilitet, er at forsvare den
vestlige verdens værdigrundlag, d.v.s. demokrati og menneskerettigheder.
Sammenfattende kan den nye sikkerhedspolitiske diskurs siges at indeholde
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følgende fokuseringspunkter: politisk ustabilitet i NATO's nærområde,
migration, udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben, etnisk durensning og terrorisme. Overordnet kan der konstateres et skifte i legitimeringen af den sikkerhedspolitiske diskurs, der giver anledning til formulering
af følgende efterhånden nok trivielle, men ikke banale pointe: Refencerammen for den sikkerhedspolitiske diskurs efter den kolde krig er skiftet fra
at være politisk-ideologisk (liberalisme versus kommunisme) til at være
kulturel-religiøs (det vestlige individs frihed og rettigheder versus brud på
menneskerettigheder). Det interessant i skiftet er, at det alene er «det andet» –
fjenden eller truslen − som ændrer sig. «Vi» ændrer oss ikke. Men hvor
truslen under den kolde krig kom fra kommunismen og systemerne, bliver
den i 1990’erne defineret i kulturelle og religiøse termer. Dette skifte var
tydeligere i begyndelsen af årtiet, hvor såvel regeringer, internationale
organisationer (NATO, EU) og forskere eksplicit talte om «Den Grønne
Fare», som afløser for «Den Røde Fare», altså at øst-vest konflikten efter den
kolde krig blev set afløst af en nord-syd konflikt i form af en mulig konfrontation mellem Islam og Vesten. Dette trusselsbillede viste sig dog hurtigt
at være alt for abstrakt og uhensigtsmæssigt, hvorfor det blev afløst af det
oven for skitserede.
Samtidig kan der peges på den traditionelle forskel i fransk og amerikansk
geopolitik: hvor USA gerne havde set, at terrorbekæmpelse havde fået en
meget mere central plads, strittede Frankrig og europæerne imod, hvilket
resulterede i, at det lykkedes franskmændene at få gennemført, at «Out of
Area» aktioner kun må finde sted efter godkendelse i FN’s Sikkerhedsråd.
Tilsvarende fandt europæerne også, at den amerikanske fokusering på
terrorisme var overdreven, grænsende til det paranoide. 11. september kom
som et chok for europæerne, der allerede dagen efter i NATO ved at aktivere
artikel 5 fuldstændig ændrede sin sikkerhedspolitik og tilsluttede sig den
amerikanske sikkerhedspolitiske tolkning af verden.
Konklusion
Mens Danmark og Europa var fuldstændig overraskede over det Verden var
vidne til 11. september 2001, var USA principielt, men nok ikke mentalt,
forberedt på det. Det vidner den terrorbekæmpelsespolitik, som var igangsat
af Clinton, om. USA havde også et mere tidssvarende billede af de globale
trusler, end tilfældet var hos de europæiske NATO-allierede. For
amerikanerne vil 11. september derfor ikke involvere et afgørende brud med
sikkerhedspolitikken. Tværtimod vil man se, at de strategiske forandringer i
forsvarsstrategien, som var igang før 11. september, herunder opprioritering
af terrorbekæmpelse, omstilling af forsvaret til i højere grad at støtte sig til
Rapid Deployment Force og i sammenhæng hermed udvikling af et missilforsvarsystem, vil blive speedet kraftigt op. De omstillinger, man inden 11.
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september var igang med, blev naturligvis kritiseret fra forskellig side både i
og uden for USA. Her kan og vil den nuværende administration bruge 11.
september som begrundelse for denne opspeedning af processen. Sat på
spidsen kan man sige, at kampen mod terrorismen på flere måde kan være
med til at befordre den nye verdensorden, som aldrig indtraf under Clinton –
en orden, hvor verden sikkerhedsmæssigt deles op i vennerne, der støtter
USA i kampen mod terrorisme, og fjenderne, der er imod. Endelig vil man
formentlig se, at USA ændrer prioriteringer i måden efterretningstjenesterne
arbejder på.
For europæerne indebærer 11. september i langt højere grad et brud i den
sikkerhedspolitiske opfattelse. Fra stort set at have ignoreret truslen fra den
globale terrorisme har man med aktivering af NATO’s artikel 5 ikke blot vist
sin støtte til USA’s krig mod terrorisme, men tillige erkendt, at det globale
trusselsbillede i dag er væsentlig forandret, end da man vedtog NATO’s
strategiske koncept i 1999. Med aktiveringen af artikel 5 har man vedtaget, at
global terrorisme er på niveau med egentlig krig, og at NATO har en rolle at
spille i bekæmpelsen af de nye trusler. Det er her – efter at støvet har lagt sig
i Afghanistan – at Europa for alvor bliver konfronteret med de nye
udfordringer efter 11. september, og som mere er et resultat af NATO’s egen
beslutning end af selve den handling, som 19 selvmordsaktivister gennemførte og al-Qaida stod bag.
Mens USA har besluttet sig for sin politik bliver det formentlig et NATO
i splid med sig selv, der i kommende år skal konkretisere, hvad terrorbekæmpelse er i militært regi. Det bliver svært ikke mindst, når det går op for
de europæiske skatteydere, at de nye udfordringer kommer til at koste mange
penge. Med sin aktion i Afghanistan har USA vist, at de er villige til – ja,
måske ligefrem foretrækker − at føre, hvad landet opfatter som nødvendige
krige, alene, hvis ikke europæerne kan finde ud af at være med: i modsætning
til Kosovo er det alene USA, som har kommandoen i Afghanistan.
Med andre ord kan 11. september meget vel medføre, at NATO mister
betydning for USA og dermed i det hele taget, simpelthen fordi europæerne
ikke kan blive enige med sig selv om, hvad terrorbekæmpelse i NATO-regi
vil indebære, hvorfor USA ser hen over Vesteuropa mod de gamle østeuropæiske lande og Rusland samt Centralasien og det indiske subkontinent.
11. september var måske intonationen af NATO’s svanesang og dermed i
sandhed den egenlige afslutning på den kolde krig.
(Juni 2002)
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Amit Bhaduri
«KRIGEN MOT TERRORISME» − ET PERSPEKTIV FRA
DEN TREDJE VERDEN

Etter den 11. september 2001 forandret ikke verden seg så mye som de
amerikanske nyhetsmedia ville ha oss til å tro. Det som forandret seg dramatisk,
var amerikanernes oppfatning av verden. De ble plutselig klar over at terrorisme
kan bli transportert fra hvor som helst til deres eget territorium. Denne følelsen
av sårbarhet var grunnlaget for den nye doktrinen om absolutt intoleranse: I
kampen mot terrorisme er ethvert middel moralsk og lovmessig tillatt, fordi
terrorismen i seg selv er umoralsk og illegal.
Ulike deler av verden har i lang tid måttet venne seg til terrorisme av ulike
slag. Denne terrorismen er delvis hjemmelaget og delvis transportert. Militærdiktaturer i Mellom- og Latin-Amerika har jevnlig vært involvert i ulovlige drap
av mange sivile som de kalte terrorister fordi de støttet venstreorienterte geriljabevegelser. I det tyvende århundre ble etnisk rensing så altfor utbredt i mange
deler av verden. Ofrene for slik rensing var som regel etniske minoriteter som
fikk merkelappen «terrorist». På det indiske subkontinentet er det stadige utbrudd av vold der medlemmer av et religiøst samfunn dreper medlemmer av et
annet religiøst samfunn, og det er blitt mer og mer vanlig å rettferdiggjøre slike
drap ved å kalle ofrene «terrorister». Storbritannia har opplevd lange perioder
med vold fra IRA som tidvis er blitt transportert over landegrensene. Rekken av
eksempler kan gjøres veldig lang. Det er også klart at de voldelige aksjonene er
ulike når det gjelder metoder, intensitet, varighet og grusomhet. Men de understreker et viktig trekk ved terrorismen: Den kan utføres av en relativt isolert
gruppe, men kanskje like ofte kan det dreie seg om statlig terrorisme mot egne
borgere. Hvem kan glemme ugjerningene til Hitler eller Stalin? Det som
vanligvis skiller statsterrorisme fra gruppeterrorisme er ideen om at «forræderi»
som truer statsmaktens legitimitet, ikke skal bli tolerert uansett menneskelige
kostnader og må knuses med alle tilgjengelige midler.
Samme hva som er dens motiv, så er all terrorisme moralsk forkastelig fordi
uskyldige mennesker er dens ofre. Hendelsene den 11. september var så grusomme og moralsk forkastelige fordi uskyldige mennesker ble rammet med fullt
overlegg. Av samme grunn er aksjonene til palestinske selvmordsbombere
moralsk uakseptable, selv om disse desperate menneskene ikke ser noen annen
mulighet til å kjempe mot Israels veldige militære overmakt. Men gjør det
Israels politikk mer akseptabel? Og mer generelt: Rettferdiggjør det doktrinen
om absolutt intoleranse, om vilkårlig motterror uten noe hensyn til spørsmålet
om moral og legalitet, nasjonalt eller internasjonalt?
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Når det gjelder Israel er det først og fremst viktig å huske at mye av landets
statsterror blir gjennomført utenfor dets grenser fra før krigen i 1967. Israels
statsterror foregår på okkupert palestinsk territorium. Det er med andre ord
statsterror, men ikke rettet mot landets egne borgere, slik som for eksempel
ugjerningene på Tienanmen-plassen i Kina, eller Pinochets drap av tilhengerne
av Allende-regimet, eller de «forsvunne» menneskene under militærdiktaturet i
Argentina. I alle disse tilfellene ble statsterroren rettet mot landets egne borgere
for å knuse «forræderi». Men i Israels tilfelle er statsterroren som regel rettet
mot sivilbefolkningen i de okkuperte områdene. Dette er illegalt fordi de rammer sivile. Men det er også illegalt fordi staten Israel ikke har noen jurisdiksjon
over de okkuperte områdene og befolkningen som lever der. Det er med andre
ord statsterrorisme uten at staten har så mye som det formelle ansvaret for disse
koloniserte territoriene.
Hvis vi minnes ikke bare hendelsene i september 2001 i New York, men en
annen september, nemlig september 1982 i Beirut, framstår kanskje et klarere
bilde. Den gang ledet Ariel Sharon en militær operasjon for å «utrydde terrorens
nettverk» i flyktningleirene Sabra og Shatilla, på samme måte som han nå leder
aksjonene for å «utrydde terrorens nettverk» i Ramallah, Jenin og andre steder i
Palestina. La oss minnes litt mer av hendelsene i 1982. Før han sendte Israels
tungt væpnede allierte falangistiske militsia i Beirut inn i disse leirene, desinformerte Sharon verden ved å erklære at palestinerne hadde myrdet den falangistiske lederen Gemayel. Hensikten med denne meldingen var ikke bare å vinne
verdens sympati, men å hisse opp falangistene til hemningsløse drap av mennesker i de to leirene. Og han lyktes. I Beirut har det nå kommet fram materiale
som viser at lenge etter at USA hadde bedt Israel om å trekke ut morderne fra
flyktningleirene, fortsatte den israelske armeen under direkte kommando av forsvarsminister Ariel Sharon å overlevere mer enn tusen overlevende palestinere
til de falangistiske morderne som slaktet dem systematisk ned i løpet av to uker.
Senere har Kahan-kommisjonen i Israel holdt Sharon «personlig ansvarlig» for
massakren av ca. 1700 sivile i Sabra og Shatilla. Hvis hans politiske suksess
forsvinner, burde Ariel Sharon ha god grunn til å være bekymret over forsøkene
på å stille ham for retten i Brussel. Jenin vil bare øke hans bekymring, når Israel
i disse dager (mai 2002) arbeider aktivt for å blokkere for en undersøkelseskommisjon fra FN. Jenin, som før Israels angrep hadde 13000 innbyggere, 42%
av dem små barn, ble bombet konstant med minst 20 (noen sier 90) raketter pr.
døgn gjennom en hel uke. Dette angrepet ble utført av det israelske luftvåpen
under Sharons overkommando mens USAs utenriksminister Colin Powell var på
«diplomatisk» rundreise til andre land ved Middelhavet. Ikke til å undres over at
Powell ved sin aller første diplomatiske stopp i Marokko ble spurt i sitt aller
første møte om «hvorfor han var i Marokko og ikke i Palestina?»
Det må bli stående som en av de store ironier i moderne historie at Ariel
Sharon med sin bakgrunn våget å hevde offentlig gang på gang at han som en
demokratisk leder ikke ville forhandle med en terrorist som Yassir Arafat. Som
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om Arafat ikke var den demokratisk valgte lederen for de palestinske selvstyremyndighetene! Dessuten: Partiskheten til de amerikanske nyhetsmediene blir
patetisk åpenbar når de fortsetter å omtale Arafat som en leder med en blodig
terroristisk fortid, mens de forblir tause om Sharons balansegang på randen til
kriminalitet i krigen i Libanon. Sharon blir framstilt for den amerikanske offentligheten som en «hardline» israelsk politiker. Amerikanske media presenterer
stort sett hendelsene i Palestina som et skifte fra «moderat» til «hardline»
politikk. Men det er en feilaktig framstilling. Også hardline politikk må ha legitimitet. Israels politikk i dag mangler legitimitet i alle henseender. Ta for det
første analogien mellom al Qaida og de palestinske selvmordsbomberne. I motsetning til de israelsk-okkuperte delene av Palestina som de fleste selvmordsbomberne kommer fra, var ikke al Qaida under amerikansk okkupasjon. Krigen
i Midtøsten er en ensidig kolonikrig i det okkuperte Palestina. For det andre må
det erkjennes at drapene på palestinske politiske ledere hinsides lov og rett er
overlagte mord som ikke har noen plass i sivilisert politikk. Storbritannia måtte i
lang tid hanskes med IRAs terrorisme, ofte utenfor landets grenser. Kan en
forestille seg at den britiske regjeringen ville ha akseptert mord på IRAs ledere
uten hensyn til lov og rettergang? Israel som skryter av at de er et demokratisk
politisk samfunn, må akseptere grensene som er pålagt dem av grunnleggende
moralske regler som styrer enhver sivilisert politikk.
Hverken Sharon eller Arafat kan bli tillatt å hevde at lovløse drap, enten de
skjer ved statsterror eller ved selvmordsbomber, kan rettferdiggjøres. Støtte fra
majoriteten i et demokrati rettferdiggjør ikke slike drap. En tilsvarende tankegang tilsier at USA heller ikke må bli en indirekte sammensvoren i slike drap.
Den amerikanske ledelsen må erkjenne at innenrikspolitisk behov for støtte fra
majoriteten ikke rettferdiggjør handlinger som mangler enhver moralsk standard. Som eksempel kan nevnes at den 15. desember 2001 la USA ned veto i FNs
Sikkerhetsråd mot en resolusjon som krevde iverksetting av den amerikanske
Mitchell-planen og utsending av internasjonale observatører for å redusere
voldsbruken i Midtøsten. USA boikottet også det internasjonale møtet i Geneve
den 5. desember 2001, som enda en gang stadfestet at Den fjerde Genevekonvensjonen gjelder også for de okkuperte palestinske områdene. Disse konvensjonene ble opprinnelig vedtatt som internasjonal lov for formelt å kriminalisere
nazistenes ugjerninger, inklusive handlingene deres på okkuperte territorier. Det
er en grusom historiens ironi at etterkommerne etter den befolkningen som led
de største ofrene for nazistenes ugjerninger, i dag er desperate etter å sikre seg at
de samme konvensjonene ikke skal gjelde i de okkuperte delene av Palestina!
Uansett hvor moralsk attraktive de kan være, er internasjonale konvensjoner
og lover vanskelige å anvende fordi de må være forenlige med nasjonal
suverenitet. Under dekke av suverenitet fortsetter Israel demonstrativt å bryte
med alle internasjonale standarder for moral og legalitet. Hvis ikke Israel hadde
fått så sterk støtte fra USA, er det mulig at de ville ha gitt etter for presset fra
internasjonal forferdelse og fordømmelse. Israels «suverenitet» er imidlertid en
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fullstendig avledet suverenitet, avledet av og avhengig av USA som global
supermakt. Dette er tydelig ikke bare når det gjelder den massive militære og
økonomiske bistanden USA gir Israel hvert år. Det blir også tydeliggjort
gjennom USAs politiske redningsarbeid i form av tallrike vetoer i FN for å
blokkere enhver aksjon mot Israel.
Denne urettferdige alliansen vil ikke begynne å forandres med mindre
individuelle land − små eller store − tar mot til seg for å handle på en mer
prinsipiell måte mot denne alliansen. Det minste som kan ventes av de vesteuropeiske landene, er at de vil motsette seg USAs hegemoni i dette spesielle
spørsmålet og innføre økonomiske sanksjoner mot Israel hvis landet bryter FNresolusjoner. Siden Europa er Israels største handelspartner, ville slike sanksjoner utvilsomt svi. Det minste som kan ventes av de arabiske oljeeksporterende landene, er at de vil slutte seg til en slik økonomisk sanksjon og utvide den
ved å bruke oljen som et politisk våpen mot land som støtter Israels politikk når
det gjelder brudd på FN-resolusjoner. Land i den arabiske verden som ikke
eksporterer olje og andre utviklingsland, må gjøre det klart at slike sanksjoner er
berettiget, og om nødvendig må de forsake amerikansk bistand og støtte.
På den andre siden må den palestinske ledelsen gjøre seg fortjent til slik
internasjonal støtte. Det kan den ikke gjøre på et løst og uholdbart grunnlag av
arabisk nasjonalisme eller islam. Den palestinske ledelsen må ta mot til seg og
ensidig fordømme selvmordsbombinger og andre terrorhandlinger selv om de
står ansikt til ansikt med Israels hensynsløse og umoralske brutalitet. Det er også
nødvendig at de palestinske selvstyremyndighetene straks krever fullstendig
økonomisk ikke-samarbeid med israelere i de okkuperte områdene, samme hvor
hardt det vil være i denne situasjonen som gjelder liv eller død. Det er mulig at
både voldsaksjonene og det økonomiske samarbeidet med israelere på okkupert
territorium vil fortsette selv om Arafat går ut med en erklæring om at dette må
ta slutt. Men han kunne kanskje lykkes − og dermed oppnå stor respekt både hos
sitt eget folk og internasjonalt − hvis han truer med å trekke seg som president
om ikke erklæringen hans blir satt ut i livet. Arafat trenger å få sitt folk til å
innse at det ikke finnes noen annen utvei.
Palestinernes krig mot en langt mektigere fiende, som i tillegg blir massivt
støttet av supermakten USA, kan bare vinnes moralsk, ved bruk av nye metoder
for ikke-voldelig ikke-samarbeid. Når dette skjer, vil verdensopinionen snu. En
moralsk seier kan dermed vendes til en politisk seier, slik Mahatma Gandhi i
India, Martin Luther King i USA eller Nelson Mandela i Sør-Afrika allerede har
demonstrert overfor hele verden. Det må innrømmes at dette er en idealistisk
visjon. Men ethvert land, selv en supermakt, blir før eller senere tvunget til å
bøye seg for den moralske makten til en overveldende verdensopinion. Bare da
vil doktrinen om absolutt intoleranse bli myket opp, og bare da vil verden kunne
ha håp om å oppnå en definitiv seier i «krigen mot terror».
(Mai 2002)
Oversatt av Rune Skarstein
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Arne Overrein
KRIGER I VÅR EPOKE – ANTALL, TYPER OG TENDENSER

Hvor mange kriger har det vært ført og føres det i verden? Kan vi si noe om
hva slags kriger dette er? Og hvordan har tallet på kriger endret seg historisk?
Svar på slike og andre spørsmål er viktig for at analysen av dagens kriger
skal foregå ut fra et best mulig faktagrunnlag. Her skal jeg kommentere noen
data fra de seinere års forskning. Særlig benytter jeg oversikten over alle
kriger siden 1945 laget av forskerne ved Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) i Hamburg.1
Hvor mange kriger?
I 2001 foregikk det i alt 31 kriger omkring i verden. (Dette er kriger registrert
ut fra den krigsdefinisjonen som er nevnt i note 1.) I år 2000 var dette tallet
35. Antallet kriger pr år steig kontinuerlig fra under fem i 1945 til 55 i 1992,
for deretter å synke. 55 er altså det høyeste antallet kriger registrert i ett år.
Tar vi perioden 1945 til 2000 under ett, ble det til sammen ført 218 kriger, av
disse ble 93% ført i den såkalte tredje verden og særlig i Afrika og Asia.
Det er vanskelig å sammenligne dette med perioden før 1945 da datagrunnlaget blir mer usikkert dess lenger bak i tid vi går. Før 1945 vet vi mest
om kriger mellom stater og særlig der stormaktene er involvert, mens interne
konflikter generelt er vanskelige å klassifisere. Borgerkriger (eller interne
kriger) og mellomstatlige kriger flyter over i hverandre. En oppregning av
alle mellomstatlige kriger for perioden 1648-1945 kommer til 119 kriger, og
de fleste av disse var kriger om territorium.2 Umiddelbart kan det virke som
verden før 1945 var fredeligere, siden 119 kriger på 297 år stilles opp mot
218 kriger på 55 år. Men som sagt er borgerkriger holdt utafor for perioden
1648-1945, mens de er inkludert for perioden etter 1945. I tillegg må en
nærmere analyse ta hensyn til krigenes varighet og at moderne krigføring er
langt mer intens og ødeleggende enn tidligere tiders. Endelig må vi – ut fra
en hypotese om at sjansen for mellomstatlige kriger øker når antallet stater
øker − ta hensyn til at antallet stater i dag er rundt 200 mens det i de 150
årene før 1945 var noe over 50 i snitt pr år.
Historisk tilbakeblikk
Mellom 1945 og 2000 var kun 17% av alle krigene mellomstatlige kriger – et
overveldende flertall foregikk innad i statene. Kriger i vår tid føres i mindre
grad som følge av rivalisering mellom stater, for eksempel om territorium.
Det synes heller å være indre statskriser og indre økonomiske og sosiale
218

konflikter som er hovedårsaken til flertallet av kriger. Trykket fra de rike
kapitalistiske land og kravet om økonomiske dereguleringer bidrar i sin tur til
å skjerpe disse indre krisene. Suverenitetsprinsippet og det tilhørende
prinsippet om grensenes ukrenkelighet har for så vidt bestått sin prøve. Både
innad og utad var Europa i tidlig nyere tid nok like voldelig som dagens Asia
og Afrika. Om dette forholdet sier Holsti følgende:
«En sammenligning gir som resultat at periferien (dvs den tredje verden)
når det gjelder å lage krig og aggresjon er på linje med antallet europeiske
kriger mellom 1648 og 1945. Om vi ekskluderer den kroniske israelarabiske væpnede konflikten i Midtøsten – en arv etter europeisk politikk
– har det kun vært tjue bilaterale eller multilaterale kriger mellom land i
Den tredje verden siden 1945. En stor del av disse begynte som indre
konflikter men ble internasjonalisert gjennom stormaktsintervensjon….Vi
kan nevne den i sannhet dyrekjøpte krigen mellom Iran og Irak, de tre
krigene om Kasjmir…grensekrigen mellom Kina og India, noen lavintensive kriger slik som Indonesias felttog mot Malaysia og noen få
andre. Men det generelle bildet av mellomstatlige kriger i periferien, gir
ikke grunnlag for prediksjoner av typen 'kommende kaos' eller
'kommende anarki'….Den tredje verdens regimer har vært energiske
støttespillere for det westfalske systemet – ikke dets utfordrere. De fleste
har konsekvent opprettholdt fundamentale normer som territorial integritet, ikke-intervensjon og likhet for loven. Hvorfor? Fordi det er i deres
interesse som representanter for nylig suverene stater å gjøre det.»3
Det er viktig å holde fast på det sammensatte perspektivet Holsti her trekker
opp. På den ene sida kan statene i den tredje verden virke siviliserende på det
internasjonale systemet gjennom å forsvare sin suverenitet og folkerettslige
normer. På den andre sida har deres hovedproblem vært indre kriser og
borgerkriger. Disse krisene har primært økonomiske og sosiale årsaker og de
har pågått i hele etterkrigstida. De har altså ikke – slik en populær oppfatning
vil ha det til – plutselig dukket opp etter den kalde krigen. Deres årsak er
heller ikke noen form for etnisk eller nasjonal «galskap», sjøl om det ofte
handler om at etniske grupper krever økonomisk og sosial likebehandling.
Situasjonen i de nye statene i Afrika og Asia kan altså sammenlignes med
den turbulente situasjonen som Europas nye stater befant seg i tidlig nyere
tid. Målet var å etablere en stabil stat og et «voldsmonopol», dvs. eliminere
alle grupper, klaner, føydalherrer, kriminelle organisasjoner som bruker vold
for å ivareta sine interesser. Dette ble gjort skånselsløst – den gang som i dag.
Hvor føres det krig?
De 218 krigene mellom 1945 og 2000 fordeler seg geografisk på følgende
måte:
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Region
Nord-Amerika
Latin-Amerika
Afrika

Antall kriger
0
31
59

%
0
14
27

Region
Midtøsten/Sentral-Asia
Øvrige Asia
Europa

Antall kriger
59
54
15

%
27
25
7

Denne tabellen viser ikke bare en klar overvekt av kriger i den tredje verden.
Den viser også et klart tyngdepunkt i Afrika, Midtøsten og Asia, altså i de
områder av verden hvor nye stater oppsto etter 1945. Mens statene i LatinAmerika stort sett ble sjølstendige i begynnelsen av det 19. århundre, er de
rundt 2/3 av det samlede statsantall som er kommet til etter 1945 nesten
utelukkende i Afrika og Asia. Totalt sett foregikk 79% av de 218 krigene i
disse to verdensdelene, som for øvrig også omfatter rundt 70% av verdensbefolkninga. Sør- og Sørøst-Asia samt Midtøsten er de mest krigsherjede
regionene i verden etter 1945. Særlig det indiske kontinent er krigsutsatt –
hele 7 av i alt 31 kriger i 2001 ble ført her. India overgåes bare av
Storbritannia og er på linje med USA, i antall førte kriger siden 1945.4
Det er en klar tendens til at de sterke, kapitalistiske industriland nesten
ikke har hatt kriger på sine territorier etter 1945, mens vi blant de mest krigsutsatte finner de minst utvikla og fattigste landene. Men også andre områder
– Øst-Asia og visse deler av Afrika – har vært nesten like lite berørt av krig
som Europa.
Hva slags kriger?
AKUF skiller mellom mellomstatlige kriger, koloniale frigjøringskriger,
interne kriger og blandingskriger (blanding av mellomstatlig og intern krig).
Kun 17%, dvs. 37 av krigene etter 1945 var mellomstatlige kriger, 6% var
koloniale frigjøringskriger, mens de øvrige var interne kriger, herunder 11%
blandingskriger. Hovedtendensen etter andre verdenskrig er at et overveldende antall av kriger er borgerkriger der det handler om kamp om samfunnsformen, statstypen eller om makta i staten. Derimot er okkupasjons- og
erobringskriger en absolutt sjeldenhet. Respekten for gitte grenser og
territorier er økende. Det å okkupere et territorium er ikke bare upopulært i
verdensopinionen og blant verdens øvrige stater, men det er også kostbart og
risikofylt for okkupanten. De dominerende kapitalistiske statene med USA i
spissen har andre metoder for å opprettholde sitt hegemoni på enn
okkupasjon av territorium. Unntak fra denne regelen kan sjølsagt ikke
utelukkes, men i dagens verden kan man knapt tenke seg en varig okkupasjon
av et fremmed territorium, slik det var helt vanlig før første verdenskrig. (Det
okkuperte Palestina viser hvilken enorm og desperat motstand en okkupant
kan regne med.)
Borgerkrigenes dominans står i kontrast til situasjonen før 1945. Data for
åra 1816 til 1945 viser at antallet mellomstatlige kriger klart var høyere enn
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antallet borgerkriger. Vi kan derfor snakke om en helt ny historisk tendens
etter andre verdenskrig. Dette understøtter en hypotese om at det høye
antallet borgerkriger etter 1945 er uttrykk for en fase av statskonsolidering og
etablering av et indre «voldsmonopol» i de nye og ustabile statene i den
tredje verden.5
I 2001 var 28 av totalt 31 kriger interne kriger (borgerkriger). I disse
tilfellene kjemper altså en eller flere opprørsgrupper mot regjeringa. Vi kan
dele borgerkriger opp i to typer. For det første autonomi/løsrivelses-kriger.
Her dreier det seg om en folkegruppe som enten kjemper for likestilling
innafor staten eller for løsrivelse og dannelsen av en egen stat. Kurdernes
mange kriger er et viktig eksempel. Denne krigstypen utgjorde i 2001 42% av
alle krigene. Den andre hovedtypen interne kriger er såkalte anti-regimekriger. Her kjempes det om makta i staten som sådan, ikke om oppdeling av
staten. Disse utgjorde i 2001 46% av samtlige kriger. De tilsvarende tallene
for åra 1945-92 viser et lignende bilde: minst 2/3 av alle kriger (i tillegg
kommer blandingskriger) er borgerkriger, med noen flere anti-regimekriger
enn løsrivelseskriger. Antiregime-kriger fant særlig sted i Afrika. Krigene i
Angola, Kongo og Algerie er eksempler.
Det er for øvrig på denne bakgrunnen lett å forstå at mange regjeringer ser
seg tjent med å delta i den internasjonale «krigen mot terrorisme» for på
denne måten å legitimere krigføring mot «sine» opprørsgrupper. Siden krigen
mot terrorisme sees på som en internasjonal krig, kan den også legitimere
intervensjon fra USA og andre stater i en intern borgerkrig i et land. De
vestlige kapitalistiske land kan med en slik begrunnelse blande seg inn i
borgerkriger og kvele sosiale opprør og bevegelser som kjemper imot
interessene til de globale kapitalkreftene. Eller omvendt: støtte bevegelser
som følger det minste vink fra USA.
Ingenting tyder på at det generelt er slik at «opprør lønner seg» eller at
folkekrigen er «uovervinnelig». En undersøkelse av perioden 1945-92 med
henblikk på hvem som gikk seirende ut av indre kriger, viser at i 59% av
krigene ble regjeringa/de herskende seierherre. Kun 17% ble vunnet av
opposisjonen, mens resten var uten klar seierherre.6 Sagt på en annen måte:
de store seierrike geriljabevegelsene som har betydd mye for venstresidas
solidaritet med den tredje verden, er et mindretall blant et flertall tapte
opprør. Vi må også huske på at blant de store seierrike folkekrigene fra 30tallet og opp til 70-tallet, hadde de fleste kriger et anti-kolonialt innslag
(Vietnam, Kina, Algerie, Angola). De tilhører en tilbakelagt epoke. Det er
mer enn tvilsomt om «folkekrig» kan være en hovedstrategi for frigjøring fra
undertrykking i dag. (Noe som sjølsagt ikke utelukker at enkelte geriljakriger
som føres i dag, er berettiget og fortjener politisk støtte.)
Den statsbygging som foregår i den tredje verden i dag er uhyre vanskelig
og har en uviss framtid. Ikke bare handler det om samfunn som må kvitte seg
med føydale og klan-organiserte samfunnstrukturer, men likeså mye om
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trykket fra en global kapitalisme og alliansen mellom føydale og kapitalistiske krefter. Da Europas stater i sin tid ble konsolidert, skjedde ikke det under
trykket fra en lignende global kraft. I dag har den tredje verdens stater dette
trykket imot seg i form av det som kalles globalisering. At dette fører til en
krigersk utvikling internt i disse land, burde ikke forbause noen.
Krig og vestlig hegemoni
Vi har sett at det har vært få kriger på territoriet til de kapitalistiske industriland (ingen i Nord-Amerika). Dette forhindrer ikke at disse land har ført krig
på andres territorium – og generelt har hatt betydelig innvirkning på krigsutviklinga i verden. Når det gjelder innvirkning utenom direkte krigsdeltakelse bør man blant annet huske at NATO-landene står for 80% av
verdens våpeneksport og USA alene for 50%. Og i tillegg at de samme rike
kapitalistiske land er hoveddrivkrafta for en «global» og deregulert verdensøkonomi som i praksis åpner for fri flyt av våpen og etablering av en «krigsøkonomi» som gjør krig til en lønnsom geskjeft i deler av verden, blant annet
i Afghanistan.7
AKUF gjør et skille mellom kriger med og uten «fremmed deltakelse».
Fremmed deltakelse innebærer at en stat utafor krigsområdet griper inn med
væpnet intervensjon. Kun våpenforsyninger eller finansiering ligger under
nivået for intervensjon.
USA har i dag et militærbudsjett som nærmer seg det samlede militærbudsjettet for verdens øvrige land. Med en slik militærmakt er det klart at
bruk eller trussel om bruk av væpnet makt er en viktig del av USAs hegemoni. Mellom 1945 og 1989 brukte eller truet USA med bruk av militær
makt over 500 ganger. På 50- og 60-tallet ble militærmakt brukt gjennomsnittlig hver 18 måned.8 De to store krigene i Øst-Asia, i Korea og Vietnam,
som USA har ført, har ikke bare vært blant de mest tapsbringende i etterkrigstida (totalt over 2 millioner i Vietnam). De var også de mest tapsbringende for USAs styrker, med 54000 falne i Korea og 56000 i Vietnam. Etter
Vietnamkrigen har USA vært langt mer forsiktig med å bruke egne militære
styrker i andre land. Sjøl små tap av mannskaper – som i Libanon 1983 og i
Somalia 1992 – har vært utslagsgivende for at USA har trukket seg ut.
I de siste 20 åra har USA utvikla en helt ny militærteknologi – særlig når
det gjelder luftkrig og tilhørende overvåkning og navigering – som har gjort
det mulig å vinne kriger med minimale egne tap. Denne nye teknologien, som
har muliggjort stor forsiktighet når det gjelder tap av egne soldater, ble
demonstrert i Golfkrigen, i Kosovo og i Afghanistan. Bare 149 amerikanske
soldater gikk tapt i Golfkrigen i 1991 og et enda lavere antall har falt i
Afghanistan. En hovedgrunn til denne forsiktigheten er at tap av egne
soldater betyr krigsmotstand hjemme i USA. I tillegg kommer en verdensomspennende opinion mot vestlig militær innblanding og mot militarisme
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som var langt svakere for 50 år siden. Og også at statene i den tredje verden
tross alt har blitt en maktfaktor (også militært) som må regnes med. I vid
forstand er kostnadene ved krig stigende, mens gevinsten er mer usikker.
Sjøl om vi ikke kan utelukke en periode med mer direkte bruk av militærmakt, herunder også risikofylte bakkekriger, fra USAs side, så har tendensen
etter Vietnamkrigen vært den motsatte. En økende del av det samlende antall
kriger har vært borgerkriger uten fremmed innblanding. (Disse får imidlertid
sjelden mediefokuset rettet mot seg.) For åra 1945-92 har vi en oversikt over
andelen kriger hvor industristater deltar i forhold til det totale antall kriger i
den tredje verden (172 kriger). Industristatenes deltakelse er betydelig, den
ligger i gjennomsnitt på 24%, men deltakelsen er synkende. I perioden 194554: 38%, 1955-64: 45%, 1965-74: 13%, 1975-84: 14% og 1985-92: 11%.
Sjøl etter Sovjetunionens fall synes ikke den industristatlige krigsdeltakelse å
ha økt. I lista over kriger i 2001 er det to kriger av totalt 31 (eller 6%) med
deltakelse fra vestlige industriland, nemlig bombekrigen mot Irak og krigen i
Afghanistan (begge ført av USA og Storbritannia). Intervensjoner vil sjølsagt
forekomme også i framtida, men det kan like gjerne vise seg at innblandingen
kommer fra regionalt sterke makter i den tredje verden som fra USA.
I det hele tatt må vi spørre om ikke det bildet som her er antydet, må sees
i sammenheng med at vestlig imperialisme og vestlig politisk dominans i det
siste hundreåret tross alt har mistet mye av sin offensive kraft. Krigsutviklinga kan dermed være en del av en større global historisk tendens. En
undersøkelse av alle militære konflikter (de oppgir antallet til 960 og trekker
dermed også inn konflikter som ikke kan regnes som kriger) mellom 1816 og
1976 foretatt av Geyer og Bright kommer blant annet fram til at i gjennomsnitt halvparten av alle krigene hadde stormaktsdeltakelse (fra vestlige land).
Dersom stormaktsdeltakelse kan sees på som en indikasjon på hvordan
krigsutviklinga og dermed kampen om politisk makt er styrt av et globalt
maktsentrum, er det interessant å se på hvordan omfanget av krig uten
stormaktsdeltakelse har variert i dette tidsrommet. Om dette sier Geyer og
Bright:
«Små makters kapasitet til å føre krig uavhengig av det europeiske statssystemet ble punktert ved slutten av det 19. århundre da de sentralstyrende kreftene i en imperialistisk verdensorden tok kontrollen. Imidlertid
varte denne nedgangen bare i en mellomperiode…Mellom 1890 og 1918
sank voldsbruk kun mellom små makter til 1/3 og mellom 1918 og 1945
til 1/4 av alle konfliktene. I andre halvdel av det 20 århundre ble dette
dramatisk endret. Mellom 1946 og 1976 økte den prosentvise andelen av
militære konflikter mellom små makter … til 65,6%. Dette kaster lys over
den ekstremt sentraliserte karakteren til makt i verden mellom 1890 og
1950.»9
Dette skulle tilsi at Vestens evne til militær innblanding omkring i verden har
direkte sammenheng med styrken til det vestlige imperialistiske systemet, en
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styrke som bygger på både militære, økonomiske og politisk-kulturelle
komponenter. Denne styrken var mest formidabel fra slutten av forrige
århundre (oppdeling av Afrika, interessesfærer over hele verden) og fram til
1950/60-tallet (som må betraktes som et høydepunkt av USAs hegemoni).
Fra slutten av 1960-tallet av kom det til en mangeartet krise i dette systemet
som både viste seg i den tredje verdens kriger og i indre kriser i vestlige land.
Systemet ble preget av visse desentraliserende tendenser, til tross for USAs
fortsatte dominans. Politisk-statlig og militær makt ble spredd på et økende
antall stater. System-fiendtlige bevegelser bygd på nasjonal og religiøs
mobilisering ble et fenomen med global utbredelse. En analyse av kriger i vår
tid kan i denne sammenheng gi et viktig perspektiv på internasjonale
konflikter og mulige omdanninger av det internasjonale systemet.
(Februar 2003)
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AKUF er å finne på www.sozialwiss.uni-hamburg.de/Ipw/Akuf. AKUF
publiserer i tillegg en årbok med en oversikt over det siste årets kriger, den er
også utlagt på dette nettstedet. AKUFs definisjon på krig har som
hovedkjennetegn: en voldelig konflikt der minst to væpnede parter deltar og der
minst en av partene er regulære regjeringsstyrker. Den må være av en viss
intensitet og kontinuitet, ellers kalles den «væpnet konflikt». Ut fra denne
definisjonen regnes ikke noen av de største forbrytelsene i det 20. århundre der
en statsmakt organiserte og tillot massedrap av forsvarsløse sivile, som krig.
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